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3 
Análise biogeográfica dos campos de altitude do Maciço 
do Itatiaia 
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3.1 
Descrição fitofisionômica do planalto do Itatiaia 

 

As zonas altitudinais da vegetação são determinadas por três elementos 

básicos: vegetação, fisiografia e clima (SEGADAS-VIANNA, 1965). 

 

Nesta análise vegetacional [de zonação altitudinal], e 
seguindo os elementos aqui tomados em consideração: estrutura 
e, em consequência, fisionomia; status dinâmico do 
desenvolvimento físico e, portanto a comunidade que a ocupa; 
espécies dominantes, composição florística e condições 
ecológicas internas das comunidades. O status dinâmico do 
desenvolvimento físico, i.e. a fase do processo de evolução 
geomorfológica encontrados dentro da comunidade, definem o 
substrato e as condições de desenvolvimento do micro-relevo. 
Consequentemente é determinado não somente a composição 
florística por seguinte dominante, mas também toda a estrutura e 
características fisionômicas da comunidade que a ocupa. Os 
elementos: espécies dominantes, composição florística e 
condições ecológicas internas vem sendo usados somente em 
uma definição de comunidade, desde que eles dependam 
diretamente, e não somente do clima e fisiografia, mas também 
da avaliação da flora, que, por sua vez, depende da geologia, 
geomorfologia e histórico climático da região (SEGADAS-
VIANNA, 1965) (tradução livre). 

 

O resultado obtido através do estudo de climas mostram um fato que é a 

relação direta entre a distribuição altitudinal dos tipos de vegetação e o clima 

(SEGADAS-VIANNA; DAU, 1965). 

Levando em consideração a importância dos relatos anteriormente citados 

será feita uma pequena descrição das fitofisionomias ao redor do maciço do 

Itatiaia e do mesmo, com suas áreas de estudo. 

Para se ter acesso aos campos de altitude do Itatiaia (pelo acesso 

tradicional – rodovia BR 354) (figura 19) vai-se mudando de fitofisionomias. 

Saindo do vale do rio Paraíba, praticamente desvegetado, e subindo-se pela BR 

354 surge a floresta de tipologia senso IBGE (2012), “Floresta Ombrófila Densa 

Montana”, com características secundárias, intercalada a plantações comerciais de 

eucalipto até se atingir uma altitude de 1.669 m. Neste ponto começa-se adentrar 

na Floresta Ombrófila Densa Alto-montana, onde as árvores não passam de vinte 

metros.  
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Ao serem percorridos seus primeiros quilômetros, esta vegetação vai 

perdendo altura até chegarmos ao Brejo da Lapa (figura 20), onde pode-se 

observar a nítida da mudança da floresta (onde termina a linha das árvores 

(Timber line ou Tree Line)) para os campos de altitude do Itatiaia. 

 

 
Figura 19 - Vista parcial do maciço do Itatiaia visto da BR – 345 (Rio – Caxambu). 

Detalhe para o morro do Couto ao centro e as Prateleiras à direita. Fonte: Imagem do 

autor, 2012. 

 

O Brejo da Lapa (figura 20) já está a 2.100m de altitude e é um local 

pitoresco, e que no passado foi povoado com algumas casas e vendas. A floresta 

alto-montana descrita anteriormente, segundo relatos de um antigo morador da 

região, o proprietário do bar Agulhas Negras da Garganta do Registro, o falecido 

Sr. Miguel, foi explorada para a retirada de lenha para produção de carvão. Hoje 

ainda existem vestígios de antigas carvoarias na trilha do Registro próximo ao 

local. Também há a descrição de mais alguns pontos nesta área e acima que foram 

explorados como pomar e com a mesma finalidade: 

 

Certas partes da região são marcadas por pomares que 
foram abandonados devido à falta de retorno econômico. (...) 
Estes pomares levaram a destruição local para plantações de 
árvores frutíferas, e também para a derrubada para fabricação de 
carvão. Estes dois locais são conhecidos na literatura botânica 
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regional como Macieiras do Meio e Macieiras de Cima ou 
Macieiras do Couto (SEGADAS-VIANNA, 1965) (tradução 
livre). 

 

 
Figura 20 - Vista parcial do brejo da Lapa com pedra Furada ao fundo (à direita). Fonte: 

Imagem do autor, 2012. 

 

Ao lado deste local, encontramos uma floresta de Pinheiro do Paraná 

(Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze) (figura 21) e que, segundo Safford 

(1999a), tal componente vegetal é relíquia de um passado remoto da América do 

Sul.  

Esta espécie (Araucaria angustifolia) é um ecótipo de 
gênese antiga, provavelmente do período Juratriássico 
australásico-andino antigo, adaptado aos ambientes Alto-
Montanos da Serra da Mantiqueira, de onde se expandiu 
recentemente, através do sistema hidrográfico do Rio Paraná para 
o Planalto das araucárias ou Planalto Meridional, onde passou a 
dominar (IBGE, 2012). 

A floresta com a Araucaria apresenta disjunções 
florísticas em refúgios situados nas Serras do Mar e da 
Mantiqueira, muito embora no passado tenha se expandido bem 
mais ao Norte (no nordeste brasileiro), pois a família 
Araucariaceae apresentava dispersão paleogeográfica diferente da 
atual (CARVALHO, 2003).  
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Figura 21 - Vista parcial da floresta de Araucaria angustifolia junto ao brejo da Lapa. 

Fonte: Imagem do autor, 2012. 

 

Na base das terras altas, situada na zona da sombra da 
chuva, a vegetação dominante é graminóide do tipo estepe. 
Dentro destes vales e ao longo dos rios, como em outras zonas de 
sombra da chuva, como por exemplo, na Serra da Bocaina 
(estado de São Paulo) ali ocorre uma floresta dominada por 
Podocarpus lambertii. Os troncos de Podocarpus são cobertos 
por uma densa massa de musgos e liquens. O status ecológico 
desta comunidade, especialmente a do Itatiaia é bem evoluído. 
Esta é indubitavelmente , uma relíquia de vegetação que cobria, 
no passado, grandes áreas do Itatiaia (SEGADAS-VIANNA, 
1965) (tradução livre). 

 

Após o vale das Araucárias continua-se subindo a estrada até chegarmos 

ao que chamamos de campos de altitude em si, apesar de ser considerado a partir 

de 1.800 - 2.000m de altitude, como já mencionado anteriormente. Estes campos 

de altitude fazem parte do maciço do Itatiaia que tem uma área entorno de 1.450 

km2, o mais largo afloramento de rochas nefelinicas do mundo (SEGADAS-

VIANNA, 1965). 

Os “campos” do Itatiaia são caracterizados por cinco tipos de 

fitofisionomias, a saber: os campos graminóides, afloramentos rochosos, formação 

florestal, chusqueais (bambuzais do gênero Chusquea) e áreas brejeiras.  
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Um prado (campo) é uma vegetação herbácea, com 
poucos ou sem elementos lenhosos, e que graminóide é uma 
forma de erva com folhas lineares e eretas, sem restrição quanto 
ao grupo taxonômico, podendo ser Poaceae, Xyridaceae, 
Eriocaulaceae, Amarilidaceae, Liliaceae, etc. (RIZZINI; PINTO, 
1964 apud RIZZINI, 1997).  

 

Numa primeira vista possível verificar que os elementos predominantes 

são: a gramínea Cortaderia modesta (cabeça de negro ou capim de anta), 

Chusquea sp. (criciúma bengala), Machaerina ensifolia e Baccharis uncinella 

(alecrim do campo), entretanto ao fazer uma análise mais profunda, verifica-se 

que os campos de altitude apresentam uma alta diversidade. 

 

 
Figura 22 - Panorama parcial da borda leste do Maciço do Itatiaia. Detalhe para os 

campos de altitude no primeiro plano e floresta alto-montana nas escarpas ao fundo. O 

rio Campo Belo corre no centro deste vale indo em direção a cidade de Itatiaia. Fonte: 

foto do autor, 2012. 

  

A primeira área estudada foi o vale das nascentes do rio Campo Belo 

(figura 23), e que neste local recebe ainda o nome de ribeirão das Flores. Tal vale 

está junto às antenas maior e menor de Furnas e ao afloramento rochoso do Morro 

do Couto. A geomorfologia do vale determina a localização das duas nascentes 

que dão nome ao rio, ou seja, o vale em seu interior apresenta um morrote que 

divide tanto suas terras quanto suas águas.  Tais nascentes foram pesquisadas, 

sendo uma localizada a 2.525m de altitude com coordenadas geográficas 

S22°22.925 W44°41.780 e outra a 2.484 m com coordenadas geográficas 

S22°22.754 W44°42.051. A sinúsia predominante nesta área é a de campo 

graminóide, apresentando também pequenas capoeiras. A área de afloramento 

rochoso apresenta-se basicamente junto á base dos blocos rochosos do Couto e a 

área brejeira limita-se por onde corre o córrego. É interessante destacar que o vale 
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é em forma de “U”, fazendo, portanto que toda a água convirja para um mesmo 

ponto. Neste vale também foi encontrado em um local um “campo de Amarílis” 

(Hippeastrum morelianum x H. glaucescens - híbrido) com uma concentração de 

239 indivíduos em somente uma parcela (10 x 5m). Tal fato não foi verificado em 

nenhum dos outros locais estudados. 

Outro fato interessante é a presença da espécie Symphyopappus 

compressus da família das Asteraceae nas capoeiras. Esta espécie ocorreu somente 

neste tipo de sinúsia. Outra espécie importante encontrada nos campos 

graminóides desta área foi a Buddleja speciosissima, da família Scrophulariaceae, 

e que é uma espécie ameaçada de extinção junto com a bromeliaceae a Fernseea 

itatiaiae (AXIMOFF; RIBEIRO, 2012). 

Este vale só tem acesso por trilha junto ao caminho para o Couto, portanto 

é de acesso extremamente difícil. Em certas ocasiões foram encontrados locais 

inacessíveis, e com a presença da cabeça de negro com mais de dois metros de 

altura. 

 

 
Figura 23 - Vista parcial do vale da nascente do rio Campo Belo. Detalhe para o 

afloramento rochoso ao fundo do Morro do Couto (com antena menor), no primeiro plano 

a esquerda uma capoeira e no restante do vale o campo graminóide. Fonte: Imagem do 

autor, 2012. 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112013/CA



67 
 

 
 

O segundo vale estudado foi do Altar (figura 24), que apesar de também 

ter formato de “U”, apresenta suas escarpas mais amenas, mas com maior 

presença de afloramentos rochosos. Nesta área há também a presença de um dos 

braços de um outra nascente importante, a do córrego das Agulhas Negras, que 

junto com o ribeirão das Flores formam o Campo Belo.  

O acesso a este vale é relativamente fácil a partir do abrigo Rebouças com 

uma duração de 1h30 min. O vale do Altar faz divisa com o do Aiuruoca e um 

fato importante a destacar é que em suas escarpas junto com as das Agulhas 

Negras estão localizadas os divisores de águas das bacias do rio Paraíba do Sul e 

do rio Grande (afluente do rio Paraná). Proporcionalmente o vale é de menor 

tamanho que o do Campo Belo, entretanto não tira sua importância, pela 

quantidade de espécies encontradas. Em somente uma parcela de afloramento 

rochoso foram encontradas 21 espécies diferentes, sem levar em consideração as 

herbáceas. 

 

 
Figura 24 - Vista panorâmica do vale do Altar, com o bloco rochoso no fundo e ao centro. 

Fonte: Imagem do autor, 2012. 

 

O terceiro vale pesquisado foi o das Prateleiras (figura 25), e para se ter 

acesso ao local é preciso fazer parte da travessia Ruy Braga. De seu início, até a 

sua base, onde foi à área de estudo, são necessários 1h30m de caminhada, saindo 

de uma altitude de 2.350m (abrigo Rebouças) até uma altitude média de 2.425m 

(base das prateleiras).  Na figura 25, temos uma visão parcial deste vale, que 

demonstra uma grande quantidade de afloramentos rochosos. Esta área foi a 

apresentou o maior percentual desta sinúsia em relação ao campo graminóide. 
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Figura 25 - Vista parcial do vale das Prateleiras (à direita). Fonte: Imagem do autor, 

2012. 

 

O local é composto por três lagos, sendo dois de pequeno porte voltados 

para a face sul junto ao morro que faz o acesso a travessia Couto – Prateleiras, e o 

maior na face norte, junto aos matacões que recebem a denominação de pedra da 

Tartaruga e da Maçã (figura 26). Para acessar ao cume do bloco rochoso (2.540m) 

é necessária mais uma hora, inclusive em certos trechos há a necessidade de 

escalada.  

A parte do vale virada para o sul apresenta-se em forma de “U”, entretanto 

um de seus lados fica exposto diretamente a ventos e a chegada de nuvens, pois 

este fica voltado para o vale do Paraíba, portanto não há barreira física, além de 

apresentar um desnível de gradiente altitudinal em torno de 2.000 metros. 

No caso da parte norte, que fica junto ao grande bloco rochoso, esta fica 

um pouco mais protegida de intempéries, e por apresentar grandes rochas, 

proporciona a criação de micro-habitats, levando a manutenção como, por 

exemplo, de espécies ameaçadas de extinção como a Hindsia glabra, da família 

Rubiaceae. Tal espécie é raríssima no Itatiaia, e encontra-se isolada junto a um 

destes blocos, e o que tenho verificado que é extremamente seletiva em relação ao 

seu habitat, altitude, concorrentes, solo, etc. Em julho de 2010, em uma excursão a 

Serra Fina (plug alcalino descrito no capítulo 1) foram encontrados alguns poucos 

indivíduos nos campos de altitude, em mesma faixa altitudinal, junto a blocos 

rochosos. No Itatiaia, além desta planta ser rara, talvez esta somente ainda exista 

por estar em local protegido de incêndios. 

 

Este gênero (Hindsia) apresenta um peculiar padrão de 
distribuição, em campos rupestres e campos de altitude, restrito a 
quatro maciços brasileiros: Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, 
Cadeia do Espinhaço e Chapada Diamantina, mas não chegam à 
costa (DI MAIO, 1996 apud ALVES et al., 2007)(tradução livre). 
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O último vale pesquisado foi o do Aiuruoca (figura 27), que em tupi-

guarani significa casa de papagaio falante. Esta área de pesquisa encontra-se no 

estado de Minas Gerais, e analisando sua visão panorâmica, observa-se um 

formato arredondado, lembrando a boca de um vulcão. 

 

   

Figura 26 - À esquerda o lago junto às pedras da Tartaruga e da Maçã, e à direita um 

dos lagos direcionados para a face sul. Fonte: Imagens do autor, 2012. 

