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1 

Introdução 

 

Desde a época da colonização europeia, as interferências dos sucessivos 

ciclos de exploração econômica e das expansões urbana e agroindustrial fizeram 

com que a vegetação natural da Floresta Atlântica fosse reduzida a valores 

significativos (MORELLATO; HADDAD, 2000; STEHMANN, 2009). Dados 

atuais indicam que restam cerca de 11% da vegetação original da Mata Atlântica 

(RIBEIRO et al. 2009), distribuída em fragmentos florestais de tamanho reduzido 

(< 100 ha), biologicamente empobrecido e cuja restauração poderia levar centenas 

de anos (LIEBSCH et al. 2008). 

Calcula-se que a área original cobria entre 1.300.000 a 1.500.000 km², 

estendendo-se por mais de 3.300 km ao longo da costa leste do Brasil 

(MORELLATO; HADDAD, 2000; STEHMANN, 2009). 

Segundo a Lei 11.428 /2006, chamada popularmente de “Lei da Mata 

Atlântica” em seu parágrafo 2º esta define que além de suas formações florestais 

nativas este bioma também consta de alguns ecossistemas associados, sendo um 

destes os campos de altitude. 

Acima do que parece, por vezes, um colchão de nuvens, que condensa 

sobre a floresta alto-montana, a paisagem abre-se e encontramos os campos de 

altitude, expostos a condições climáticas mais extremas. São vegetações abertas 

que distinguem-se nas cumeeiras das montanhas do sudeste e sul do Brasil, em 

geral, a partir de 1.800 m, ocorrendo em altitudes decrescentes em direção ao sul 

do país, sobre a serra da Mantiqueira e do Mar, sempre associada à Mata Atlântica 

(MARTINELLI, 1996, 2007; SCARANO 2002; SAFFORD 2007; 

MOCOCHINSKI; SCHEER, 2008; CAIAFA; SILVA, 2007; AXIMOFF; 

RIBEIRO, 2012).  

Os Campos de altitude são encontrados espalhados entre os cumes mais 

altos do sudeste, com o seu desenvolvimento mais completo geográfico e 

florístico em planaltos de três montanhas separadas: a Serra do Itatiaia (a subfaixa 

da Serra da Mantiqueira, 22 ° 25 'S, 44 ° 40 'W), a Serra do Caparaó (20 ° 30' S, 

41 ° 47 'W) e a Serra dos Órgãos pertencente a Serra do Mar (22 ° 28' S, 43 ° 02 

'W). Outros centros de menores portes ocorrem acima de Campos do Jordão, no 
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sul da Serra de Mantiqueira, e em uma variedade de picos isolados em Santa 

Catarina e no Paraná, e sudeste de Minas Gerais e no norte da Serra do Mar do 

Rio de Janeiro. Estima-se uma área de 350 km2 para a serra da Mantiqueira e do 

Mar (SAFFORD, 1999a).  

No Itatiaia, os campos [de altitude] surgem a partir dos 2.000 m 

(SAFFORD, 1999a) e tem uma área de 39 km2, cerca de 14% do PNI (SANTOS, 

2006). 

Metade dos campos de altitude do Estado do Rio de Janeiro está no 

interior e entorno do Parque Nacional do Itatiaia. Este abriga 40 espécies da flora 

constantes do Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas de Extinção, sendo que 

73% delas são restritas ao PNI (TOMZHINSKI, 2012). 

Os campos de altitude distinguem-se florística e fisionomicamente da 

formação florestal que forma a sua matriz por razões em grande parte relacionadas 

ao clima, e secundariamente às condições edáficas, em contraste com outros 

ambientes (RIZZINI, 1997). No inverno, temperaturas abaixo de 0ºC são comuns 

nestes ambientes, e temperaturas tão baixas representam uma forte barreira 

biológica para grande parte dos táxons da mata dominante, cuja composição é de 

origem predominantemente tropical (GENTRY, 1982). 

Mudanças na composição florística e riqueza de espécies em função de 

gradientes altitudinais vêm sendo estudadas por vários pesquisadores que 

procuram entender padrões na relação entre altitude e a diversidade da 

comunidade vegetal (GENTRY, 1995; KRÖMER et al., 2005; GRYTNES et al., 

2006; ZHANG et al,. 2009; DAMASCENO, 2010). 

 

A influência da altitude no clima, no entanto, é muito 
mais complexa do que a criação de gradientes de temperatura e 
eventos de geadas. A crescente elevação também diminui a 
pressão atmosférica, aumenta a radiação solar, acelera as massas 
de ar, promove maior nebulosidade e aumenta as chuvas (JONES, 
1992 apud OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000).  

A aparente distribuição de certa espécie a uma 
determinada altitude pode ser explicada pelo fato do nicho 
necessário para seu estabelecimento, como umidade, temperatura, 
luminosidade ou outras características físicas que podem variar 
até mesmo dentro de uma mesma fisionomia vegetal (como 
formas de relevo, canais de drenagem, afloramentos rochosos ou 
o tipo de sub-bosque), não ocorra em outra altitude, ou até 
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mesmo em nenhuma outra localidade, como é o caso das espécies 
endêmicas (CONDACK, 2006). 

As variações nas formações florestais, em virtude da 
altitude, determinavam modificações à composição florística. 
Espécies ocorrentes na região baixa eram substituídas por outras 
na parte mais elevada. Em altitudes acima de 2.000 metros, o 
extrato arbustivo se tornava mais denso, o número de espécies 
diminuía progressivamente, mudando consideravelmente o 
aspecto da vegetação. Essas mudanças, segundo o autor, estariam 
relacionadas às diferentes condições ambientais proporcionadas 
pelas diferentes altitudes, como luminosidade, [temperatura], 
exposição ao vento e umidade, interferindo na flora da região 
(BRADE, 1956). 

 

A semelhança com os páramos andinos e patagônia (flora austral-andina) 

foi verificada neste trabalho e será demonstrado no capítulo 2, entretanto cabe 

aqui demonstrar que:  

A flora pteridofítica do planalto do Itatiaia, além de 
possuir algumas espécies exclusivas desta área, apresenta 
também algumas disjunções, principalmente com a região dos 
Páramos andinos, com a qual compartilha muitas semelhanças 
climáticas e físicas (CONDACK, 2006). 

 

1.1 

Objetivos 

 

Apesar da flora do PNI ser relativamente bem estudada1, ainda são poucos 

os estudos que se ocupem com padrões de distribuição biogeográfica e a 

mudanças na estrutura, composição e diversidade das espécies vegetais (ULE, 

1885; DÚSEN, 1905; BRADE, 1945, 1956; VATTIMO et. al., 1957; SEGADAS-

VIANNA, 1965; MARTINELLI; VAZ, 1988; MARTINELLI, 1996; SAFFORD, 

1999a; RIBEIRO; MEDINA, 2002; CONDACK, 2006).  

Desta forma, este estudo tem como objetivo geral analisar a estrutura das 

diferentes comunidades vegetais (campo graminóide e afloramento rochoso) e 

relacioná-los a fatores geográficos. Como objetivos específicos destacamos: 

 

1 -
 
Hemmendorff; Moreira, 1903; Pilger; Schulze, 1935; Hasselmann, 1936; Porto; Werdermann, 1936; 

Hasselmann, 1937; Rodrigues, 1937; Brade, 1942; Occhioni, 1947; Brade, 1951; Vattimo, 1956; Segadas-

Vianna; Dau, 1965; Safford, 1999b; Lima; Guedes-Bruni, 2004; Morin, 2005; Pereira et. al., 2006; Pires, 2006; 

Morin; Barroso, 2007; Monteiro; Guimarães, 2007; Ramos, 2007; Baldini, 2008; Barberena et al., 2008; Pereira; 

Mansano, 2008; Monteiro; Guimarães, 2009; Barberena,  2010; Damasceno, 2010, entre outros. 
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• Relacionar as espécies herbáceas, subarbustivas, arbustivas e arbóreas 

encontradas nas áreas estudadas, sua forma de vida e respectiva 

fitofisionomia; 

• Avaliar o grau de similaridade florística entre as comunidades vegetais 

dos quatro sítios estudados (vale da nascente do rio Campo Belo, Pedra do 

Altar, Aiuruoca e Prateleiras); 

• Identificar se existem espécies indicadoras (representativas) nos sítios 

estudados, descriminando-as; 

• Verificar se há o predomínio de alguma fitofisionomia nos campos de 

altitude estudados; 

• Caracterizar as forma de vida das espécies identificadas e verificar qual a 

predominância nos campos de altitude; 

• Verificar se há relação florística entre os campos de altitude e a Floresta 

Ombrófila Densa Alto-montana do Itatiaia; 

• Relacionar a distribuição geográfica das espécies identificadas neste 

estudo e comparar com os elementos andino (páramos) e austral-andino 

(Patagônia). 

 

1.2 

Justificativa 

 

A Mata Atlântica está entre os cinco primeiros colocados na lista dos 

hotspots (ALIANÇA PARA CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, 2009). 

É o bioma mais biodiverso do planeta, que já englobou 17 estados brasileiros, 

alcançando do nordeste do Brasil ao extremo sul, chegando a abranger terras do 

Paraguai e a Argentina. Vivem neste bioma, 62% da população brasileira, um 

contingente populacional enorme, que depende da conservação dos remanescentes 

para a garantia do abastecimento de água, regulação do clima, fertilidade do solo, 

entre outros serviços ambientais (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2009). 

A vasta perda de habitats e a extrema fragmentação deste bioma deixaram 

poucos ecossistemas extensos e intactos, o que pode gerar sérias consequências na 
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manutenção das espécies em longo prazo (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005; 

RIBEIRO et al., 2009). 

Baseado na ampla destruição do bioma e o elevado número de espécies 

endêmicas especializada para este ambiente, é razoável supor que muitas espécies 

já foram extintas antes que fossem descritas e que muitas outras vão desaparecer 

em breve (MORELLATO; HADDAD, 2000). 

Apesar de os campos de altitude ainda apresentarem elevada diversidade, 

este ecossistema vem sofrendo pressão pela destruição do habitat que o circunda, 

pelo fogo, introdução de espécies exóticas e pela elevação da temperatura 

(AXIMOFF; RIBEIRO, 2012), além de serem ambientes raros, ou seja, com 

pequenas extensões nos cumes das montanhas deste bioma. 

Outro fator importante é o fornecimento de água às populações 

circundantes. Os remanescentes de Campo de Altitude são importantes corredores 

ecológicos e áreas de recarga de aquíferos (RESOLUÇÃO CONAMA 423, 2010). 

Como por exemplo, no caso do Estado do Rio de Janeiro, somente o Maciço do 

Itatiaia possui mais de 50 córregos, ribeirãos e rios e a sua maioria desemboca 

direta ou indiretamente no rio Paraíba do Sul, o que torna a sua importância ainda 

maior, pois 70% das águas deste rio são desviadas pela elevatória de Santa Cecília 

em Piraí – RJ para abastecer, junto com o rio Guandu, parte da baixada 

fluminense e capital.   

Verificada a necessidade de manutenção deste bioma para a sobrevivência 

de grande parte da população brasileira foram criados decretos que vieram a 

corroborar a importância do mesmo, como o 750/93 que em seu artigo 12 cita que 

“o Ministério do Meio Ambiente estimulará estudos técnicos visando à 

conservação e o manejo sustentável da Mata Atlântica e da sua biodiversidade”. 