 

A vargem do Aiuruoca, sendo larga, plana e brejeira, 
ocupa as terras altas entre o sistema hidrográfico do Paraíba e do 
Paraná e que dois rios originam-se aqui: o Aiuruoca que segue 
para leste o rio Preto que segue para nordeste (SEGADAS-
VIANNA, 1965)(tradução livre).  
 

Para acessar esta área usou-se a mesma trilha que dá acesso ao vale do 

Altar, entretanto continua-se mais uma hora até chegar à entrada do vale. Junto a 

Pedra do Sino do Itatiaia (à direita na figura 27) nasce o rio que dá nome ao vale e 

a cachoeira que fica no seu final, e também a cidade mineira que fica em torno de 

1.000 metros de altitude abaixo. 

 

 

Figura 27 - Visão panorâmica do vale do Aiuruoca. À direita a pedra do Sino do Itatiaia. 

Fonte: Imagem do autor, 2012. 

 

Uma característica interessante deste vale, é que por ter o rio nascendo no 

seu início e atravessando-o por inteiro, junto com outros pequenos afluentes, torna 

o seu interior em certas áreas de difícil acesso, formando brejos, não sendo fácil 
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cruzá-lo, tendo a necessidade de contorná-lo por suas bordas para ter acesso a 

todo o vale. 

 Um fato verificado foi a presença frequente de gado (figura 28), pastando 

tanto no vale do Aiuruoca e do Altar nas áreas de mais fácil acesso. Tal fato deve 

estar compactando o solo pelo pisoteio, interferindo no processo de crescimento 

de espécies e também pode estar diminuindo a biodiversidade local. Como em 

todo o planalto do Itatiaia há a ocorrência de incêndios, e o mais recente foi o de 

2010, onde parte do vale foi atingida junto à Pedra dos Ovos da Galinha (ao final 

do vale). 

 

 

 

Figura 28 - Vacas pastando no planalto do Itatiaia no vale do Altar, junto à entrada do 

Aiuruoca. Fonte: Imagem do autor, 2012. 

 

Apesar do vale ser todo cercado por encostas, a predominância dos 

afloramentos rochosos está voltado para o lado onde encontra-se a Pedra dos Ovos 

da Galinha e a do Sino do Itatiaia (figura 29), sendo o resto do vale dominado por 

campos graminóides e áreas brejeiras por onde corre o rio. 
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Figura 29 - Vista parcial do vale do Aiuruoca. Detalhe para o rio correndo no centro do 

vale, o afloramento rochoso da pedra do Sino do Itatiaia ao fundo e um chusqueal na 

encosta ao fundo a direita. Fonte: Imagem do autor, 2012. 

 

3.2 

Resultados e Discussão 

 

3.2.1  

Os campos de altitude do Itatiaia 

 

Quanto à terminologia “campos de altitude”, apesar de considerar que o 

mais adequado seria a utilização de “páramo” em vez de “campos de altitude” ou 

“refúgios vegetacionais – comunidades relíquias” foi adotada a terminologia do 

Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), ou seja, campos de 

altitude. 

O motivo de não concordarmos nem com o termo “campos de altitude” 

(pois descreve somente uma fitofisionomia, os “campos” e não menciona as áreas 

brejeiras, os afloramentos rochosos, as formações florestais, etc., que estão 

presentes nestes ambientes) e nem com “refúgios vegetacionais – comunidades 

relíquias” pois a descrição do IBGE (2012) é muito vaga, sem definições 

específicas e sim generalistas pois descreve que é “toda e qualquer vegetação 

diferenciada nos aspectos florístico e fisionômico-ecológico da flora dominante na 

região fitoecológica”, portanto pode ser um topo de montanha no Itatiaia ou a 

vegetação  do Atol das Rochas e de São Pedro e São Paulo. Vemos estas áreas 

como complexos vegetacionais, e atualmente o termo mais completo que abarca 

as fitofisionomias conceituadas citadas acima (campos, afloramentos, etc.) e 

muitas outras, é páramo. 
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Quanto à nomenclatura “afloramento rochoso”, que neste mesmo manual é 

descrito como “aquelas áreas que não apresentam nenhum tipo de vegetação, 

somente a rocha” (grifo nosso) e também cita que “quando ocorrer alguma 

vegetação nas fendas ou em outras situações, deverá ser identificada como 

Refúgio Ecológico”, não utilizamos esta recomendação em função dos trabalhos 

descritos até o momento não o fizeram assim. Vemos também que é praticamente 

impossível encontrar um afloramento rochoso que não tenha pelo menos um 

líquen incrustado, e sendo um vegetal, esta nomenclatura a nosso ver é 

inadequada se não levarmos em consideração a flora. 

Corroborando com o nosso pensamento, podemos citar como exemplo o 

mencionado por Benites et al. (2007), que cita que “áreas com afloramentos 

rochosos suportam considerável diversidade edafo-ambiental, refletindo em 

mosaicos ambientais, geralmente determinados pela topografia local e aspectos 

micro-ambientais”. 

Quanto ao termo “chusqueal” ou chusqueetum, descrito para quando há 

um bambuzal do gênero Chusquea, este foi adotado por ser aceito 

internacionalmente em artigos relacionados aos páramos andinos. 

Em relação a contagem geral dos indivíduos, levando em consideração 

todos que foram contabilizados (apêndice II) e, ainda, aqueles não contabilizados 

numericamente, que apenas a sua presença foram registradas (apêndice II), 

encontramos 53 famílias, 94 gêneros e 169 espécies ou morfoespécies.  

Levando-se em consideração apenas os indivíduos quantificados (apêndice 

II) foram registrados 11.828, distribuídos em 24 famílias, 42 gêneros e 77 

espécies ou morfoespécies.  

Também foram relacionadas às plantas herbáceas, pteridofitas, briófitas e 

liquens, as quais não foram contabilizadas nas parcelas, mas que fazem parte da 

análise qualitativa do estudo (apêndice II), distribuídos em 36 famílias, 54 gêneros 

e 92 espécies ou morfoespécies. 

A análise geral das formas de vida dos campos de altitude do Itatiaia 

(figura 30), descontando as briófitas, liquens, indeterminadas e Asteraceae sp.1, 

sp.2 e sp.3, com um total de 156 indivíduos, registrou 68 espécies ou 

morfoespécies hemicriptófitos (≈44%), 55 nanofanerófitos (≈35%), 13 geófitos 

(≈8%), 12 caméfitos (≈8%), seis terófitos (≈4%) e duas lianas (≈1%), havendo um 
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predomínio de hemicriptófitos seguido de nanofanerófitos, que somados 

representam 79%. 

 
Figura 30 – Formas de vida dos campos de altitude do Itatiaia.  
 

A análise de cada forma de vida por ambiente, (n = 169 espécies ou 

morfoespécies), registrou que 140 estão presentes nos campos graminóides 

(gráfico 31), ou seja, cerca de 83% do total, sendo 57 espécies hemicriptófitos 

(≈41%), 52 nanofanerófitos (≈37%), 12 geófitos (≈9%), 12 caméfitos (≈9%), 

cinco terófitos (≈4%) e duas lianas (≈1%). Neste ambiente dos campos, também 

existe o predomínio de hemicriptófitos, seguido de nanofanerófitos. Ambos 

somados representam 78% das formas de vida. 

A análise dos afloramentos rochosos (figura 32), de 169 espécies ou 

morfoespécies do Itatiaia registrou 59 (≈35%), sendo 24 hemicriptófitos (≈41%), 

26 nanofanerófitos (≈44%), cinco geofitos (≈8%), dois caméfitos (≈3%), dois 

terrófitos (≈3%) e não ocorreram lianas.  

Nos afloramentos houve uma inversão, ou seja, o predomínio de 

nanofanerófitos seguidos de hemicriptófitos. Ambos somados representam cerca 

de 85% das formas de vida. 
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Figura 31 – Formas de vida dos campos graminóides do Itatiaia.  

 

Quanto às formas de vida das formações florestais (figura 33), de um total 

de 169 espécies ou morfoespécies do Itatiaia foram encontradas 26 (≈15%), sendo 

oito foram hemicriptófitos (≈31%), 15 nanofanerófitos (≈58%), dois geófitos 

(≈8%), não houve caméfitos e terófitos e uma liana (≈4%). Neste ambiente houve 

o predomínio de nanofanerófitos seguido de hemicriptófitos, ou seja, também 

houve uma inversão ao resultado apresentado nos campos graminóides, entretanto 

quando ambas somadas representam cerca de 88% das formas de vida. 

Em relação aos chusqueais (figura 34), de um total de 169 espécies ou 

morfoespécies do Itatiaia foram encontradas 14 (≈8%), sendo três hemicriptófitos 

(≈21%), sete nanofanerófitos (50%), dois geofitos (≈15%), dois caméfitos (≈15%) 

e não houve terófitos e lianas. Aqui segue o resultado apresentado para a capoeira, 

ou seja, o predomínio de nanofanerófitos seguido de hemicriptófitos. A soma de 

ambos foi cerca de 71% das formas de vida. 
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Figura 32 – Forma de vida dos afloramentos rochosos do Itatiaia.  
 
 

 
Figura 33 – Formas de vida das formações florestais do Itatiaia.  
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Figura 34 – Formas de vida dos chusqueais do Itatiaia.  

 

Quanto ao ambiente geral dos campos de altitude (figura 35), levando em 

consideração um total de 169 espécies ou morfoespécies, 142 estiveram presentes 

nos campos graminóides (≈84%), 59 nos afloramentos rochosos (≈35%), 26 na 

formação florestal (≈15%) e 14 nos chusqueais (≈8%). Este resultado demonstra 

que a grande maioria das espécies estiveram presentes nos campos graminóides, 

sugerindo que estas formas de vida estão adaptadas a um ambiente de forte 

insolação e alta evapotranspiração (BRADE, 1956).  

Quanto às espécies que foram encontradas em apenas uma fitofisionomia 

(figura 36), 93 foram encontradas somente em campos graminóides, a saber: 

Bertolonia mosenii, Behuria sp., Weinmannia humilis, Weinmannia sp., Lupinus 

gilbertianus, Mimosa itatiaiensis, Maytenus sp.1, Myrsine sp., Clethra scabra, 

Gaultheria eriophylla, Gaylussacia sp.1, Salvia  itatiaiensis, Solanum 

enantiophyllanthum, Achyrocline chionaea, Baccharis megapotamica, Baccharis 

opuntioides, Baccharis pauciflosculosa, Baccharis platypoda, Baccharis sp.1, 

Baccharis sp.2, Grazielia intermedia, Asteraceae sp.1, indeterminada sp.1, 

indeterminada sp.2, indeterminada sp.3, indeterminada sp.4, indeterminada sp.5, 

Cranichis cândida, Habenaria parviflora, Habenaria rolfeana, Pelexia itatiayae, 

Actinocephalus polyanthus, Paepalanthus itatiaensis, Paepalanthus sp., Xyris sp. 

Fusca, Andropogon lateralis, Danthonia Montana, Poaceae sp.1, Poaceae sp.2, 
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Poaceae sp.3, Poaceae sp.4, Poaceae sp.5, Poaceae sp.6, Poaceae sp.7, Poaceae 

sp.8, Poaceae sp.9, Cerastium dicrotrichum, Geranium brasiliense, Itatiaia 

cleistopetala, Oxalis rupestris, Trifolium repens, Polygala brasiliensis, Polygala 

campestris, Polygala paniculata, Fragaria vesca, Coccocypselum condalia, 

Coccocypselum lymansmithii, Galium sp. Humile, Erythraea centaurium, 

Oxypetalum glaziovii, Plantago guilleminiana, Plantago sp., Rhabdocaulon 

coccineum, Lobelia camporum, Bidens segetum, Chaptalia graminifolia, 

Chevreulia acuminata, Gamochaeta filaginea, Gamochaeta simplicicaulis, 

Gnaphalium purpureum, Hypochoeris brasiliensis, Perezia cf. squarrosa subsp. 

Cubaetensis, Senecio icoglossus, Senecio juergensii, Leptostelma maximum, 

Asteraceae sp.2, Asteraceae sp.3, Valeriana glaziovii, Lycopodium sp.1, 

Lycopodium sp.2, Campyloneurum angustifolium, Pteridaceae sp.1, Pteridaceae 

sp.2, Pteridaceae sp.5, Pteridaceae sp.6, Pteridaceae sp.7, Pteridaceae sp.8, 

Pteridaceae sp.9, Polytrichum juniperinum, Sphagnum sp. pseudoramulinum, 

Cladonia imperialis, Dictyonema glabratum e Liquen sp., ou seja a maioria estão 

somente neste ambiente. 

 

 
 
Figura 35 – Riqueza de espécies em quatro fitofisionomias existentes em 112 parcelas 
dos campos de altitude do Itatiaia. Dados obtidos em 2011 e 2012. 
 

Nos afloramentos rochosos oito espécies pertencem somente a estes 

ambientes, a saber: Chionolaena capitata, Barbacenia gounelleana, Leiothrix 

argyroderma, Leiothrix sp., Schlumbergera microsphaerica, Sinningia 

gigantifolia, Utricularia reniformis e Utricularia tridentata, já na capoeira 

somente três foram encontradas exclusivamente neste ambiente, a saber: Huberia 
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nettoana, Asplenium monanthes e Pteridaceae sp.4.,  Não houve espécies 

exclusivas no chusqueal. 

 

 
Figura 36 – Espécies encontradas em somente uma fitofisionomia no Itatiaia.  
 
   

Ocorreram 65 espécies em duas ou três sinúsias, a saber: Alstroemeria 

foliosa, Chusquea microphylla, Chusquea heterophylla, Chusquea pinifolia, 

Berberis glazioviana, Berberis laurina, Berberis sp., Roupala montana var. 

impressiuscula,   Fuchsia campos-portoi, Fuchsia regia, Myrceugenia alpigena, 

Tibouchina hospita, Behuria parvifolia, Leandra eichleri, Leandra sulfurea, 

Chaetostoma glaziovii, Oxalis confertissima, Maytenus sp.2, Myrsine 

gardneriana, Agarista hispidula, Gaultheria serrata, Gaylussacia amoena, 

Gaylussacia fasciculata, Verbena hirta, Cunila galioides, Hesperozygis 

myrtoides, Lepechinia speciosa, Buddleja speciosissima, Esterhazia splendida, 

Solanaceae sp.1, Escallonia organensis, Escallonia laevis, Griselinia ruscifolia, 

Siphocampylus westinianus, Achyrocline satureioides, Baccharis erigeroides, 

Baccharis stylosa, Baccharis tarchonanthoides, Dendrophorbium cf. limosum, 

Dendrophorbium sp.1, Dendrophorbium sp.2, Grazilelia serrata, Stevia 

camporum, Symphyopappus compressus, Verbesina glabrata, Blechnum 

schomburgkii, Alophia sellowiana, Sisyrinchium alatum, Sisyrinchium vaginatum, 

Iridaceae sp.1, Iridaceae sp.2, Hippeastrum morelianum  x H. glaucensis 

(híbrido), Dioscorea sp. perdicum, Fernseea itatiaiae, Machaerina ensifolia, 

Cortaderia modesta, Poaceae sp.1, Eryngium glaziovianum, Eryngium 

paniculatum, Eryngium sp., Senecio oleosus, Polypodium pelopeltidis, 

Doryopteris itatiaiensis e Pteridaceae sp.3.  Somente duas espécies foram 
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encontradas nas quatro fitofisionomias, a Alstroemeria isabelleana e Baccharis 

uncinella. 