Assim como o decreto 3.420/2000, que prevê a necessidade de recomposição e 

restauração de florestas de preservação permanente, de reserva legal e áreas 

alteradas. Em 2008, foi assinado o decreto que regulamenta a Lei 11.428/06 já 

mencionada anteriormente. Segundo palavras do ministro do Meio Ambiente da 

época, “a meta era recuperar a vegetação e passarmos de 7% da cobertura vegetal 

original para 27%” (PINTO, 2008). 

Apesar do substancial aumento do conhecimento acerca 
da flora da Floresta Atlântica, podemos considerá-la ainda 
insuficientemente conhecida, visto que em menos de duas 
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décadas, mais de 1.000 novas espécies de angiospermas foram 
descobertas, o que representa 42% do total descrito para o Brasil 
neste período (SOBRAL; STEHMANN, 2009). 

Não se sabe muito sobre os padrões de distribuição de 
espécies de plantas neotropicais e os dados existentes são muitas 
vezes influenciados por esforços de coleções irregulares e falta de 
provas em herbário (ALVES et al.,2007). 

 

A frequência das espécies ou a abundância relativa de alguns gêneros e 

famílias em uma pesquisa pode ajudar a classificar a área e permitir inferências 

sobre o clima local. Algumas tendências mais interessantes podem ser observadas 

com o aumento da altitude nas cinco principais formações da Mata Atlântica 

(adaptado de OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000). 

 

É necessária a realização de um maior número de estudos 
florísticos e ecológicos em campos de altitude, pois a carência 
atual de estudos não permite análises comparativas, ferramentas 
importantes para aferir relações fitogeográficas, e para avaliar o 
estado de conservação das áreas possuidoras de tal formação 
vegetal (CAIAFA; SILVA, 2005).  

Estudos realizados nos campos de altitude e em campos 
rupestres vêm contribuindo com informações valiosas sobre a 
flora desses ambientes, suas características ecológicas e 
biogeográficas, revelando que apresentam uma biodiversidade 
elevada, grande número de endemismo e uma série de espécies 
dotadas de adequações à sobrevivência em ambientes com 
condições ambientais extremas (OLIVEIRA; GODOY, 2007). 

 

Pode-se considerar seis fatores na formação da paisagem, a saber: 

geológicos, geomorfológicos, hídricos, climáticos, edáficos e bióticos 

(RODRIGUEZ, 2007), e é o que foi proposto para descrever o Itatiaia.  

O estudo destes fatores em conjunto há algumas décadas vem sendo 

chamado de biogeográfico, e durante muito tempo foram de grande importância 

para o conhecimento mais aprofundado de regiões ao longo do planeta, como os 

desenvolvidos por Humboldt, Darwin, entre outros. Entretanto, tal vertente da 

geografia vem sendo esquecida no meio acadêmico. Este trabalho visa fomentar o 

resgate da biogeografia e tentar demonstrar que, entendendo o padrão de 

distribuição biogeográfico local, é possível tomar medidas para recompor tais 

locais caso haja necessidade, e ambientes similares. 
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Considerando as convergências de floras, diversidade e características 

biológicas nas altitudes elevadas, tais áreas revestem-se como prioritárias no 

resgate de conhecimento de relictos genéticos de eras interglaciares, elementos 

chaves à compreensão da fitogeografia brasileira e sua conservação (SCHUMM, 

2006). 

 Quanto às hipóteses, pretendemos verificar que, primeiro, não há um 

domínio nos campos de altitude do Itatiaia da fitofisionomia de campo 

graminóide, e sim uma diferenciação da flora dos afloramentos rochosos. 

Segundo, que há uma similaridade florística entre as localidades estudadas, e 

terceiro que esta flora tem uma forte ligação com os elementos andino (páramos) e 

austral-andino (Patagônia), devido ao último período de isolamento glacial.  

 

1.3 

Material e métodos 

 

1.3.1 

Área de estudo 

 

A Mantiqueira não é uma simples cadeia como até hoje a 
consideram, mas um vasto sistema de serras que, a partir do 
Itatiaia para nordeste se ramifica pelo norte do Estado do Rio, sul 
do Espírito Santo e vale do rio Doce em Minas Gerais. A cadeia 
frontal deste sistema estende-se do norte da cidade de São Paulo 
até Vitória, passando pelo norte fluminense com as serras de 
Monte Verde, Monte Alegre e Santo Eduardo e prosseguindo 
pelo Espírito Santo com a Serra do Itapemirim e demais relevos 
da faixa marítima. O [Maciço do] Itatiaia (...) é provavelmente a 
maior massa de afloramentos de rochas foiaíticas do Globo. 
Cobrindo uma área de 1.450 quilômetros quadrados, é neste 
ponto apenas inferior à exposição de rochas similares em Kola, 
na Escandinávia, com 1.554 quilômetros quadrados. Esta bossa 
intrusiva, entretanto, localizada numa zona submetida a um 
violento desgaste por geleiras, deve ter o seu volume de 
afloramentos bem inferior ao maciço brasileiro (LAMEGO, 
1963). 

 
Fisiograficamente, o maciço do Itatiaia é composto por 

duas unidades fundamentais: encostas e o planalto. As encostas 
norte, leste e oeste são bem definidas, mas não tão abruptas como 
as da Serra do mar. Começando de 400 metros de altitude elas 
atingem em média 2.000 metros. O planalto com uma média de 
altitude de 2.000 metros pode ser dividido em três regiões: a 
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vargem do Aiuruoca, a parte de baixo das altas montanhas e a 
parte alta das altas montanhas (SEGADAS-VIANNA, 1965) 
(tradução livre). 

 

Atualmente, parte deste maciço encontra-se dentro do Parque Nacional do 

Itatiaia (figura 1) que foi o local do estudo. Este abrange terras dos municípios de 

Resende e Itatiaia no Estado do Rio de Janeiro e Aiuruoca e Itamonte no Estado 

de Minas Gerais. Possui atualmente uma área de cerca de 29.156 ha (com a 

compra das terras junto à cachoeira do Escorrega em Maromba – Itatiaia) e 

apresenta um abrupto gradiente altitudinal de mais de 2.300 m, desde o rio 

Paraíba, a 390 m, até o Pico das Agulhas Negras, a 2.791 m (atualização feita para 

o ponto culminante pelo IBGE/IME, 2004). 

O Itatiaia é um fragmento na Mantiqueira, cercado por várias cidades, 

além das que compõem a unidade de conservação já citadas acima, como 

Itanhandu, Passa-Quatro, Quatis, Porto Real, Aiuruoca, Alagoa, Cruzeiro, entre 

outras (figura 1). 

Este maciço apresenta relevo montanhoso com grandes afloramentos 

rochosos com o seu ponto culminante o pico das Agulhas Negras, 5º mais alto do 

país (IBGE, 2004; TOMZHINSKI, 2012). A sua estrutura é concêntrica, com 

altitudes crescentes em relação ao centro, o chamado “Planalto do Itatiaia”, a 

partir de onde se origina a rede de drenagem, que se ajusta às estruturas com um 

padrão radial, composto pelo alto curso dos rios que ali nascem (MODENESI, 

1992; ALMEIDA, 2011). 

 

Nas maiores altitudes temos um acumulado 

pluviométrico maior, menores temperaturas e um ar mais 

rarefeito (menos oxigênio), uma vegetação com fisionomia mais 

aberta o que propiciona uma menor retenção da umidade e maior 

ocorrência de geadas na época seca, resultando num significativo 

ressecamento da vegetação, especialmente a campestre 

(TOMZHINSKI, 2012). 

 

A orografia é um dos principais fatores determinantes do clima do Parque 

Nacional do Itatiaia, pois compreende as superfícies mais elevadas da Serra da 

Mantiqueira. As condições climáticas, pelos padrões de Köppen, são de dois tipos: 
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Cwb (mesotérmico com verão brando e estação chuvosa no verão) nas partes 

elevadas da montanha acima dos 1.600 m de altitude, e Cpb (mesotérmico com 

verão brando sem estação seca) nas partes baixas das encostas da montanha. 

(FURTADO et al., 2001). 

 

 

Figura 1 - Localização do PARNA do Itatiaia com os municípios limítrofes, no bioma Mata 

Atlântica e no mosaico da Mantiqueira. Fonte: Tomzhinski, 2012. 

 

Entre os anos de 1914 e 1940 o planalto do Itatiaia teve uma precipitação 

média anual de 2.273 mm, e três meses do ano com precipitação inferior a 50 mm 

(SEGADAS-VIANNA; DAU, 1965). As chuvas registradas no PNI são intensas, 

principalmente no verão, tendo janeiro a maior intensidade, com média de 27 dias 

e 388 mm de pluviosidade. As chuvas ficam mais escassas do final de abril até 

outubro, sendo que em agosto ocorrem em média oito dias de chuva com 58 mm 

de pluviosidade (FURTADO et al., 2001). 

Nos meses de junho e julho a umidade relativa do ar não ultrapassa a 

média de 70%. A umidade máxima absoluta ocorre em dezembro, com 83% e a 

mínima em junho, com 62%; a média é de 75,2% (FURTADO et al., 2001). 

 

Num período de observação de mais de 20 anos (1916-
1940) observou-se que apesar dos campos de altitude do Itatiaia 
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terem uma precipitação média anual mais elevada que a floresta 
montana sua umidade relativa é menor. Também verificou que a 
variação da amplitude anual da umidade relativa é maior que os 
níveis anteriores (alto-montano e montano), atingindo 22,7% 
(SEGADAS-VIANNA E DAU, 1965). 

 
No planalto, a temperatura média anual é de 11,4ºC, sendo janeiro o mês 

mais quente com média de 13,6ºC; julho é o mês mais frio com média de 8,2ºC. A 

máxima absoluta apurada foi de 21,4ºC, em fevereiro, e a mínima foi de – 6,4ºC, 

em julho (FURTADO et al., 2001). O planalto do Itatiaia apresenta temperaturas 

inferiores a 0oC em até sete meses, sendo em média 56 dias por ano.  Portanto, as 

geadas intensas são comuns nos meses de inverno, verificando-se raramente 

breves nevadas (SAFFORD, 1999b). Estas características estão associadas à 

entrada de frentes polares vindas da região sul, que encontram no Itatiaia sua 

maior barreira até então (CONDACK, 2006).  

 

A evaporação média anual [dos campos de altitude do 
Itatiaia] é de 660,9 mm e a variação de amplitude é de 51,3 mm. 
A maior taxa de evaporação ocorre em agosto, com 86,5 mm, 
enquanto que o mês de abril, que tem a menor evaporação, tem 
uma média de 35,2 mm. A estação quente e chuvosa, de 
dezembro a fevereiro (1.147 mm de chuva), tem uma evaporação 
total de 119,6 mm, e a estação seca e fria, de junho a agosto 
(137,6 mm de chuva), tem um total de 237,2 mm. A quantidade 
de horas de insolação anual [dos campos de altitude] é em média 
de 2.224,5 horas. Agosto é o mês com maior taxa de insolação, 
i.e. 254,2 horas, e dezembro a mais baixa, com 126,1 horas. A 
amplitude anual é de 128.1 horas. A estação fria e seca tem um 
período de insolação de 726,7 horas, correspondendo a 77% do 
número de horas, e a estação chuvosa e quente com um período 
de insolação de 385,6 horas, correspondendo a 30% da 
iluminação das horas de verão. (...) [E que] o mês com a maior 
taxa de nebulosidade é janeiro com uma média de 8,1, [partes por 
10 da área observada] e a menor, julho e julho, com média de 3,9 
e 3,7 respectivamente (SEGADAS-VIANNA; DAU, 1965). 