Analisando as famílias com maior riqueza (número de espécies) no Itatiaia 

(figura 37), foi constatado que a Asteraceae foi a que apresentou o maior número 

de espécies, 37 (≈23%), seguido da Poaceae com 15 (≈9%), Melastomataceae 

com nove (≈6%), Ericaceae com seis (≈4%) e Lamiaceae, Iridaceae e 

Eriocaulaceae, com cinco espécies cada (≈3%).  

 

 
Figura 37 – Famílias com maior riqueza nos campos de altitude do Itatiaia.  

 

Em relação às famílias mais abundantes do Itatiaia (figura 38), mais uma 

vez houve destaque para a Asteraceae com 5.055 indivíduos (≈43%), seguida pela 

Ericaceae com 1.583 (≈13%), Verbenaceae com 1.408 (≈12%), Alstromeriaceae 

com 736 (≈6%) e Oxalidaceae com 730 (≈6%), ou seja somente estas cinco 

famílias representam um universo amostral de 9.512 indivíduos, ou seja, cerca de 

80% de tudo que foi mensurado. 

Ao contrário do quadro acima, as famílias menos abundantes (figura 39) 

foram a Cunoniaceae, com apenas seis indivíduos (0,05%), Clethraceae com oito 

(0,06%), Scrophulariaceae com 12 (0,1%), Solanaceae com 14 (0,12%) e 

Myrtaceae com 20 (0,16%), ou seja, estas juntas compuseram somente 60 

indivíduos (0,5%) dentro de um universo amostral de 11.828 espécimens. Um fato 

importante a destacar é que na família Scrophulariaceae, a única espécie descrita 

como ameaçada de extinção para este estudo foi a Bubdleja speciosissima 

corroborando o mencionado por Aximoff & Ribeiro (2012) (figura 40). 
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Figura 38 – Famílias mais abundantes nos campos de altitude do Itatiaia.  

 

Asteraceae está presente no Itatiaia em grande quantidade (SCHUMM, 

2006) (como verificado nas figuras 38 e 40) devido à própria diversidade da 

família (maior família do planeta), de ambientes instáveis e como diversas 

espécies pioneiras, e.g. as Melastomatáceas, também muito bem representada nos 

campos de altitude.  

Em relação às famílias com maior número de gêneros (figura 40), também 

destaca-se Asteraceae com 17 gêneros (≈18%), seguido de Melastomataceae com 

sete (≈7%), Lamiaceae com cinco (≈5%), Poaceae com quatro (≈4%) e Fabaceae, 

Ericaceae, Orchidaceae e Eriocaulaceae com três cada (≈3%).  

Entretanto, cabe destacar que a família Poaceae figura dentre as mais ricas 

em número de gêneros (“quarto lugar”), pois no levantamento florístico alguns 

indivíduos permaneceram como morfoespécies em razão da dificuldade de 

identificação, sendo portanto desconsideradas nesta análise. Portanto, se todas 

fossem identificadas à nível de gênero ocupariam a segunda colocação, e caso isto 

estivesse acontecido, continuaria a ser mantido o padrão: Asteraceae, Poaceae e 

Melastomataceae nos três primeiros lugares respectivamente, e as famílias 

Lamiaceae e Ericaceae alternando nas quarta e quinta posições. 
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Figura 39 – Famílias menos abundantes nos campos de altitude do Itatiaia.  

 

Em relação às espécies mais abundantes (figura 41), as dez com maior 

número de indivíduos foram: Verbena hirta com 1.408 (≈12%), Baccharis 

uncinella com 1.166 (≈10%), Gaylussacia amoema com 841 (≈7%), Achyrocline 

satureioides com 766 (6%), Oxalis confertissima com 730 (≈6%), Baccharis sp. 

com 650 (≈5%), Stevia camporum com 538 (≈4%), Gaultheria serrata com 526 

(≈4%), Alstroemeria isabelleana com 412 (≈4%) e Grazielia serrata com 375 

(≈3%). Num universo de 11.828 indivíduos, somente estas dez espécies 

representam 7.412, ou seja, cerca de 63% de tudo que foi mensurado. 

Em contrapartida a este resultado, as dez espécies menos abundantes 

representam somente 46 indivíduos (0,39%) do total amostrado (n= 11.828 

indivíduos). A saber: Fuchsia regia com um indivíduo (0,008%), Indeterminada 

sp.2 com dois (0,016%), Indeterminada sp.1, Huberia nettoana e Baccharis 

megapotamica com quatro  cada (0,033%), Berberis sp., Lupinus gilbertianus, 

Baccharis platypoda e Weinmannia humilis com seis cada (0,05%) e 

Indeterminada sp.5 com sete (0,06%).  
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Figura 40 – Famílias com o maior número de gêneros nos campos de altitude do Itatiaia.  

 

Foi verificada a predominância em todas as áreas estudadas de algumas 

espécies como: Cortaderia modesta, Chusquea sp., e Machaerina ensifolia. Estas 

não foram contabilizadas individualmente (vide metodologia). 

Também, em relação às três espécies de Chusquea identificadas (figura 42) 

foi verificado apenas a sua presença ou ausência dentro das parcelas, sendo que a 

Chusquea pinifolia esteve presente em 36 (≈32%) de um total de 112, a Chusquea 

microphylla em 35 (≈31%) e a Chusquea heterophylla em duas somente (≈2%). 

 

 
Figura 41 – Espécies mais abundantes nos campos de altitude do Itatiaia.  
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Figura 42 – Parcelas com presença de Chusqueas nos campos de altitude do Itatiaia.  

 

Warming (1892 apud RIZZINI 1997) já observava que “algumas espécies 

dificilmente florescem nos campos mais preservados, ficando abafadas sob as 

gramíneas mais altas em estado seco”. Tal observação também pode ser registrada 

em locais onde houve baixa concentração de Cortaderia spp.e outras Poaceas 

ocorreu a presença de um maior número de famílias, gêneros e espécies. 

Em relação às quatro espécies predominantes no planalto do Itatiaia 

(Cortaderia modesta, Machaerina ensifolia, Chusquea heterophyla e Eryngium 

sp.), o fogo periodicamente ateado (no caso do Itatiaia os incêndios criminosos), 

em geral, favorece gramíneas e subarbustos em detrimento das árvores (RIZZINI, 

1997).  

O fogo é um fator de distúrbio frequente nos campos de altitude, e no 

Itatiaia o intervalo entre os incêndios foi de 15 anos, no último século (PNI, 1988 

apud RIBEIRO; MEDINA, 2002). Muitas plantas se regeneraram e até 

floresceram, principalmente gramíneas, ciperáceas e asteráceas após o incêndio 

deste mesmo ano no PNI (AXIMOFF, 2007). Cortadeira modesta e Machaerina 

ensifolia têm floração induzida pelo fogo (BRADE, 1956), e estas rebrotaram e 

floresceram logo após o incêndio. Já Chusquea pinifolia rebrotou, mas não 

floresceu imediatamente após o incêndio de agosto de 2007 no PNI (AXIMOFF, 

2007).  
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Às vezes Cortaderia está associada, especialmente nas orlas da formação, 

com a Cyperaceae Machaerina, que apresenta crescimento semelhante (BRADE, 

1956).  

Em relação à espécie Eryngium sp., por ter forma de roseta e o meristema 

apical protegido entre densas folhas basais este resiste bem ao fogo (AXIMOFF, 

2007). Tais relatos corroboram o registro sobre as quatro espécies citadas, que 

predominam no planalto do Itatiaia. 

 Quando realizadas as análises MRPP e ANOSIM (que são testes de 

hipótese de semelhança) quando utilizados para as localidades (áreas) (tabela 2), 

considerando tanto a dissimilaridade Bray-Curtis quanto a Euclidiana Relativa, as 

áreas apresentaram-se distintas floristicamente. 

 

Tabela 2 – Resultados gerais das análises de testes de semelhança entre áreas 
(localidades) estudadas nos campos de altitude do Itatiaia, RJ / MG. Análise corresponde 
à respectiva análise empregada, o “T” é o teste estatístico de separação dos 
Procedimentos de permutação multi-resposta (MRPP), o “A” indica a homogeneidade 
dos grupos do MRPP, o “R” é o teste estatístico de diferença entre as áreas comparadas 
da Análise de similaridade (ANOSIM) e o p é o valor da probabilidade para o erro tipo 1 
das respectivas análises. Legenda: ns = p > 0,05; * = 0,05 > p > 0,01; ** = 0,01 > p > 
0,001; *** = 0,001 > p. As linhas foram sombreadas para facilitar a leitura. 
 

 

Análise 

 

Dissimila-

ridade 

Parâmetro de avaliação da análise global  

Significância T A R p 

MRPP Bray-Curtis -20,099898 0,06510273 ------ 0,00000 *** 

ANOSIM Bray-Curtis ------ ------ 0,2830 <0,00001 *** 

MRPP Euclidiana 

relativa 

-15.897692 0.05828759 ------ 0.00000 *** 

ANOSIM Euclidiana 

relativa 

------ ------ 0,2384 <0,00001 *** 

 

Quanto à homogeneidade das parcelas dentro dos grupos (valor A), as 

parcelas não apresentaram-se totalmente distintas, nem tampouco homogêneas 

(valor próximo a zero). Entretanto, quando analisado o valor “R” verificou-se que 

os grupos diferem na composição da comunidade (R>0). Já em relação ao valor 

“p” foi de zero para MRPP e próximo a este valor para ANOSIM, sendo um ótimo 

resultado para o estudo, pois minimiza ao máximo a probabilidade de erro da 

análise.  
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Na comparação pareada dos grupos no MRPP com dissimilaridade Bray-

Curtis (tabela 3) para as localidades (áreas), todas as áreas apresentaram-se 

distintas floristicamente, ou seja, não houve similaridade entre elas (valor de 

p>0,05).  

 

Tabela 3 – Resultados dos Procedimentos de permutação multi-resposta (MRPP) de 
testes pareados usando a dissimilaridade Bray-Curtis para as localidades (áreas) nos 
campos de altitude do Itatiaia, RJ / MG. As áreas comparadas correspondem as 
respectivas comparações par a par, o “T”é o teste estatístico de separação, o “A” indica a 
homogeneidade dos grupos e o “p” é o valor da probabilidade para erro tipo 1. Legenda: 
1 = Altar; 2 = Prateleiras; 3 = Aiuruoca; 4 = Campo Belo; ns = p > 0,05; * = 0,05 > p > 
0,01; ** = 0,01 > p > 0,001; *** = 0,001 > p. As linhas foram sombreadas para facilitar a 
leitura. 
 

Áreas comparadas T A p Significância 

1 contra 2 -6,31166177 0,03345019 0,00007725 *** 

1 contra 3 -4,92272481 0,02538912 0,00118721 ** 

1 contra 4 -14,70174608 0,05473189 0,00000000 *** 

2 contra 3 -8,49245594 0,03763788 0.00000171 *** 

2 contra 4 -18,95322413 0,06648643 0,00000000 *** 

3 contra 4 -10,37892824 0,03562813 0,00000006 *** 

 

O mesmo resultado repetiu-se quando analisado o MRPP com 

dissimilaridade Euclidiana Relativa (tabela 4), ou seja, continua não havendo 

similaridade entre as localidades. 

 

Tabela 4 – Resultados dos Procedimentos de permutação multi-resposta (MRPP) de 
testes pareados usando a dissimilaridade Euclidiana Relativa para as localidades (áreas) 
nos campos de altitude do Itatiaia, RJ / MG. As áreas comparadas correspondem as 
respectivas comparações par a par, o “T”é o teste estatístico de separação, o “A” indica a 
homogeneidade dos grupos e o “p” é o valor da probabilidade para erro tipo 1. Legenda: 
1 = Altar; 2 = Prateleiras; 3 = Aiuruoca; 4 = Campo Belo; ns = p > 0,05; * = 0,05 > p > 
0,01; ** = 0,01 > p > 0,001; *** = 0,001 > p. As linhas foram sombreadas para facilitar a 
leitura. 
 

Áreas comparadas T A p Significância 

1 contra 2 -6.72364488 0.04024653 0.00008472 *** 

1 contra 3 -3.35575768 0.02114742 0.01145414 ** 

1 contra 4 -11.84320043 0.04822711 0.00000002 *** 

2 contra 3 -6.02421403 0.03101950 0.00017051 *** 

2 contra 4 -16.59788948 0.06144288 0.00000000 *** 

3 contra 4 -6.69007428 0.02577903 0.00004836 *** 
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 Quando analisado o ANOSIM com dissimilaridade Bray-Curtis (tabela 5), 

de uma maneira geral, todos os grupos diferem-se na composição das 

comunidades, principalmente quando comparados os grupos 1 e 4, 2 e 4, e 3 e 4, 

ou seja, todas as áreas são distintas do Campo Belo.  

 

Tabela 5 – Resultados das análises de similaridade (ANOSIM) de testes pareados com 
15.999 permutações usando a dissimilaridade Bray-Curtis para as localidades (áreas) 
nos campos de altitude do Itatiaia, RJ / MG. As áreas comparadas correspondem as 
respectivas comparações par a par, o “R” é o teste estatístico de diferença entre as 
áreas comparadas e o “p” é o valor da probabilidade para erro tipo 1. Legenda: 1 = Altar; 
2 = Prateleiras; 3 = Aiuruoca; 4 = Campo Belo; ns = p > 0,05; * = 0,05 > p > 0,01; ** = 
0,01 > p > 0,001; *** = 0,001 > p. As linhas foram sombreadas para facilitar a leitura. 
 