 

Com relação aos solos, no Itatiaia: 

 

Por compreender um relevo montanhoso e acidentado, 
predominam solos rasos e jovens. Solos mais espessos, como 
Latossolos e Argissolos em associação complexa com Nitossolos, 
ocorrem em áreas de acúmulo de material coluvionar, como nos 
sopés de encostas e depósitos de tálus. A classe de solos que 
predomina é a dos Cambissolos, ocorrendo amplamente nas 
encostas da unidade geomorfológica das Montanhas. Em áreas 
mais elevadas, e, ou, com declividades mais acentuadas, 
predominam Neossolos Litólicos, entre afloramentos rochosos, 
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[sendo portanto este último o de nosso maior interesse por estar 
presente na maior parte da área de estudo] (ALMEIDA, 2011). 

 

Em relação à vegetação: 

 

A flora primitiva da região localizada na parte baixa deste 
parque teve grande interferência humana, principalmente no 
período de 1908 a 1918, época em que existiu, na área atual do 
PNI, uma colônia agrícola. As matas foram cortadas para 
implantação de culturas anuais e extração de madeira para a 
construção de dormentes de estradas de ferro (FURTADO et al., 
2001).  

 

Seguindo o sistema de classificação fitogeográfico brasileiro descrito por 

IBGE (2012), a vegetação deste parque distribui-se em (figuras 2 e 3): Floresta 

Ombrófila Densa Montana, nas áreas onde a altitude varia de 500 a 1.500 m; 

Floresta Ombrófila Densa Alto Montana, acima de 1.500 m de altitude; Floresta 

Ombrófila Mista Montana em altitudes de cerca de 1.200 m com a presença de 

Araucaria angustifolia e Floresta Estacional Semidecidual Montana na vertente 

continental do Parque acima dos 500 m de altitude. Na parte mais acidentada e 

elevada do planalto começam a surgir os Campos de Altitude (FURTADO et al., 

2001). 

 

 
Figura 2 – Zonação altitudinal, temperatura e pluviosidade do Maciço do Itatiaia. Fonte: 

Adaptado de Safford,1999a. 

 

Atualmente a expressão “campos de altitude” já é utilizada para descrever 

a vegetação encontrada acima de 1.800 m (IBGE, op. cit.). Entretanto, continuam 

sendo utilizados como termo de referência “refúgios vegetacionais - comunidades 
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relíquias” e “campos de altitude” somente como um dos sinônimos. Tal menção já 

é um grande avanço levando em conta que esta terminologia foi proposta por Ferri 

em 1980, para separar os campos de altitude dos campos rupestres.  

Campo rupestre é um tipo de vegetação peculiar vinculado a um mosaico 

de afloramentos rochosos e areias brancas rasas que ocorrem principalmente 

acima de 1.000 m de altitude no sudeste e nordeste do Brasil (ALVES et al, 2007) 

(tradução livre). 

Há grande controvérsia no uso do termo rupestre em sistemas de 

classificação nas áreas onde a vegetação ocorre sobre solos rochosos e em 

altitudes elevadas (WALTER, 2006). Tal controvérsia ocorre devido à variação 

fisionômica apresentada pela vegetação dos altos das montanhas e serras, além da 

sua complexa e gradual transição para as fisionomias adjacentes (OLIVEIRA 

FILHO; FLUMINHAM FILHO, 1999). 

O termo “campos de altitude” já vinha sendo utilizado por diversos autores 

(SEGADAS-VIANNA, 1965; SEGADAS-VIANNA; DAU, 1965; 

MARTINELLI, 1996; GENTRY, 1992; RIZZINI, 1997; RIBEIRO; MEDINA, 

2002; CAIAFA; SILVA, 2005; CONDACK, 2006; PIRES, 2006; SANTOS, 

2006; OLIVEIRA; GODOY, 2007; BARBERENA et al., 2008; BARBERENA,  

2010; AXIMOFF; RODRIGUES, 2011; AXIMOFF; RIBEIRO, 2012), entre 

outros. No entanto, numa análise mais global, creio que o termo ainda não é 

apropriado.  

Safford já em 1999 chamava os campos de altitude brasileiros de 

“páramos”, e estudando mais profundamente estes ambientes espalhados pelo 

mundo, concordamos com sua colocação. O ideal é que fosse utilizada esta 

terminologia internacional para descrever ambientes isolados em topos de 

montanha. 

Alguns autores citam que, se tomarmos o páramo como bioma 

(ecossistema tropical úmido sobre o limite das florestas) podemos incluir todos os 

campos naturais de altitude (acima do limite altitudinal das florestas) a nível 

internacional e que se encontram entre as latitudes 8º norte e 11º sul (WALTER, 

1973; LAUER, 1981; HOFSTED et al., 2003). 

 

Campos de altitude são encontrados espalhados entre os 
cumes mais altos do sudeste, com o seu desenvolvimento mais 
completo geográfico e florístico em planaltos de três montanhas 
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separadas: a Serra do Itatiaia (a subfaixa da Serra da Mantiqueira, 
22 ° 25 'S, 44 ° 40 'W), a Serra do Caparaó (20 ° 30' S, 41 ° 47 
'W) e a Serra dos Órgãos pertencente a Serra do Mar (22 ° 28' S, 
43 ° 02 'W) (SAFFORD, 1999a). 

 

Os campos de altitude se distinguem florística e fisionomicamente da mata 

dominante por razões em grande parte relacionadas ao clima, e secundariamente 

às condições edáficas, em contraste com outros ambientes (RIZZINI, 1997), e por 

causa de sua altitude e sua exposição geográfica em relação à chegada de frentes 

polares do sul, os campos de altitude representam os pontos mais frios em toda a 

América do Sul Oriental (SAFFORD, 1999a), o que vem a corroborar o que 

Gentry (1992) relata que: 

No inverno, temperaturas abaixo de 0ºC são comuns nos 
campos de altitude, e temperaturas tão baixas representam uma 
forte barreira biológica para grande parte dos táxons da mata 
dominante, cuja composição é de origem predominantemente 
tropical. 