Áreas comparadas R p Significância 

1 contra 2 0,1589 0,00046 *** 

1 contra 3 0,1174 0,00588 *** 

1 contra 4 0,3692 0,00000 *** 

2 contra 3 0,1780 0,00022 *** 

2 contra 4 0,4777 0,00000 *** 

3 contra 4 0,3036 0,00000 *** 

 

O mesmo resultado repetiu-se quando analisado o ANOSIM com 

dissimilaridade Euclidiana Relativa (tabela 6), ou seja, as localidades do Altar 

(um), Prateleiras (dois) e Aiuruoca (três), são distintas floristicamente do Campo 

Belo (quatro).  

 

Tabela 6 – Resultados das análises de similaridade (ANOSIM) de testes pareados com 
15.999 permutações usando a dissimilaridade Euclidiana Relativa para as localidades 
(áreas) nos campos de altitude do Itatiaia, RJ / MG. As áreas comparadas correspondem 
as respectivas comparações par a par, o “R” é o teste estatístico de diferença entre as 
áreas comparadas e o “p” é o valor da probabilidade para erro tipo 1. Legenda: 1 = Altar; 
2 = Prateleiras; 3 = Aiuruoca; 4 = Campo Belo; ns = p > 0,05; * = 0,05 > p > 0,01; ** = 
0,01 > p > 0,001; *** = 0,001 > p. As linhas foram sombreadas para facilitar a leitura. 
 

Áreas comparadas R p Significância 

1 contra 2 0,1594 0,00043 *** 

1 contra 3 0,1184 0,00538 ** 

1 contra 4 0,2684 < 0,00001 *** 

2 contra 3 0,1450 0,00099 *** 

2 contra 4 0,4511 0,00000 *** 

3 contra 4 0,2149 < 0,00002 *** 
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Entretanto, quando observadas às comunidades, considerando os principais 

ambientes de ocorrência (afloramento rochoso ou campo graminóide), existe a 

evidente distinção das assembleias vegetais (figura 43) A NMS veio a corroborar 

com a hipótese levantada, de que há uma distinção florística entre os dois 

ambientes.  

 

 

Figura 43 – Análise NMS 2D dos principais ambientes (afloramento rochoso e campo 

graminóide) inseridos nos campos de altitude do Maciço do Itatiaia.  

 

Quanto à análise MRPP e ANOSIM quando utilizados para as 

fitofisionomias (tabela 7), numa análise geral, considerando tanto a 

dissimilaridade Bray-Curtis quanto a Euclidiana Relativa, as áreas também 

apresentaram-se distintas floristicamente, o que foi corroborado pela NMS (figura 

43). 

Quanto à homogeneidade das parcelas dentro dos grupos (valor A), as 

parcelas também não apresentaram-se totalmente diferentes, nem tampouco 

homogêneas (valor próximo a zero). Entretanto, quando analisado o valor “R” 

verificou-se que os grupos também diferem na composição da comunidade (R>0). 
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Já em relação ao valor “p” foi de zero para MRPP e próximo a este valor para 

ANOSIM. O valor próximo a zero minimizou ao máximo a probabilidade de erro 

da análise. Os resultados corroboram o verificado em campo, de que apesar de 

serem encontradas várias espécies em comum nas duas fitofisionomias, mesmo 

assim estas têm uma certa distinção, ou seja, o substrato faz a diferença. 

 

Tabela 7 – Resultados gerais das análises de testes de semelhança entre fitofisionomias 
estudadas nos campos de altitude do Itatiaia, RJ / MG. Análise corresponde à respectiva 
análise empregada, o “T” é o teste estatístico de separação dos Procedimentos de 
permutação multi-resposta (MRPP), o “A” indica a homogeneidade dos grupos do MRPP, 
o “R” é o teste estatístico de diferença entre as áreas comparadas da Análise de 
similaridade (ANOSIM) e o p é o valor da probabilidade para o erro tipo 1 das respectivas 
análises. Legenda: ns = p > 0,05; * = 0,05 > p > 0,01; ** = 0,01 > p > 0,001; *** = 0,001 > 
p. As linhas foram sombreadas para facilitar a leitura. 
 

 

Análise 

 

Dissimila-

ridade 

Parâmetro de avaliação da análise global  

Significância T A R p 

MRPP Bray-Curtis -21.795186 0.04153511 ------ 0,00000 *** 

ANOSIM Bray-Curtis ------ ------ 0,3594 <0,00001 *** 

MRPP Euclidiana 

relativa 

-18.139846 0.03806645 ------ 0.00000 *** 

ANOSIM Euclidiana 

relativa 

------ ------ 0,1732 0,00008 *** 

 

Considerando a presença/ausência das fitofisionomias e localidades, a 

análise de agrupamento aponta a divisão entre as fitofisionomias, havendo três 

grandes agrupamentos com predominância de afloramentos rochosos, dois de 

campo graminóide e um sem predominância de uma fitofisionomia específica 

(figura 44). Para chegar a este resultado foi levado em consideração que cada 

bloco teve predominância de 50% ou mais de uma fitofisionomia. Este resultado 

veio a corroborar com o apresentado na figura NMS (43). 

 Em relação às localidades, os resultados foram: três agrupamentos no 

Campo Belo, dois nas Prateleiras e um no Altar. Fazendo a análise conjunta das 

localidades com as sinúsias foram observados: um agrupamento com predomínio 

de parcelas do Campo Belo e de parcelas em afloramento rochoso. Um segundo 

agrupamento foi formado predominantemente por parcelas das Prateleiras e em 

afloramento rochoso. Um terceiro foi formado predominantemente por parcelas 

do Altar e sem predominância de sinúsia (50% afloramento rochoso e 50% campo 
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graminóide). Um quarto agrupamento foi formado predominantemente por 

parcelas das Prateleiras e em afloramento rochoso. No quinto e sexto 

agrupamentos ocorreram o predomínio de parcelas do Campo Belo e situadas nos 

campos graminóides. 

Considerando a análise de agrupamento quantitativa das fitofisionomias e 

localidades, esta também apontou para uma divisão entre as fitofisionomias, 

havendo três com predominância com afloramento rochoso, três de campo 

graminóide e uma sem predominância (50% para cada uma) (figura 45).  

Em relação às localidades, os resultados foram: três agrupamentos no 

Campo Belo, dois nas Prateleiras e um no Aiuruoca e um no Altar. Fazendo a 

análise conjunta das localidades com as sinúsias foram observados: dois 

agrupamento com predomínio de parcelas do Campo Belo e de parcelas em 

campo graminóide. Um terceiro agrupamento foi formado predominantemente por 

parcelas das Aiuruoca e em campo graminóide. Um quarto foi formado 

predominantemente por parcelas do Altar e sem predominância de sinúsia (50% 

afloramento rochoso e 50% campo graminóide). Um quarto agrupamento foi 

formado predominantemente por parcelas das Prateleiras e em afloramento 

rochoso. Um quinto agrupamento foi formado predominantemente por parcelas do 

Altar e sem predominância de sinúsia (50% afloramento rochoso e 50% campo 

graminóide). Um sexto agrupamento foi formado predominantemente por parcelas 

do Campo Belo e em afloramento rochoso. No sétimo agrupamento ocorreu o 

predomínio de parcelas das Prateleiras e em afloramento rochoso.  

Fazendo uma análise no contexto geral, tanto quantitativo como de 

presença / ausência, os resultados das fitofisionomias ficaram bem divididos entre 

os afloramentos rochosos e os campos graminóides em ambas as análises, ou seja, 

não há o predomínio de nem uma nem outra, apesar da maioria das espécies serem 

encontradas nos campos graminóides (figuras 35 e 36) quando foram relacionadas 

todas as espécies amostradas e não contabilizadas. Em relação às localidades em 

ambas as análises, as mais representativas foram o Campo Belo com três, seguido 

pelas Prateleiras com duas.  
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Figura 44 - Análise multivariada por agrupamento de presença / ausência das sinúsias e 

localidades estudadas dos campos de altitude do Maciço do Itatiaia. Primeira coluna da 

esquerda: dados de sinúsia; segunda coluna da esquerda (central): dados das parcelas; 

terceira coluna da esquerda: dados de localidade. Coluna amarela central: quebra com 

50%.  
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Figura 45 - Análise multivariada por agrupamento quantitativa das sinúsias e localidades 

estudadas dos campos de altitude do Maciço do Itatiaia. Primeira coluna da esquerda: 

dados das sinúsias; segunda coluna da esquerda (central): dados das parcelas; terceira 

coluna da esquerda: dados das localidades. Coluna amarela central: quebra com 50%.  

 

Considerando as espécies indicadoras (AEI) por localidades (apêndice IV), 

o Campo Belo registrou a maior quantidade de espécies (p<0,05) com nove: 

Gaylussacia amoema, Bertolonia mosenii, Roupala impressiuscula, Lepechinia 

speciosa, Symphyopappus compressus, Fuchsia campos-portoi, Buddleja 

speciosissima, Huberia nettoana e Maytenus sp.2. 
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Foram destacadas cinco espécies indicadoras para a Pedra do Altar: 

Escallonia organensis, Grazielia intermedia, Oxalis confertissima, Esterhazia 

splendida, Dendrophorbium cf. limosum; quatro para as Prateleiras: Baccharis 

sp.1, Baccharis pauciflosculosa, Baccharis Stylosa e Gaylussacia sp.2 e três para 

o Aiuruoca: Alstroemeria isabelleana, Siphocampylus westinianus e Verbesina 

glabrata. 

Quanto às sinúsias, na análise de espécies indicadoras (AEI) foi observado 

que a sinúsia (apêndice IV) com a maior quantidade de espécies indicadoras 

(p<0,05) foi o afloramento rochoso (17 espécies): Tibouchina hospita, Leandra 

eichieri, Agarista hispida, Escallonia organensis, Grazielia intermedia, 

Achyrocline satureoides, Chaetostoma glaziovii, Chionolaena capitata, Leandra 

sulfurea, Griselinia ruscifolia, Achyrocline chionaea, Stevia camporum, 

Esterhazia splendida, Dendrophorbium sp.1, Siphocampylus westinianus, 

Baccharis sp.2 e Verbesina glabrata. 

 Para os campos graminóides, cinco espécies podem ser destacadas como 

indicadoras: Baccharis uncinela, Verbena hirta, Alstroemeria isabelleana, Cunila 

galioides, Fuchsia campos-portoi. 

 Em relação a confiabilidade da amostragem, foi verificado através da 

curva de rarefação (figura 46) que a quantidade de unidades amostrais propostas 

para a área de estudo foi adequada. 

 
Figura 46 – Curva de rareifação da área de estudo dos campos de altitude do Maciço do 

Itatiaia, RJ / MG. 
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3.2.2 

Comparação deste estudo com outros 

 

Em termos comparativos, Ribeiro e Medina (2002) observando 

exclusivamente os afloramentos rochosos da base das Prateleiras (PNI), 

encontraram 74 espécies de plantas vasculares, pertencentes a 37 famílias (seis de 

pteridophytas). Dentre as famílias que predominaram naquele estudo e que 

assemelharam-se ao presente trabalho podemos destacar: Poaceae, Asteraceae, 

Melastomataceae e Cyperaceae. Dentre o total de famílias relacionadas acima, 

nove não foram relacionadas para este trabalho: Aquifoliaceae, Begoniaceae, 

Juncaceae, Polygonaceae, Symplocaceae, Violaceae, Drypteridaceae, 

Grammitidaceae e Selaginaceae. Entretanto, foram registradas outras neste 

trabalho (apêndice II).  

Quanto às formas de vida citadas em Ribeiro & Medina (2002) 

predominaram os hemicriptófitos seguidos pelos fanerófitos, o mesmo ocorrendo 

neste trabalho.  

As autoras citam também que três espécies pioneiras encontradas são 

capazes de formar tapetes sobre rocha: Barbacenia gounelleana, Vriesia itatiaiae 

e Fernseea itatiaiae. No presente estudo não foi registrada Vriesia itatiaiae.  

 Quanto ao trabalho de Caiafa e Silva (2005), que foi desenvolvido no 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, também na Serra da Mantiqueira, zona da 

mata de Minas Gerais, região de campos de altitude (em algumas áreas acima de 

1.600 m de altitude), foram abordados três sinúsias: campo graminóide, 

afloramento rochoso e as bordas da capoeira.  

Naquele foram coletadas 81 espécies, distribuídas em 60 gêneros e 31 

famílias. As quatro famílias mais ricas foram Orchidaceae, Asteraceae, 

Melastomataceae e Cyperaceae, estando todas estas famílias neste trabalho.  

O que se observa comparando o presente trabalho com os dois anteriores é 

que três famílias predominam: Asteraceae, Melastomataceae e Cyperaceae.  

Em relação ainda à Caiafa e Silva (2005) é curioso registrar que Poaceae 

não foi relacionada como uma das mais representativas, apesar da mesma ser 

característica de campos de altitude e rupestre (BRADE, 1956; MARTINELLI, 

1996; SAFFORD, 1999a; RIBEIRO; WALTER, 2008, FELFILI et al., 2011), 

apesar da espécie Panicum sp.2 ter sido representada nas três sinúsias.  
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Dentre o total de famílias relacionadas por Caiafa e Silva (2005), 26 

também estiveram presentes neste trabalho: Alstroemeriaceae, Amarillydaceae, 

Asteraceae, Bromeliaceae, Campanulaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, 

Euphorbiaceae, Gentianaceae, Gesnerianaceae, Iridaceae, Lentibulariaceae, 

Licopodiaceae, Melastomataceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, Onagraceae, 

Ochidaceae, Poaceae , Pteridaceae , Rubiaceae , Scrophulariaceae , Velloziaceae, 

Verbenaceae, Xyridaceae. Apesar de não ser descrito neste trabalho, a família 

Piperaceae também é descrita por Aximmoff e Ribeiro (2012) para o Itatiaia. 

Em relação aos gêneros 22 foram iguais: Alstroemeria, Hippeastrum, 

Achyrocline, Baccharis, Stevia, Verbesina, Machaerina, Leiothrix, Paepalanthus, 

Siningia, Sisyrinchium, Utricularia, Lobelia, Licopodium, Tibouchina, Myrsine, 

Fuchsia, Habenaria, Polygala, Doryopteris, Esterhazya e Xyris. Apesar de não 

ser descrito no presente trabalho, o gênero Peperomia também é descrita por 

Aximmoff e Ribeiro (2012) para o Itatiaia. 

Quanto às espécies, sete também são descritas no presente trabalho: 

Alstroemeria isabelleana Herb., Hippeastrum glaucescens (Mart.) Herb., (apesar 

de no Itatiaia ser citado como um híbrido), Achyrocline satureoides (Lam.) DC., 

Baccharis platypoda DC., Baccharis stylosa Gardner, Verbesina glabrata 

Hook.&Arn. e Fuchsia cf. regia (Vell.)Munz. 

Apesar de não serem registradas no presente trabalho, também foram 

descritas quatro espécies da família Orchidaceae: Coppensia blanchetii Rchb. F., 

Epidendrum secundum Jacq., Prescottia montana Barb. Rodr., Zygopetalum 

mackaii Hook. que também foram descritas por Aximoff e Ribeiro (2012), e uma 

da família Lycopodiaceae, Lycopodium clavatum L. citada por Condack (2006). 

Caiafa e Silva (2005) ainda citam que a elevada proporção de espécies 

exclusivas de cada sinúsia indica que, no campo de altitude da Serra do 

Brigadeiro, estas têm composições florísticas distintas, o que também foi 

verificado nos campos de altitude do Itatiaia, como já demonstrado anteriormente.   

Quanto à forma de vida, a que predominou no trabalho de Caiafa e Silva 

(2005) foi a hemicriptófita, seguida de caméfita e fanerófita. Esta forma de vida é 

predominantemente um atributo relacionado às fisionomias campestres 

(MEIRELLES (1996 apud CAIAFA; SILVA, 2005)). 
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 No trabalho de Oliveira e Godoy (2007) realizado nos afloramentos 

rochosos do Morro do Forno em Altinópolis – SP foram registradas 157 espécies 

pertencentes a 118 gêneros e 48 famílias.  

Nas escarpas mais abruptas, onde aparecem áreas de afloramentos 

rochosos é coberto com destaque por espécies de Fabaceae, Asteraceae, 

Melastomataceae, Poaceae e Rubiaceae e Malpighiaceae.  Apenas a última não é 

descrito no presente trabalho. 

Em se tratando de afloramento rochoso de campos rupestres, a área 

também apresentou três famílias que predominaram em todos os trabalhos 

mencionados até o momento, Asteraceae, Melastomataceae e Poaceae.  

A família Velloziaceae também citada por Oliveira e Godoy (2007) 

confirma a importância desta na formação desta sinúsia, como já mencionada por 

Ribeiro e Medina (2002).  

Comparando com o presente estudo, três famílias de Oliveira e Godoy 

(2007) também estiveram entre as mais representativas: Asteraceae, Poaceae e 

Melastomataceae. Do total de famílias relacionadas, 18 foram encontradas no 

presente estudo: Asteraceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Cyperaceae, 

Eriocaulaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Lamiaceae, 

Melastomataceae, Myrtaceae, Orchidaceae, Polygalaceae, Rubiaceae, Solanaceae, 

Velloziaceae e Xyridaceae. Apesar de não ser registrada neste trabalho, a família 

Begoniaceae é citada por Ribeiro e Medina (2002) e Aximoff e Ribeiro (2012) 

para os campos de altitude do Itatiaia. 

Do total de gêneros registrados por Oliveira e Godoy (2007) doze também 

foram descritos neste trabalho: Stevia, Paepalanthus, Sinningia, Hyptis, Leandra, 

Tibouchina, Habenaria, Andropogon, Coccocypselum, Barbacenia, Xyris e 

Doryopteris. Apesar de não ser citado no presente trabalho, os gêneros Croton 

(Euphorbiaceae), Senna (Fabaceae) e Epidendrum (Orchidaceae) também foram 

registrados por Aximoff e Ribeiro (2012) para o Itatiaia. 

Quanto às espécies, Actinocephalus polyanthus também foi registrada no 

presente estudo. Oliveira e Godoy (2007) também destacam a predominância de 

herbáceo-arbustivas, embora com cobertura arbórea bastante destacada, mas com 

poucas lianas e subarbustos.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112013/CA



96 
 

 
 

No estudo de Conceição e Pirani (2007) que foi realizado em quatro áreas 

de campos rupestres na Chapada da Diamantina - BA, foram registradas 50 

famílias e 202 espécies (não cita número total de gêneros). 

Do total de famílias com maior número de espécies, 17 estiveram 

representados no presente estudo: Orchidaceae, Poaceae, Bromeliaceae, 

Melastomataceae, Fabaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Velloziaceae, 

Eriocaulaceae, Euphorbiaceae, Xyridaceae, Verbenaceae, Polygalaceae, 

Lamiaceae, Iridaceae, Rubiaceae e Myrtaceae, sendo que Poaceae, 

Melastomataceae e Asteraceae continuaram a ser bem representadas.  

Dentre os gêneros que foram muito frequentes no estudo de Conceição e 

Pirani (2007) que também foram registrados no presente estudo podemos 

destacar: Tibouchina, Baccharis, Barbacenia, Paepalanthus e Hippeastrum.  Os 

gêneros Hyptis (Lamiaceae) e Xyris (Xyridaceae) também foram registrados, mas 

não foram muito representativos no presente estudo. 

Apesar de não ter sido citado no presente trabalho, mas descritas para o 

Itatiaia (AXIMOFF; RIBEIRO, 2012), as espécies Epidendrum secundum Jacq. e 

Zygopetalum mackayi Hook. (Orchidaceaes) também foram encontradas em 

Conceição e Pirani (2007). 

No trabalho de Conceição et al. (2007) que foi desenvolvido nas ilhas de 

vegetação em afloramentos de quartzito-arenito no Morro do Pai Inácio, também 

na Chapada da Diamantina - BA, houve a predominância de ervas e arbustos.  

Foram registradas 23 famílias, 46 gêneros e 63 espécies. Dentre as famílias 

que tiveram maior número de espécies as Poaceae e Cyperaceae continuam sendo 

citadas como umas das mais frequentes.  

Estiveram também presentes no presente estudo: Lycopodiaceae, 

Polypodiaceae, Cactaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, 

Verbenaceae, Amarillidaceae, Bromeliaceae, Cyperaceae, Dioscoreaceae, 

Eriocaulaceae, Poaceae, Orchidaceae e Velloziaceae. Apesar de também não 

terem sido citadas para o presente estudo, também foram encontradas as famílias 

Begoniaceae e Piperaceae.  

Como é característico de formação de vegetação de afloramento rochoso 

as Bromeliaceae e Velloziaceae também continuam dominando.  

Ainda em relação à Conceição et al. (2007), no presente estudo também 

foram registrados os gêneros Polypodium, Tibouchina, Hippeastrum, Dioscorea, 
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Leiothrix, Habenaria, Barbacenia. Os gêneros Peperomia, Begonia, Vriesea, 

Epidendrum e Coppensia também foram mencionados, mas não para o presente 

estudo, e sim para o Itatiaia como já mencionado anteriormente. Somente a 

espécie Peperomia galioides Kunth também é descrita para o Itatiaia (AXIMOFF; 

RIBEIRO, 2012). 

A forma de vida que predominou foi de caméfitos seguida por 

hemicriptófitos, ao contrário do encontrado nos estudos citados aqui até o 

momento. 

Apesar do estudo de Safford (1999a) não apresentar uma lista florística do 

Itatiaia, este menciona poucas espécies ao longo da descrição das sinúsias, tais 

como Cortaderia modesta, Chusquea pinifolia, Baccharis uncinella, Fernseea 

itatiaiae. Também registra alguns gêneros que também estão foram descritos para 

o presente estudo: Achyrocline, Machaerina, Chionolaena, Lychnophora, 

Bulbostylis, Barbacenia, Vriesea, e Rhynchospora, Escallonia, Rapanea, 

Weinmannia, Roupala, Drimys, Symplocos, Chusquea, Eryngium, Roupala, 

Lepechinia, Lycopodium, Hippeastrum, Myrceugenia, entre outros. 

O mesmo autor também relata que as famílias com maior riqueza no 

Itatiaia e Serra dos Órgãos são em ordem de grandeza: Asteraceae, Polypodiaceae, 

Melastomataceae, Orchidaceae, Poaceae, Lamiaceae, Lycopodiaceae, Cyperaceae, 

Ericaceae, e Rubiaceae, e que “a maioria do campos mostram um elevado número 

de bromélias” bem como os gêneros com maior riqueza de fanerógamas são 

Baccharis, Leandra, Tibouchina, Polygala, Peperomia, Habenaria e Senecio. 

Comparando com o presente estudo, em relação as famílias registradas, 

todas estiveram presentes, sendo que em ordem de grandeza foi: Asteraceae, 

Poaceae, Melastomataceae e Ericaceae (figura 41). Talvez a diferença tenha 

ocorrido porque nós não pesquisamos a Serra dos Órgãos e não foi nosso foco as 

pteridophytas.  

Em relação aos gêneros, todos também foram registrados no presente 

estudo, com exceção de Peperomia, como já relatado anteriormente. O gênero 

com maior número de espécies também foi Baccharis (10), seguido de Chusquea 

(3), Berberis (3), Gaylussacia (3), Dendrophorbium (3), Polygala (3), Erygium 

(3) e Senecio (3), portanto três gêneros coincidem como os mais importantes, 

Baccharis, Polygala e Senecio. Dos 31 mencionados por Safford (1999a), 16 são 

de Asteraceae, demonstando a importância da família nestes ambientes. 
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3.2.3 

A relação dos campos de altitude com a floresta alto-montana 

 

Em relação aos estágios sucessionais da Floresta Ombrófila Densa Alto-

montana (senso IBGE, 2012) para os campos de altitude do Itatiaia, Schumm 

(2006) estudou três trechos em diferentes estágios: inicial, intermediário e tardio.  

No inicial ocorreu a presença de: Myrsine gardneriana, Clethra scabra e 

Symplocos densiflora, das famílias Primulaceae, Clethraceae e Symplocaceae 

respectivamente. Destas as duas primeiras foram descritas para os campos de 

altitude pelo presente estudo e a terceira por Brade (1956). 

O mesmo autor menciona que esta área tem uma forte influência da flora 

dos campos de altitude. Muito possivelmente em uma escala de tempo maior, os 

limites entre essas duas formações devem oscilar em função de flutuações 

climáticas. É interessante destacar também que nas áreas dois e três também 

houve a presença da Clethra scabra como uma das mais representativas. 

Os dados de Schumm (2006) indicam que a diversidade neste tipo de 

floresta é relativamente baixa, com a presença dominante de poucas espécies, 

sendo que algumas permanecem em todos os estágios sucessionais e se mostraram 

importantes na sucessão desta floresta.  

Foi possível reconhecer 68 espécies, de 23 famílias, distribuídas em três 

grupos ecológicos. Diferentemente do estudo de Schumm (2006), o levantamento 

florístico realizado nos campos de altitude demonstrou-se mais diverso, sendo 

catalogado 169 espécies como já mencionado anteriormente. 

O estudo de Schumm (2006) demonstrou como origem desta formação 

vegetacional (alto-montana) a confluência de floras de campos de altitude 

associada às de florestas montanas, caracterizando-se um ecótone. 

Fazendo uma correlação de estágios sucessionais, gradientes altitudinais 

com os Andes, aproximadamente 10% de sua flora é endêmica dos páramos 

[(=campos de altitude)], embora muitos deles encontram-se nos sub-páramos [(= 

Floresta Ombrófila Densa Alto-montana)] e alguns podem ser encontrados 

também no bosque superior alto-andino [(= Floresta Ombrófila Densa Montana)] 

(VAN DER HAMMEN; CLEEF, 1983), ou seja, há uma conexão entre os 

gradientes, e não um isolamento, pois para os vegetais não existe barreira 

geográfica, e estes acabam fixando-se onde existe condição de sobrevivência. 
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Schumm (2006) também menciona que na fase inicial, é a mais 

característica por seus elementos essencialmente pioneiros, típicos a esta fase da 

sucessão, a qual é influenciada pela proximidade dos campos de altitude, como 

bem exemplifica a presença abundante e/ou exclusiva dos gêneros Tibouchina, 

Myrsine, Baccharis, Escallonia e Croton, todos encontrados nos campos de 

altitude. Relaciona também os gêneros Roupala e Leandra para este trecho. 

Menciona também que as principais famílias deste estágio são Primulaceae, 

Asteraceae e Symplocaceae, que somadas a Clethraceae e Melastomataceae 

representam 81% dos indivíduos, destacando a alta representatividade de 

Asteraceae. Todas estas famílias estão representadas nos campos de altitude do 

Itatiaia, sendo Asteraceae e Melastomataceae com grade representação (figuras 37 

e 40) e Primulaceae e Clethraceae pouco representadas (figura 39), já 

Symplocaceae nem foi relacionada, como visto anteriormente. 

O autor relata também que na fase intermediária, por ter uma característica 

tipicamente transitória, em que os estrategistas “r” vão sendo substituídos pelos 

estrategistas “k”, é caracterizada como aquela que suporta espécies de ambos os 

extremos sucessionais, constituída de poucas espécies típicas a esta etapa de 

sucessão, estando aqui presentes a espécie Myrceugenia alpigena, e o gênero 

Weinmannia, presentes também no planalto.  

Na fase tardia, menciona que apresenta espécies características de um 

ambiente mais complexo e bem conservado, com características próprias aos 

estrategistas “k” e que podem ser ilustrados pela presença da espécie Symplocos 

celastrinea (BRADE, 1956) e dos gêneros Symplocos, Myrceugenia e Maytenus. 

Dentre os estágios sucessionais estudados, algumas espécies destacaram-se em 

todos os trechos do gradiente temporal, dentre elas: Myrsine gardneriana, Clethra 

scabra, Drimys brasiliensis, Weinmannia organensis, Miconia cinerascens, e 

Vernonia discolor, sendo as três primeiras descritas no presente estudo. 

Tais dados mencionados neste subitem vem a corroborar com o proposto 

como objetivo no presente estudo, o de verificar se há uma relação entre os 

campos de altitude e a Floresta Ombrófila Densa Alto-montana, fato verificado 

com os dados descritos acima. 
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3.2.4 

A inter-relação da geologia, botânica e o clima no Itatiaia 

 

No terciário, os climas do Paleoceno no Brasil parecem ter sido quente e 

úmido, com florestas tropicais que ocupam provavelmente toda a costa leste 

(BEURLEN; SOMMER, 1954; RIZZINI, 1979), já no o Eoceno inferior e médio 

a flora tropical deve ter atingido sua maior extensão de área absoluta 

(MENENDEZ, 1969; RIZZINI, 1979) e no Eoceno superior, as florestas tropicais 

aparentemente estendiam na maior parte do Planalto Brasileiro. 

Após estes períodos começou a aumentar a aridez durante o Oligoceno e 

Mioceno, criando desertos arenosos em grande parte do centro e leste da América 

do Sul (PETRI; FÚLFARO, 1983), propício para  o estabelecimento de elementos 

xerófitos, já no Mioceno aparecem evidências de dominância de pólens de gramas 

em alguns sedimentos, sugerindo a expansão do tipo de vegetação de savana 

(RIZZINI, 1979; VAN DER HAMMEN; CLEEF, 1986 ).  