 

 

Figura 3 - Cobertura vegetal do PARNA do Itatiaia – RJ / MG. Fonte: Plano de Manejo do 

PNI, 1982. 

 

No Itatiaia, os campos de altitude surgem a partir dos 2.000 m (figura 2), 

acima da mata de neblina, com suas árvores pequenas e tortuosas, cobertas de 
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liquens. Muitos outros campos de altitude são encontrados nos cumes da Serra da 

Mantiqueira e da Serra do Mar, com área total estimada em 350 km2 (SAFFORD, 

1999a) e a área que corresponde aos campos de altitude do Itatiaia é de 39 km2 

(cerca de 14% do PNI) (SANTOS, 2006). 

O elevado número de endemismo encontrado nos campos [de altitude] 

sugere que esses ambientes são relativamente antigos, e não meramente o produto 

recente de perturbação antrópica e fogo (SAFFORD, 1999a). 

 

Observou-se também que 96% da área classificada como 
campos de altitude estavam localizados a partir de 2.000m de 
altitude e que já foram encontradas aproximadamente 550 
espécies de plantas vasculares para os campos de altitude do 
Itatiaia (SAFFORD, 1999a).  

 

Giovanetti-Alves (2009) relacionou 145 espécies de plantas vasculares na 

área de estudo da nascente do Campo Belo, o que representa mais de 26% da flora 

conhecida para os campos de altitude do Itatiaia, corroborando a alta diversidade 

da pequena localidade (29 ha). No trabalho atual o mesmo autor aumentou o 

número de táxons para 169, passando a representar cerca de 31% da flora 

conhecida para os campos de altitude do sudeste brasileiro. 

 

1.3.2 

Procedimentos metodológicos 

 

Os indivíduos foram coletados de acordo com procedimentos usuais 

(IBGE, 1992) no Parque Nacional do Itatiaia sendo as exsicatas comparadas com 

aquelas depositadas nos herbários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) e 

do Centro Universitário Geraldo de Biase (UGB) de Volta Redonda - RJ 

(VOLRE), sendo depositadas no último. 

Para coleta do material botânico foi utilizado tesoura de poda, trena (para 

delimitar a área), GPS para georeferenciamento das unidades amostrais e máquina 

fotográfica. 

Os espécimes foram coletados ramos em estágio vegetativo e / ou 

reprodutivo, e mensurados suas alturas.  
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Além das coletas realizadas nas parcelas (descritas adiante), foram 

coletados materiais botânicos adicionais, especialmente os férteis, nas regiões 

adjacentes, para auxiliar a comparação dos espécimes durante a identificação dos 

materiais coletados na amostragem. 

A identificação dos táxons seguiu a bibliografia específica para cada 

grupo, bem como a comparação com espécimes depositados em herbários e 

identificados por especialistas. 

Foram montados dois check-lists, o primeiro contendo os nomes 

científicos (família, gênero e espécie), forma de vida de Raukiauer - adaptada às 

condições brasileiras (IBGE, 2012) e o tipo de fitofisionomia de cada uma 

respectivamente e um segundo contendo somente as espécies para identificação da 

distribuição geográfica destas no Brasil e nas Américas. Em ambos os casos, as 

listas florísticas foram divididas em duas, uma primeira com as espécies e 

morfoespécies arbóreas e arbustivas lenhosas encontradas na área de estudo e uma 

segunda com espécies herbáceas, pteridofitas, briófitas e liquens, que não foram 

contabilizadas, mas presentes nos locais. Tal metodologia foi aplicada para 

mensurar o que foi amostrado ou não, e para avaliar quali-quantitativamente a 

diversidade dos ambientes. 

Para mensurar as espécies locais nos gradientes de altitude, foram 

estabelecidos quatro sítios para alocação das parcelas, ao longo do vale do rio 

Campo Belo, e nas áreas circundantes à Pedra do Altar, Prateleiras e no vale do 

Aiuruoca. O acesso foi realizado através da BR 485 e por trilhas. 

O método de delimitação de unidades amostrais foi o de parcelas (figura 4) 

(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974). As coletas foram sistemáticas em 

relação ao estrato arbóreo-arbustivo e foram implantadas 112 parcelas, totalizando 

5.600 m2 (0,56 ha). Nos sítios das Prateleiras, Altar e Aiuruoca foram alocadas 25 

parcelas não contíguas de 10 m x 5 m (50 m2) com uma distância de no mínimo 

100 metros uma da outra, plotadas de forma independente para verificar a 

diversidade local, já no vale do Campo Belo foram 42 parcelas com as mesmas 

medidas mencionadas para os sítios anteriores. 
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Figura 4 - Exemplo de uma parcela montada no vale do Altar com Agulhas Negras ao 

fundo. Fonte: Rogério Ribeiro de Oliveira, 2012. 

 

A distribuição das parcelas ocorreu de forma não aleatória porque foram 

pré-definidas duas fitofisionomias (campo graminóide e afloramento rochoso) e a 

distribuição da segunda não ocorre de maneira homogênea, e sim em áreas mais 

específicas. Portanto para mensurá-las foi necessário pré-definir os locais a serem 

analisados.  