Esta aridez do planalto brasileiro até o Oligoceno médio trouxe 

consideráveis implicações biogeográficas e evolutivas a flora brasileira. Este 

evento provavelmente cortou as conexões transversais continentais para os 

elementos mais higrófilos das florestas brasileiras costeiras (RAVEN; 

AXELROD, 1974; RIZZINI, 1979; POR, 1992), levando ao isolamento 

taxonômico profundo e de longo prazo para muitos grupos de flora da planície e 

habitats das mais baixas encostas (SAFFORD, 1999a). 

 

Embora nas regiões climáticas no meio do 
continente sulamericano parecem ter sofrido com elevado 
calor e seca no Terciário superior, as “taphofloras” 
demostram que  as baixas temperaturas austral-antártico 
[como a Araucaria e Podocarpus – presentes na região 
do Itatiaia] chegaram as regiões  leste e sul do país o mais 
tardar no Mioceno, e que estas condições climáticas 
devem ter prevalecido nas montanhas costeiras (como as 
serras do Mar e Mantiqueira) e sobre as partes mais altas 
do Planalto Brasileiro (SAFFORD, 1999a).  

 

E que, estas condições climáticas parecem ter fornecido refúgio para as 

associações de pastagens (com predomínio de herbáceas),  e que estas formações 

podem ter sido os ancestrais dos campos de altitude de hoje (RIZZINI, 1979). 
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No final do Terciário, no Plioceno, surgem evidências de sedimentos que 

apontam  para um maior resfriamento, com uma vaga tendência em direção ao 

Pleistoceno, indicando a ocilação de ciclos climáticos hora úmidos, hora secos 

(PETRI; FÚLFARO, 1983; RABELO, 1987). 

Os ciclos interglaciais e glacias do Pleistoceno, já no quaternário, fizeram 

ocilar entre uma vegetação florestal úmida e uma vegetação semi-úmida, com 

formações semidecíduas (SAFFORD, 1999a).  O mesmo autor relata também que 

“durante os períodos mais frios, as condições nos picos mais altos da Serra da 

Mantiqueira e na Serra do Caparaó foram provavelmente periglacial”, portanto o 

Itatiaia fez parte deste contexto. 

O Itatiaia é único na América do Sul tropical fora dos Andes a ter uma 

paisagem que deve muito de sua origem a processos geocriogênicos quaternários 

(CLAPPERTON, 1993). 

Ab’Sáber (1977) estabeleceu os mecanismos climáticos envolvidos 

durante o período glacial e o atual na América do Sul. Durante o Pleistoceno, a 

corrente fria Falkland (Malvinas) ocupava parte da costa brasileira, ultrapassando 

o Trópico de Capricórnio.  

O clima no Sul do país [e do Itatiaia] supõe-se, então, era frio e seco. Hoje 

em dia essa corrente sequer chega a Montevidéu, no Uruguai, e a corrente quente 

do Brasil avança além da latitude 35º S, garantindo boa parte da precipitação 

sulina. No máximo glacial, as áreas estépicas e desérticas frias imperavam e a 

calota glacial chegava ao paralelo 45º, ao norte de Comodoro Rivadávia, 

Argentina (LEITE; KLEIN, 1990). 

Durante o último Máximo Glacial (UMG), o clima do planalto do sudeste 

parece ter sido frio e seco (AB'SABER, 1977; MOURA et al., 1992;. BEHLING; 

LICHTE, 1997;. SALGADO-LABOURIAU et al., 1998 ), com pastagens como 

tipo de vegetação dominante na maior parte do sul e centro do Brasil (BEHLING, 

1998;. LEDRU et al., 1998). Para exemplificar o que acabamos de  relatar, 

Behling (1997) identificou um núcleo de pólen retirado junto ao cume do morro 

de Itapeva perto de Campos do Jordão - SP, onde nestas amostras eram raros os 

pólens de árvores, sugerindo que as florestas mais próximas estavam distantes, ou 

longe da curva descendente, durante o período de 30.000 a 17.000 anos A.P. 
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Viadana e Cavalcanti (2007) fazem uma análise sobre a “teoria dos 

refúgios florestais” associadas ao estado de São Paulo, e neste estudo mencionam 

que: 

Os processos que atuaram no Pleistoceno terminal 
(13.000 a 18.000 anos A.P) foram responsáveis pela instalação do 
revestimento florístico do território paulista, quando da retomada 
da umidificação. (...) E que o quadro vegetacional encontrado no 
século XVI foi consequente à retomada da optimum climático 
possibilitando a expansão das matas tropicais paulistas. 

 
E que o clima de um continente: 
 

É determinado pelo comportamento das correntes 
oceânicas que o circundam. Correntes quentes, com muita 
evaporação, proporcionam chuvas fartas; correntes frias, com 
evaporação menor, clima semiárido ou árido (GALVÃO; 
AUGUSTIN, 2011). 

 

Um fato interessante a destacar e que até hoje não se tem resposta para um 

pergunta: o que veio primeiro o campo ou a floresta? O que se saber é que sempre 

houve a oscilação de períodos com o domínio de uma fitofisionomia ou outra.  

Os mesmos autores citados acima relatam que “a expansão das formas 

vegetacionais abertas explicam as manchas de cerrado prevalecentes. Outras 

formações vegetais (campos, araucária, etc.) podem ser explicadas como 

decorrentes de seus avanços no sul do país”. 

 
Só com herbáceas, com subarbustos ou ainda 

entremeados de arbustos, os campos [sulinos] são formações 
afeitas a extremos. Secas bem marcadas e/ou frio intenso são as 
motivações climáticas. Se não estiverem presentes ou as 
condições de solo não forem francamente limitantes – 
encharcamento frequente ou permanente, geologia 
significativamente desfavorável, pH fortemente ácido, ausência 
de alguns nutrientes essenciais, por exemplo –, os campos são 
paulatina e inexoravelmente substituídos por formações mais 
complexas, como savanas e florestas, mesmo em solos rasos, 
arenosos etc. Naturais ou não, os campos são submetidos à 
alternância de períodos quentes e frios, sensíveis variações de 
pressão atmosférica, estão sujeitos a não raras geadas 
extemporâneas, insolação intensa, raios UV, ventos constantes, 
expressiva evapotranspiração. E todas estas restrições podem ser 
combinadas livremente (GALVÃO; AUGUSTIN, 2011). 

Os diferentes padrões da vegetação original que existiam 
no estado de São Paulo até antes da investida portuguesa, cujo 
primórdio ocorreu na primeira metade do século XVI, exibiam 
formações florestais densas ao lado de campos limpos e sujos, 
além das fitofisionomias litorâneas que incluíam o jundu e o 
mangue, e a emancipação espaçada de grandes manchas de 
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cerrados e pontos isolados de araucária. Este quadro botânico 
estabelecido nos últimos 13.000 anos foi consequente à retomada 
da tropicalidade, com acentuação lenta e gradual da umidade, 
acompanhada do aumento relativo das temperaturas atmosféricas 
(VIADANA; CAVALCANTI, 2007). (negrito nosso). 

 

 No Itatiaia durante nossas investidas de campo verificamos fatos 

interessantes que cabe aqui destacar, o primeiro é que quando fizemos a transição 

dos campos de altitude para a floresta Montana, passando pela alto-montana, 

realmente verificamos parte do mencionado por Schumm (2006). Elementos dos 

campos de altitude nesta última fitofisionomia e a presença de alguns “pequenos 

campos” dentro desta área de transição. 

 O segundo fato é o que vem ocorrendo nos últimos oito anos no 

“campinho do Água Branca” (coordenadas 22° 25' 43.1” S / 44° 38' 34.6” W ). 

Este é um antigo heliponto utilizado pela Rede Globo para ter acesso ao Abrigo 

Água Branca (coordenadas 22° 26' 01.8” S / 44° 38' 15.2” W), um local que 

continha uma antiga antena de retransmissão de sinal para o vale do Paraíba.  

Este “campinho” está localizado em plena Floresta Ombrófila Densa Alto-

Montana, a uma altitude próximo de 1.800 m no topo de um morro. Tal local vem 

sendo recolonizado espontaneamente por algumas espécies que só são encontradas 

nos campos de altitude, como a Gaultheria serrata e Gaultheria eriophylla 

(Ericaceae), Actinocephalus polyanthus var. polyanthus (Eriocaulaceae), 

Baccharis opunteoides,  Baccharis tarchonanthoides, Senecio oleosus e Bidens 

segetum (Asteraceae), Habenaria parviflora e Coppensia blanchetii 

(Orquidaceae), Weinmannia humilis (Cunoniaceae), Estherazia splendida 

(Orobanchaceae), Fuchsia regia (Onagraceae), Dicranopteris nervosa 

(Pteridophyta),  dentre outras. O fato é que, apesar do local ter ser tornado uma 

clareira, está sendo colonizado por elementos principalmente de campos de 

altitude. 

Outro bom exemplo não de vegetação de campo de altitude em floresta 

alto-montana, mas de enclave florestal dentro deste, é encontrado na Serra Fina 

(Maciço Passa-Quatro, mencionado no capítulo 1), próximo ao cume da Pedra da 

Mina, entorno de 2.400m de altitude. Este enclave está na face sul da montanha, 

onde encontramos árvores robustas para a altitude tanto em altura (em média 15 

metros), quanto em espessura (média de 70 cm de CAP).  
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O que acabamos de relatar não é exclusividade deste local, pois também é 

frequentemente encontrado nos enclaves dos campos de altitude do Itatiaia, como 

por exemplo, em uma área próxima aos Ovos da Galinha, no vale do Aiuruoca, 

onde há exemplares com desenvoltura semelhante ao citado para a Serra Fina, e 

no Rancho Caído (após o vale do Aiuruoca, no sentido Pico do Maromba) em 

especial um indivíduo da família Primulaceae, provavelmente do gênero Myrsine, 

que normalmente no Itatiaia apresenta-se como arvoreta e neste local apresenta-se 

com cerca de cinco metros de altura e o CAP com cerca de 180 cm. 

O que chama atenção não é somente o porte e a espessura dos indivíduos 

mencionados anteriormente, mas o que dá a entender, em uma análise preliminar, 

que podem ser exemplares antigos e que pela dificuldade de acesso, localização 

geográfica e maior umidade, estão protegidos e podem ser relictos vegetacionais. 

Outro fato interessante é em relação à vegetação xerófita, hoje encontrada 

na Caatinga e que tem remanescentes nos campos de altitude do Itatiaia.  

 

Para além [de São José dos Campos], a jusante do vale 
[do rio Paraíba do Sul] que ocupa o graben entre os horsts 
mantenedores da Serra do Mar e da Mantiqueira, a caatinga se 
estabeleceu até a cota aproximadamente de 600 m a partir das 
faldas que antecedem a calha do rio Paraíba do Sul, na direção 
dos topos das unidades serranas (VIADANA; CAVALCANTI, 
2007). 

 

Ficam as perguntas: Como o planalto do Itatiaia pode hoje ter uma 

vegetação xerófita (bromélias e cactos) em um local que chove em torno de 2.300 

mm por ano? Esta vegetação indica que são relictos de um passado remoto onde 

havia o predomínio de um clima árido? 

 

Teria sido incompatível a presença em simultâneo das 
fitofisionomias [de araucárias] com as das caatingas e cerrados. O 
recuo destas formações para suas correspondentes áreas de 
origem, motivado pela umidade atmosférica por volta dos 13.000 
anos, deve ter possibilitado a penetração e permanência das floras 
campestres e arbóreas de araucária (VIADANA; CAVALCANTI, 
2007). 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112013/CA



105 
 

 
 

3.3.5 

A distribuição geográfica das espécies do Itatiaia 
 
 

A distribuição geográfica das espécies encontradas no Itatiaia, 

considerando o fato das mesmas serem endêmicas ou não do Brasil (apêndice III) 

é importante para podermos verificar a relação dos campos de altitude como 

outros elementos, como por exemplo, o cerrado, campos sulinos, patagônia, etc. 

proposto como um nossos objetivos. 

Esta caracterização também fundamental  para corroborar com a teoria dos 

refúgios vegetacionais já descritos anteriormente e sua relação com o último 

grande período glacial.  

Também foram relacionadas às espécies herbáceas, pteridophytas e 

briófitas presentes neste estudo, mas não contabilizadas (apêndice III). Foram 

excluídos os indivíduos que estavam em níveis de família e gênero, pois não é 

possível que se tenha suas localizações corretamente. Também foi descrito se as 

espécies eram endêmicas ou não no Brasil, e quando isto não ocorreu foram 

relacionados os países onde estas foram encontradas. 

Na análise da distribuição geográfica dos táxons do Itatiaia (figura 47) 

foram identificados e quantificados 14 padrões, a saber: três pantropicais; três 

neotropicais;  21 na América do Sul; um no Brasil; 27 no Sudeste e Sul do Brasil; 

35 no Sudeste do Brasil; dois no Nordeste e Sudeste do Brasil; três no Nordeste, 

Sudeste e Sul do Brasil; dois no Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-oeste do Brasil; 

seis no Centro-oeste, Sudeste e Sul do Brasil; dois no Centro-oeste e Sudeste do 

Brasil; um no Norte, Sudeste e Sul do Brasil; um disjunto Andes-Planalto do 

Itatiaia e três endêmicos localmente. Já no estudo de Ribeiro e Medina (2002) 

estes citam que houve 13 espécies de endemismo restrito, 24 do sudeste, 23 do 

sudeste e sul, sete de combinações do sudeste, sul, centro-oeste e Cone Sul da 

América do Sul, duas do nordeste e sudeste e 13 do Brasil / América. 
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Figura 47 – Distribuição geográfica das espécies do Itatiaia pelo Brasil e pelo globo.  
 

O presente trabalho também evidenciou que a maioria das espécies do 

Itatiaia (35) é restrita ao sudeste do Brasil, 27 ocorrem no sudeste e Sul do Brasil e 

21 em alguns países da América do Sul (apêndice III). Este fato vem a corroborar 

com o proposto em nossos objetivos de que existe uma forte ligação entre a flora 

dos campos de altitude com a América do Sul, e que para isto a flora veio 

migrando pelo sudeste e sul do Brasil ao longo do tempo. 

Apesar do foco deste estudo não estar especificamente nas pteridophytas, 

foram citadas na tabela dois e quatro a espécie Blechnum schomburgkii e na tabela 

três e cinco as espécies Lycopodium sp.1, Lycopodium sp.2, Asplenium 

monanthes, Polypodium pelopeltidis, Doryopteris itatiaiensis e Campyloneurum 

angustifolium. 

Este grupo de plantas tem uma origen muito antiga, cerca de 370 milhões 

de anos, período que começaram a surgir as plantas terrestres. Estas distribuíram-

se ao longo do globo terrestre e com o passar do tempo, das eras, foram 

adaptando-se para sobreviver, como os Lycopodium, que no momento de seu 

surgimento era plantas que  chegavam a atingir provavelmente cerca de quatro a 

cinco metros de altura. 

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. Um exemplo claro deste padrão é Jamesonia 
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brasiliensis H. Christ, único caso da distribuição deste gênero fora dos Andes 

(CONDACK, 2006). 

O mesmo autor descreve 135 espécies de Pteridophytas para o Itatiaia, 

sendo 42 restritas às áreas dos campos de altitude, sendo as Lycopodiaceae, 

Pteridaceae, Lomariopsidaceae e Grammitidaceae, respectivamente, as famílias 

que mais contribuem em número de espécies para a riqueza desta formação. 

Entretanto, famílias menos expressivas como Isoetaceae, Selaginellaceae, 

Gleicheniaceae e Ophioglossaceae também contribuem com a riqueza deste 

ambiente, pois encontram-se  distribuídas apenas nesta formação. Espécies típicas 

deste ambiente são: Isoetes martii, Huperzia badiniana, H. christii, Lycopodiella 

alopecuroides var. duseniana, Lycopodium thyoides, Selaginella tenuissima, 

Asplenium monanthes, Blechnum penna-marina, Melpomene flabeliformis, 

Elaphoglossum gayanum, E. viscidum, Botrychium australe, Doryopteris 

crenulans, D. itatiaiensis e D. paradoxa, além de Jamesonia brasiliensis. 

Na análise da distribuição geográfica dos táxons do Itatiaia, Condack 

(2006) menciona 11 padrões (cosmopolita, pantropical, neotropical, América do 

Sul, Brasil, Sudeste e Sul do Brasil, Sudeste do Brasil, Disjunto África - América 

do Sul, Disjunto Andes - Campos de Altitude do sudeste do Brasil, Disjunto 

Andes - Planalto do Itatiaia e Endêmico localmente).  

Destes o que abrangeu o maior número de espécies foi o neotropical, com 

118 táxons (87%). As espécies que possuem uma distribuição mais ampla e 

ocorrem em outras regiões tropicais do globo (pantropicais), são representadas por 

17 táxons, sendo um deles (Alsophila capensis subsp. polypodioides) considerado 

disjunto entre o continente africano e a América do Sul. Lycopodium clavatum L. 

é a espécie que possui o padrão de distribuição mais amplo, sendo considerada 

cosmopolita. Dos 118 táxons neotropicais, 63 estão restritos a América do Sul, 

sendo 56 (41,5%) ocorrentes apenas no Brasil. 

A região neotropical, com aproximadamente 3.000 espécies, apresenta três 

grandes centros de diversidade e endemismos no grupo, sendo um deles na 

América Central, outro nos Andes e o terceiro no sudeste e sul do Brasil 

(TRYON, 1972 apud CONDACK, 2006). 

Apesar de não ter sido objeto deste estudo, cabe destacar a presença do 

relicto Araucaria Angustifolia, que é o principal táxon da Floresta Ombrófila 

Mista, também chamada de floresta de Araucária e presente no Itatiaia.  
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Esta floresta apresenta disjunções florísticas em refúgios 
situados nas Serras do Mar e Mantiqueira, muito embora no 
passado tenha se expandido bem mais ao norte, porque a família 
Araucariaceae apresentava dispersão paleogeográfica que sugere 
ocupação bem diferente da atual. Constatou-se recentemente a 
ocorrência de fósseis (fragmentos de caules) em terrenos 
juracretácicos na Região Nordeste brasileira, evidenciando que 
dentro da “plataforma brasileira” encontravam-se Coniferales, 
pois tais fósseis são também encontrados em pontos isolados da 
borda sul do Planalto Meridional, como, por exemplo, em Santa 
Maria da Boca do Monte, no Estado do Rio Grande do Sul 
(IBGE, 2012). 

A presença desta espécie no Espírito Santo, crescendo 
expontaneamente, em meio natural, num relicto da Serra do 
Caparaó, acima de 1.700 m de altitude, deixando a impressão ao 
autor de que ali houve uma área que se extendera por alguns 
quilômetros de mata densa dessa espécie, juntamente com 
Podocarpus sellowii Kl., única da Família Podocarpaceae, 
encontrada em lugares de altitudes superiores a 900 m no Espírito 
Santo, em muitas localidades. O relicto de Araucaria 

angustifolia, que Ruschi (1950) observou em 1939, tinha umas 
300 árvores adultas (RUSCHI, 1950 apud CARVALHO, 2003). 

Como o vulcanismo iniciado no Jurássico e terminado no 
Cretáceo é considerado fator de despovoamento vegetal do 
Planalto Meridional, parece válida a hipótese de que a Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze, atualmente aí existente, tenha se 
disseminado através do “Escudo Atlântico” que se achava unido à 
grande plataforma afro-brasileira no Paleozoico. A composição 
florística deste tipo de vegetação, dominada por gêneros 
primitivos como Drymis e Araucaria (australásicos) e 
Podocarpus (afro-asiático), sugere, em face da altitude e da 
latitude do Planalto Meridional, uma ocupação recente a partir de 
Refúgios Alto-Montanos [acima de 1 000 m de altitude]. 
Atualmente, esta floresta [Ombrófila Mista Alto-Montana] 
encontra-se ainda bem-conservada e com seus elementos quase 
intactos no Parque Estadual de Campos do Jordão (SP) e em 
Monte Verde, Município de Camanducaia (MG). Todavia, as 
outras ocorrências, como a do Maciço de Itatiaia (RJ e MG), 
estão sendo gradualmente suprimidas, tendendo ao 
desaparecimento em poucos anos (IBGE, 2012). 
 

Registros de pólen do Quaternário, no Município de São Paulo, indicam a 

ocorrência de Araucaria e outros elementos florísticos da Floresta Montana há 

32.480 ± 330 anos AP (antes do presente), indicando, um período de condições 

climáticas mais frias e úmidas (TAKYIA, 1997; GARCIA, 1999). 
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3.2.5.1 

A relação do Itatiaia com o cerrado brasileiro 

 

O cerrado, anteriormente conhecido como campos ou 
campos cerrados, corresponde, aproximadamente, a província 
florística dos Oreades (montanha ninfa) na classificação de 
Martius. É a maior savana neotropical contígua, ocorrendo 
também em manchas rodeadas por outro tipos de vegetação. 
Abrange uma área tão grande do Brasil que variações 
significativas no solo e tipos de clima podem ser encontrado 
dentro de seus limites (ALVES et al., 2007)(tradução livre). 

A maioria das espécies campestres do Itatiaia pertencem 
ao elemento xerófilo do Brasil Central (Cerrado). A maioria das 
espécies é idêntica às espécies distribuídas nas regiões 
campestres de Minas Gerais e estados vizinhos, ou têm uma 
relação com os mesmos.Todas têm adaptações mais ou menos 
xerófitica para resistir, não só à insolação forte e aos ventos, com 
também às épocas secas dos meses de inverno.  (BRADE; 1956).  

 
Por este motivo este trabalho também foi comparado com estudos de 

campos rupestres e de altitude dos estados de Minas Gerais, Bahia e São Paulo.  

Corroborando com o citado acima, Ribeiro e Walter (2008) mencionam 

que o cerrado é um “complexo vegetacional que possui relações ecológicas e 

fisionômicas com outras savanas das Américas e de continentes como a África e 

Austrália” (negrito nosso). 

Para os campos rupestres do cerrado, as famílias mais frequentes são: 

Asteraceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, Iridaceae, 

Lamiaceae, Leguminosae, Lentibulariaceae, Lythraceae, Melastomataceae, 

Myrtaceae, Orchidaceae, Poaceae, Rubiaceae, Velloziaceae, Vochysiaceae e 

Xyridaceae (RIBEIRO; WALTER, 2008), sendo todas citadas para os campos de 

altitude por Brade (1956), com excessão da Vochysiaceae. Já Ribeiro e Medina 

(2002), só não mencionam as famílias Leguminosae, Lythraceae e Vochysiaceae. 

Dentre as espécies mencionadas por Brade (1956) para o Cerrado foram 

encontrados os gêneros Chionolaena, Baccharis, Achyrocline, Senecio, Alophia, 

Sisyrinchium, Buddleja e Lepechinia, já Safford (1999a) também cita os gêneros 

Barbacenia, Eriocaulon, Hyptis, Mimosa, Paepalanthus, Roupala e Xyris. 

Para os campos rupestres do Cerrado, as espécies da família Velloziaceae 

podem chegar ao endemismo de até 70% (FILGUEIRAS, 2002). 

Aximoff e Ribeiro (2012) também mencionam que os gêneros abaixo 

também são encontrados no Cerrado: Eryngium, Hydrocotile, Siphocampylus, 
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Lobelia, Weinmannia, Agarista, Paepalanthus, Leiotrix, Eriocaulon, 

Actinocephalus, Croton, Mimosa, Lupinus, Collaea, Sisyrinchium, Alophia, 

Salvia, Hesperozygis, Rhabdocaulon, Cunila, Chaetostoma, Tibouchina, 

Myrceugenia, Prescottia, Passiflora, Polygala, Coccocypselum, Barbacenia 

Verbena, Dicranopteris, Pleopeltis, Doryopteris e Eriosorus, sendo a maioria 

citados no presente estudo. 

Os mesmos autores também citam algumas espécies ocorrentes no Itatiaia 

e neste bioma: Baccharis platypoda, Escallonia laevis, Sinningia gigantifolia, 

Utricularia reniformes, Abutilon bedfodianum, Leandra eichieri, Habenaria 

parviflora, Esterhazya splendida, Oxalis rupestris, Peperomia galioides, 

Peperomia trineura, Chusquea pinifolia, Andropogon lateralis, Myrsine 

gardneriana, Lysimachia filiformis, Blechnum schomburgkii. Apesar do gênero 

Buddleja ser descrito também para o Cerrado, a espécie Buddleja speciosissima é 

endêmica do Itatiaia. 

No entanto, a composição florística dos campos rupestres pode variar em 

curta distância, sendo a flora típica de ambientes com condições climáticas 

diferentes (SANTOS, 2011). 

Dos 129 gêneros arbustivos-arbóreos identificados no trabalho de Santos 

(2011) sobre o cerrado rupestre seis (4,65%) também são encontrados nos campos 

de altitude do Itatiaia: Agarista (arvoreta), Hyptis (arbusto), Myrsine (árvore), 

Roupala (árvore), Solanum (arvoreta / arbusto), Tibouchina (arvoreta / arbusto e 

arbusto). As espécies identificadas foram consideradas num quadro geral de ampla 

distribuição para o bioma Cerrado, sendo poucas especialistas por habitats, sendo 

uma delas a do gênero Hyptis. 

Outro fato interessante, é que no estudo de Santos (2011), esta cita que 

algumas espécies têm a capacidade de serem acumuladoras de alumínio, e no seu 

caso foram algumas das famílias Vochysiaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, 

sendo as duas últimas presentes no Itatiaia.  

Segundo Haridasan (2000); Santos (2011) as espécies acumuladora de 

alumínio possuem vantagens competitivas e adaptativas em solos distróficos, o 

que pode estar ocorrendo no Itatiaia por ser um plug alcalino que contém muito 

deste mineral. 
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3.2.5.2 

A relação do Itatiaia com o elemento austral - antártico 

 

A flora austral-antártica inclui elementos distribuídos também na 

Austrália, Nova Zelândia e/ou Nova Guiné, já nos Andes concentra-se na floresta 

Valdiviana e parte andina-patagônica de clima temperado (HAMMEN; CLEFF, 

1983). 

No Itatiaia, Brade (1956), Safford (1999a) e Aximoff e Ribeiro (2012) 

mencionam o gênero Fuchsia da família Onagraceae pertencem a este elemento, 

entretanto a espécie Fuchsia campos-portoi é mencionada até o momento como 

endêmica do Itatiaia e a Fuchsia regia é encontrada na Bahia, sudeste e sul do 

país. 

Os quatro autores também mencionam os gêneros Araucaria, Blechnum, 

Dicksonia e Lycopodium para este elemento. Safford (1999a) ainda relata os 

gêneros Cortaderia, Drymis, Escallonia, Griselinia, Myrceugenia, Podocarpus, 

Sisyrinchium e Weinmannia, já Brade (1956) menciona que o gênero Griselinia é 

do elemento austral – andino. 

 

3.2.5.3 

A relação do Itatiaia com o elemento holártico 

 

Safford (1999a) relaciona os gêneros Lupinus, Berberis, Valeriana, 

Hypochoeris, e Viola para este elemento, dos quais os quatro primeiros estiveram 

presentes neste estudo. 

 

3.2.5.4 

A relação do Itatiaia com o elemento austral-andino (patagônia) 

 

Do elemento austral-andino Brade (1956) cita a família Rosaceae a espécie 

Fragaria vesca confirmada por Aximoff e Ribeiro (2012). Também representada 

neste elemento foi os gêneros Gautheria da família Ericaceae. 

Safford (1999) indicava os gêneros Clethra e Symplocos, Croton, Leandra, 

Maytenus e Myrcia como disjuntos fitogeograficamente destes elementos. 
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No trabalho de Iribarren e Ferreyra (2011) realizado no Parque Nacional 

Los Glaciares, na Argentina, com altitude variando entre 1.150 e 1.806 m. As 

autoras mencionam que “os ambientes altoandinos são aqueles que se dispõe de 

maneira de ilhas sobre os altos cumes montanhosos dos Andes, por cima dos 

bosques andinos que a estas altitudes estão dominados principalmente por Lenga 

(Nothofagus pumilio)”. As autoras também mencionam que estes locais: 

 

Caracterizam-se por um relevo de alta montanha, com 
encostas de diversas pendentes,m cumes, círculos e vales 
glaciares, planaltos, detritos e depósitos de detritos, solos 
rochosos ou arenosos, geralmente soltos, imaturos, superficiais e 
extremamente pobres em matéria orgânica. 

 

 Foram relacionadas 178 espécies, 105 gêneros e 50 familias de plantas 

vasculares. As famílias com maior riqueza (número de espécies) foram Asteraceae 

(44), Fabaceae (12), Brasicaceae e Poceaea com nove cada, Apiaceae (oito) e 

Rosaceae (sete), continuando a grande representatividade da Asteracea e Poaceae. 

Somente a família Brasicaceae não é descrita para o Itatiaia.  