As excursões para a área do campo Belo foram realizadas no período de 

outubro de 2008 a outubro de 2009, já para o Altar, Aiuruoca e Prateleiras 

aconteceram durante o período de julho de 2011 a julho de 2012, e em ambos os 

casos tiveram uma duração média de quatro dias. Foi percorrido o vale do rio 

Campo Belo que é composto em parte de elementos encontrados na área de 

transição, e em parte de espécies características do planalto, de acordo com as 

condições locais (micro-clima) (BRADE, 1956). Também foram explorados os 

vales da Pedra do Altar, onde encontra-se a nascente do ribeirão Agulhas Negras, 

o vale do rio Aiuruoca e das Prateleiras, descritos a seguir. 

As espécies de Chusquea sp. não foram mensuradas junto com as outras 

por estar distribuída por todo o planalto e pela dificuldade de se contar os 

indivíduos separadamente, entretanto foi feito o registro de sua presença ou 
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ausência nas parcelas para quantificar a importância de sua distribuição (figura 

46). No caso da sua presença nas parcelas foi estimada a porcentagem de 

cobertura da parcela, obtida por subdivisões da mesma, de forma a se facilitar a 

estimativa. 

A classificação das espécies seguiu o Angiosperm Phylogeny Group - 

APG III (2011). Os nomes das espécies e de seus autores foram conferidos através 

de consultas aos sites do JABOT (www.jbrj.gov/jabot), da lista de espécies da 

Flora do Brasil – 2012 (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/) e do Trópicos 

(http://www.tropicos.org). O nome dos autores foi abreviado de acordo com 

Brummit & Powell (1992). 

Quase sempre foram feitas distinções entre os 
denominados campos rupestres e campos de altitude. Estas 
formações são fisionomicamente semelhantes, porém, diferem no 
que diz respeito à composição florística, as associações com 
outras formações vegetacionais adjacentes e principalmente, 
quanto à litologia predominante. [Nos campos rupestres 
normalmente o material pedológico básico é de quartzito e dos 
campos de altitude é de granito] (CAIAFA; SILVA, 2005). 

 

O trabalho foi realizado entre as cotas de 2.300 a 2.600 metros de altitude 

e, para caracterizar os espectros biológicos da flora dos campos de altitude, foram 

utilizadas as formas de vida de Raukiauer e fitofisionomias, adaptadas às 

condições brasileiras (IBGE, 2012) (figura 5). 
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Figura 5 - Imagem de satélite das áreas de estudo (Aiuruoca, Altar, Couto (Campo Belo) 

e Prateleiras) nos campos de altitude do Itatiaia. Detalhe da linha branca demonstra a 

divisa dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sâo Paulo, já a linha amarela é da 

divisa do parque. Fonte: Adaptado pelo autor da imagem do Google Earth (2012). 

 

Quanto às formas de vida (senso IBGE, 2012) foram utilizados os 

seguintes parâmetros: 

 

I - Fanerófitos - plantas lenhosas com gemas aéreas protegidas por catáfilos e 

situadas acima de 0,25 m do solo. Apresentam-se com dois aspectos ecoedáficos 

diferentes: normal climático e raquítico oligotrófico, subdivididos, conforme suas 

alturas médias. Para os campos de altitude do Itatiaia aplica-se somente o termo 

nanofanerófito (planta anã raquítica, variando entre 0,25 e 5 m de altura). 

 

II - Caméfitos - são plantas sublenhosas e/ou herbáceas com até um metro de 

altura, providas de gemas situadas acima do solo e protegidas por catáfilos ou por 

folhas verticiladas. 

 

III - Hemicriptófitos - plantas herbáceas com gemas protegidas no nível do solo 

pelos céspedes que morrem na estação climática desfavorável. 

 

IV - Geófitos - plantas herbáceas ou sublenhosas com os órgãos de crescimento 

(gema, xilopódio, rizoma ou bulbo) situados no subsolo.  

 

V - Terófitos - plantas anuais, cujo ciclo vital é completado por sementes que 

sobrevivem à estação climática desfavorável.  

 

VI - Lianas - plantas lenhosas e/ou herbáceas trepadoras com gemas situadas 

acima do solo, protegidas ou não por catafilos.  

 

Foram levantadas quatro fitofisionomias distintas (figura 6) nos campos de 

altitude. A primeira é denominada formação florestal, e é formada por arvoretas 

com algumas plantas herbáceas e epífitas no seu interior.  
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A segunda é denominada campo graminóide, onde predominam espécies 

das famílias Poaceae e Asteraceae, além de pequenos arbustos e ervas diversas. A 

terceira são os afloramentos rochosos, característico do planalto, de rochas de 

granito-sienito, nefelina-sienito, brecha magmática e sienito (figura 9 - capítulo 1). 

Por terem cristais em sua formação, estas rochas são extremamente porosas, 

facilitando a fixação das formas vegetais. Nesta fitofisionomia foram encontradas 

desde arbustos a pequenas herbáceas, inclusive a planta endêmica Fernseea 

Itatiaia e a Velloziaceae Barbacenia gounelleana característica deste ambiente 

(RIBEIRO et al., 2007).  

A quarta fitofisionomia são os denominados chusqueais, pois tem 

predominância da Poaceae Chusquea sp., e que geralmente ficam localizados em 

áreas bem drenadas como as encostas.  

  

 

Figura 6 - Aspecto das fitofisionomias: A – Afloramento rochoso; B – Campo graminóide; 

B1 – Formação florestal; B2 – Chusqueal. Campos de altitude do Itatiaia, RJ / MG, Brasil. 

Fonte: Imagens do autor. 

 

Além das fitofisionomias citadas anteriormente, existe ainda as de 

ambientes hidromórficos, também chamadas de áreas brejeiras, que não foram 

objeto desta pesquisa. 
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Para a análise dos aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e 

pedeológicos do Itatiaia foi realizada uma revisão bibliográfica através da análise 

de documentos, cartas topográficas, mapas de superfície de base, de gradientes 

hidráulicos e geológicos da região e assuntos relacionados à Unidade de 

Conservação, pois esta faz parte do Maciço do Itatiaia. 

 

1.3.3 

Análise dos dados  

 

 A avaliação das semelhanças na composição florística foi realizada com 

base na matriz de abundância das espécies, considerando coeficientes usuais 

(STILING, 1999; SHEPHERD, 2010), como a dissimilaridade de Bray-Curtis 

(Sorensen) e Euclidiana relativa (distância Corda); através da Análise de 

agrupamento, pelo método de ligação de média de grupo (UPGMA). Os mesmos 

coeficientes foram utilizados para a Análise de Escalonamento Multidimensional 

Não métrico (NMS), para o Procedimento de Permutação Multi-Resposta 

(MRPP), e para a Análise de Similaridade (ANOSIM). 

Nas análises de agrupamentos e das figuras NMS as parcelas de chusqueal 

e de formação florestal foram incorporadas ao campo graminóide por dois 

motivos. O primeiro porque estas fitofisionomias são sempre encontradas dentro 

do campo graminóide e, segundo pela pequena quantidade de parcelas de ambas 

analisadas (três de cada). 

         Foi adotada a dissimilaridade Bray-Curtis, por ser a mais utilizada para 

estudos com dados de comunidade (e.g. AGUIRRE, 2008; PRIETO, 2008; 

JESUS, 2009, COSTA 2012). Esta dissimilaridade tem sido considerada a mais 

adequada para esse tipo de estudo, uma vez que atribui maior valor aos 

elementos comuns – nesse caso as espécies – entre as unidades amostrais 

comparadas (e.g LEGENDRE E LEGENDRE, 1988: p.265; MACCUNE; 

GRACE, 2002: p.48; GOTELLI; ELISON, 2011: p. 422; FELFILI et al., 2011: p. 

129)  

Esta análise vai apresentar as unidades amostrais com conjuntos similares 

de espécies que, teoricamente, encontram-se sob condições ambientais mais 

semelhantes entre si, em comparação àquelas que apresentam conjuntos diferentes 

de espécies. 
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Quanto à dissimilaridade Euclidiana relativa esta foi utilizada para ser 

comparada com Bray-Curtis. Sendo esta métrica, ao contrário da anterior (semi-

métrica), permite seu uso em análises que exigem funções com tal característica. 

Esta dissimilaridade atribui importância às espécies compartilhadas entre parcelas, 

assim como Bray-Curtis (COSTA, 2012). Entretanto, a Euclidiana relativa atribui 

maior importância à diferença numérica (e.g. abundância) e valoriza 

estas diferenças quando são bastante discrepantes entre unidades amostrais 

comparadas. Sendo assim, quando uma unidade amostral apresenta abundância 

muito elevada, em relação às outras unidades, de uma determinada espécie, isto 

irá resultar numa alta dissimilaridade em relação às outras.  

A ordenação NMS é uma técnica que não exige pressupostos estatísticos 

de distribuição normal dos dados e homocedasticidade das variâncias, sendo por 

isso, uma das mais indicadas para exploração de qualquer tipo de dado, inclusive 

os de comunidade (MCCUNE; GRACE, 2002; GOTELLI; ELLISON, 2011). O 

principal parâmetro de avaliação da confiabilidade desta ordenação é o nível de 

perturbação (stress) da mesma, tendo como diretriz Kruskal (1964) e Clarke (1993 

apud MCCUNE; GRACE, 2002). 

Também para uma interpretação adequada da MRPP foram avaliados os 

parâmetro “A”,  “T”  e “p” (MCCUNE; GRACE, 2002: p. 191) e no ANOSIM o 

parâmetro “R” (COSTA, 2012) (valores de referência na tabela 1). 

Foram realizadas Análises de Espécie Indicadora (AEI) para os sítios 

amostrais (áreas) e fitofisionomias (valores de referência na tabela 1). Tanto as 

AEI quanto as ANOSIM foram executadas com 15.999 permutações, valor 

máximo aceito pelo programa PC-ORD 5.10. 

Para verificar a confiabilidade da amostragem (HAMMER et al., 2001), do 

ponto de vista da diversidade, foi realizada a curva de rarefação para a área de 

estudo como um todo. 

As análises foram realizadas com a utilização dos programas FitoPac 

v.2.1.2.85 (SHEPHERD, 2010),   PCORD v.5.10 (MCCUNE; MEFFORD, 2006) 

e Past v. 2.08 (HAMMER et al., 2001). 
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Tabela 1 – Valores de referência dos parâmetros das análises MRPP (A, T e p), ANOSIM 
(R) E AIE. As linhas foram sombreadas para facilitar a leitura. 

 
Análise Parâmetro Valor(es) de referência 

 

 

 

 

MRPP 

 

 

 

 

A 

Varia de -1 à +1; 

-1 = nada homogêneos, totalmente diferentes; 

+1 = totalmente homogêneos, possuem as mesmas 

espécies e quantidades de indivíduos; 

A = 1 é uma PERFEITA HOMOGENEIDADE!!!; 

A > 0,3 já é uma BOA HOMOGENEIDADE!!!; 

A pode depender do tamanho da amostra: Se for 
GRANDE (N=200) um A pequeno pode ser significativo; 
Se for pequeno (N=5) precisa de um A GRANDE pra ser 
significativo. 

 

MRPP 

 

T 

Quanto mais negativo mais forte é a separação entre 
grupos; Grande (<-5); Alguma (<-2); Pouca (<0) e 
Nenhuma (>0). 

MRPP p Significância estatística (quanto menor melhor); 

p > 0.05 = ruim; 0,05 > p > 0,01 = bom; 0,01 > p = ótimo. 

ANOSIM R Quanto mais próximo de 1 mais os grupos discriminados 
a priori arbitrariamente têm comunidades diferentes entre 
si. 

AIE --- Valor menor que 0,05 a espécie é significativamente 
indicadora daquele respectivo grupo. 
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