Em relação os gêneros, os com maior riqueza foram Senecio (oito), 

Adesmia e Nassauvia com sete cada, Acaena e Gaultheria com seis cada, destes 

Senecio e Gaultheria também foram encontrados neste estudo.  

Além dos que acabamos de descrever também estão presentes no Itatiaia 

mais 22 gêneros (22,86%): Oxalis, Perezia, Hipochoeris, Chevreulia, 

Gamochaeta, Hypochaeris, Cerastium, Poa, Baccharis, Lycopodium, Escallonia, 

Maytenus, Plantago, Berberis, Geranium, Polygala, Valeriana, Alstroemeria, 

Sisyrinchium, Cortaderia, Anagallis e Carex.  

  No estudo de Ferreyra e Vidoz (2007), sobre a flora e fauna do Parque 

Nacional Lago Puelo, localizado em área altoandina na Argentina, também 

denominada de Andes patagônico, apresenta uma variação altitudinal entre 1.862 

a 2.296 m e pluviométrica entre 1.000 a 2.000 mm, semelhante ao Itatiaia (figura 

2).  

Foram relacionadas 152 espécies, 91 gêneros e 45 famílias, sendo as mais 

representativas as famílias Asteraceae (47), Poaceae (12), Schophulariaceae (9), 

Rosaceae (6), Valerianaceae (5), Brasicaceae (5), onde somente esta última não 

está representada no Itatiaia. Os dados demosntram que as famílias Asteraceae e 

Poaceae continuam sendo importantes em montanhas com elevada altitude. 
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 Quanto aos gêneros mais representativos, tiveram destaque o Senecio (14) 

e Valeriana (cinco) ambos também presentes no Itatiaia. Também podemos 

relacionar mais 23 gêneros (27,47%) que tiveram relação com este estudo: 

Blechnum, Lycopodium, Baccharis, Gamochaeta, Hipochaeris, Perezia, Berberis, 

Cerastium, Gaultheria, Escallonia, Geranium, Oxalis, Plantago, Galium, 

Sisyrinchium e Cortaderia e os gêneros Anagallis, Carex, Agrostis e Poa que são 

citados para o Itatiaia por Brade (1956) e Safford (1999a).  

 Um fato interessante a destacar é que a espécie Trifolium repens também é 

mencionada como exótica para o local e para o Itatiaia. (AXIMOFF; RIBEIRO, 

2012). 

 No trabalho de Ferreyra et al. (1998) sobre a flora altoandina do Parque 

Nacional Nahuel Huapi, na Argentina, foram decritas 233 espécies, 111 gêneros e 

48 famílias, sendo as com maior riqueza a Asteraceae (70), Poaceae (17), 

Apiaceae (12), Fabaceae e Scrophulariaceae com 11 cada. Aqui volta a ter o 

destaque para as famílias Asteraceae e Poaceae, e sendo todas também 

representadas no Itatiaia. 

Em relação aos gêneros com maior riqueza, tiveram destaque o Senecio 

(22), Nassauvia (12) e Acaena e Perezia com sete cada, sendo o Senecio e Perezia 

descritos para este trabalho. As autoras também mencionam mais 18 gêneros 

(18%) que são descritos para o Itatiaia: Blechnum, Baccharis, Gamochaeta, 

Hypochoeris, Berberis, Cerastium, Gaultheria, Escallonia, Geranium, Oxalis, 

Plantago, Polygala, Anagallis, Galium, Valeriana, Carex, Sisyrinchium e Juncus. 

 

3.2.5.5 

A relação do Itatiaia com o elemento andino 

 

Em seus 8.000 km de extensão a cordilheira dos Andes 
atravessa as zonas tropicais, subtropicais e temperadas até chegar 
a subantártica. Verticalmente no setor tropical cruza as zonas 
tropical, subtropical ou subandina até chegar as neves eternas. 
Desde os trópicos até a Terra do Fogo o limite das neves vem 
desde aproximadamente a 5.000 metros até 1.000 metros; 
paralelamente o limite da floresta vai desde aproximadamente 
3.800 m até o nível do mar. (HAMMEN; CLEEF, 1983)(tradução 
minha). 
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Dos atuais 50 gêneros lenhosos andinos, cerca de 70% são considerados de 

origem austral-antártica (sendo 50% “relictos” e 20% “derivados”), 25% de 

origem neotropical e 5% de origem holártico (HAMMEN E CLEFF, 1983). Os 

mesmos autores relatam também que nas florestas andinas da cordilheira oriental 

da Colombia, aproximadamente dos 130 gêneros descritos 85% são de origem 

tropical, 10% do norte (holártico) e 5% do sul (andino-austral-antártico), e que 

destes 85% de origem tropical, numa análise mais detalhada 10% encontram-se na 

América e sudeste da Ásia (amfi-pacífico), sendo o gênero Dicksonia tanto 

encontrado nos Andes como no Itatiaia. 

Além do gênero citado acima, também são descritos para o Itatiaia duas 

espécie de monilophyta a Asplenium monanthes (Aspleniaceae) e o Polypodium 

pelopeltidis (Polypodiaceae) citadas por Brade (1956) e por Condack (2006), já a 

espécie Jamesonia brasiliensis é descrita por ambos como a única espécie deste 

gênero de pteridophyta fora dos Andes. 

Brade (1956) menciona que algumas plantas migraram do elemento andino 

para o sulino e posteriormente para esta região, como a família Berberidaceae com 

o gênero Berberis (apesar de ser um elemento holártico).  

Da família Lamiaceae (Labiatae) podemos destacar a endêmica Lepechinia 

speciosa, segundo Brade (1956) que o gênero também tem relação com este 

elemento. Dois gêneros de Poaceae (gramineae) que são predominantes no 

planalto do Itatiaia vêm deste elemento e também foram encontradas neste estudo, 

sendo o primeiro o Cortaderia e o segundo Chusquea. Apesar do gênero Culcita 

(Convolvulaceae) não ter sido encontrado neste trabalho, este também é descrito 

por Brade (1956) e por Aximoff e Ribeiro (2012) para o Itatiaia. 

Safford (1999 a; b), ao comparar as regiões dos Campos de Altitudes do 

sudeste do Brasil com a região dos Páramos nos Andes Bolivianos, comenta a 

singularidade do planalto do Itatiaia, com um clima aparentemente mais adverso 

que o encontrado na região dos Páramos, a uma altitude de aproximadamente 

3.000 m.  

Schumm (2006) também observou que em todas as áreas de seu estudo na 

floresta alto-montana foi verificada a presença de táxons disjuntos 

geograficamente deste elemento. 
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3.2.5.5.1 

A relação do Itatiaia com o elemento andino do norte (Páramos) 

 

Em todo o cinturão tropical, nos três continentes que tem 
territórios sobre a linha equatorial (América do Sul, África e 
Oceania) tem montanhas que ultrapassam altitudes que permitem 
a formação de florestas e cujos cumes estão cobertos por 
ecossistemas não florestais, entretanto muito biodiversos, social e 
economicamente importantes e paisagisticamente espetaculares. 
Nos Andes e na Costa Rica esta paisagem chama-se Páramo. Nos 
outros continentes seu nome é diferente segundo os idiomas 
locais, entretanto tem muita similaridade com o páramo andino. 
Todos estão dominados por campos e um mosaico de umidades e 
turfeiras com uma presença de espetaculares formas de vida. O 
páramo é o ecossistema natural de maior altitude no mundo, é o 
ecossistema com maior irradiação do planeta, tem uma flora mais 
rica que toda a flora de ecossistemas de montanha do mundo. 
Tem uma diferença entre o dia e noite de as vezes de mais de 20 
graus, entretanto as vezes a diferença entre o “inverno” e “verão” 
praticamente não existe. Seis em cada dez espécies de plantas não 
crescem em outro bioma, o que é um valor muito alto para 
ecossistemas continentais (HOFSTEDE et al., 2003)(tradução 
livre). 

 

Os páramos andinos estão dentro de uma região classificada como 

“complexo ecorregional Andes do Norte (CEAN)” composto de 11 ecorregiões 

(sete bosques e quatro páramos) (AMANZO et al., 2003),  cobrindo uma área de 

cerca de 35.000 km2 (HOFSTEDE et al., 2003) que se estendem ao longo de 

2.000 km desde a Serra Nevada de Santa Maria (Colômbia) e a cordilheira de 

Mérida (Venezuela), até Porculla na depressão de Huancabamba no norte do Peru 

(AMANZO et al., 2003). O CEAN (figura 48) concentra quase a metade da 

diversidade biológica de angiospermas do Neotropico (GENTRY, 1992), apesar 

de ter uma área quatorze vezes menor que a bacia amazônica. 

 
Dos 35.303 km2 de páramos (igual a superfície da 

Belgica), a Colômbia tem a maior extensão, com 14.434 km2, 
seguida pelo Equador com 12.602 km2, Peru com 4.200 km2, 
Venezuela com 2.630 km2 e Costa Rica com somente 80 km2. No 
total, os páramos ocupam 1% de todos os países americanos em 
que ocorrem (HOFSTEDE et al., 2003)(tradução livre). 

 

O surpreendente é que embora sejam as mesmas famílias de plantas que 

dominam os “páramos” africanos (Poaceae, Asteraceae, Ericaceae, etc) a nível de 

espécie quase não há nenhuma correspodência (HOFSTED et al., 2003). 
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Figura 48 – Complexo Ecorregional dos Andes do Norte. Fonte: 

http://www.wwf.org.co/donde_trabajamos/andes_del_norte_/. Acesso em: 19 de 

dezembro de 2012. 

 

O mesmo foi verificado com relação aos campos de altitude do Itatiaia e os 

páramos andinos e patagônia, ou seja, há a ocorrência de vários gêneros iguais, 

mas espécies são raras. Isto é um fato comum de se verificar, pois cada local tem 

suas características climáticas, edáficas, geológicas, geomorfológicas e 

hidrológicas. Um outro ponto relevante são as escalas de tempos de ocorrência de 

barreiras geográficas e de alterações climáticas. 

 

A formação dos páramos é uma sequencia de eventos de 
movimentos tectônicos, mudanças climáticas, migrações entre 
cordilheiras e desde as zonas holárticas (zonas temperadas do 
norte) e austral-antártica (zona temperada do sul) e fenômenos 
evolutivos. (HOFSTEDE et al., 2003) 

 

Para a zonificação altitudinal, a divisão mais aceita é de Cuatrecasas (1958 

apud HOFSTEDE et al., 2003) que divide os paramos em três partes: subpáramo 

(zona de transição entre a floresta Montana e o páramo aberto), o páramo 

propriamente dito (o páramo “típico”, dominado por campo-rosetal) e o 

superpáramo (a zona mais alta, onde a vegetação escasseia pelo frio). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112013/CA



117 
 

 
 

No Brasil, a vegetação do Itatiaia, como já mencionado anteriormente é 

classificada segundo IBGE (2012) como Floresta Ombrófila Densa Montana, 

equivalente ao bosque montano andino, acima situa-se a Floresta Ombrófila 

Densa alto-montana, que corresponde ao subpáramo e por último, a vegetação 

acima de 1.800 metros, os campos de altitude, o que nos Andes, como visto, é 

chamado de páramos.  

Hofstede et al. (2003) menciona 31 gêneros para a Colômbia que também 

são encontrados no Itatiaia, a saber: Weinmannia, Clethra, Escallonia, Gaultheria, 

Chusquea, Sphagnum, Plantago, Senecio, Hypochaeris,  Galium, Geranium, 

Valeriana, Cortadeira, Xyris, Bidens, Isoetes, Hydrocotyle, Passiflora, Salvia, 

Solanum, Baccharis, Begonia, Berberis, Chevreulia, Dendrophorbium, Dicksonia, 

Siphocampylus, Myrsine, Podocarpus, Chaptalia e Paepalanthus. 

No trabalho de Fernández-Alonso (2002), que fala sobre os padrões de 

distribuição e endemismo nos páramos colombianos, este menciona sete padrões 

de distribuição, a saber: cosmopolita, temperado no sentido amplo, holártico, 

austral-antártico, tropical no sentido amplo, neotropical e endêmico dos paramos. 

 Em relação ao que acabamos de descrever, para o padrão temperado, o 

autor descreve que corresponde a cerca de 50% dos gêneros descritos, levando em 

considerção que aqui estão inclusos os temperados amplos e cosmopolita (cerca 

de 30%) e o holártico e austral-antártico com 10% cada. 

 Para o holártico, também é encontrado no Itatiaia os gêneros Berberis, 

Lupinus  e Salvia, para o temperado amplo o Geranium, Hypericum e Plantago, já 

para o cosmopolita são descritos o Eryngium, Hydrocotyle, Lycopodium, 

Blechnum, Selaginella e Solanum. 

 Para os tropicais amplos, são descritos o Paepalanthus e Xyris, já para o 

neotropical o gênero Chaptalia e Lepechinia. Quanto aos endêmicos, é descrito o 

Jamesonia, que no Itatiaia tem o representante Jamesonia brasiliensis, única 

espécie descrito para fora dos Andes (CONDACK, 2006). 

 Um fato interessante a destacar também, é que Fernández-Alonso (2002) 

menciona que a eliminação (antrópica) das bordas das florestas e a criação de 

novas áreas abertas tem proporcionado a expansão de populações de algumas 

espécies dos páramos que se comportam como pioneiras, dentre elas as dos 

gêneros  Lepechinia, Lupinus e Salvia, colocando em contato populações de 
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distintas espécies que normalmente estariam separadas geográfica e 

ecologicamente. 

 O autor também menciona que “os cenários altoandinos do norte da 

América do Sul tem confluído uma série de fatores, biológicos, biogeográficos e 

históricos únicos, cuja manifestação atual é a presença de uma flora muito diversa 

e com um alto grau de endemismo a nível genérico e sobretudo específico”. Tal 

mensão também vai de encontro ao encontrado no Itatiaia, que tem 11% de 

endemismo (MARTINELLI, 1996). 

  No trabalho de Díaz & Fernandéz-alonso (2003), realizado sobre o 

endemismo na Serra do Perijá, localizada na parte setentrional da cordilheira 

oriental da Colômbia e Venezuela, junto ao mar do Caribe, foram descritos 16 

famílias, 41 gêneros e 69 espécies. Em relação às famílias, as que tiveram maior 

riqueza foram Asteraceae (18), Acanthaceae (oito), Lamiaceae (6), 

Scrophulariaceae (quatro).  

Quanto aos gêneros, 70,7% são neotropicais e os que também tiveram 

representatividade no Itatiaia foram 10 (24,40%): Senecio, Verbesina, Chaptalia, 

Begonia, Berberis, Lepechinia, Salvia, Hyptis, Chusquea e Plantago. 

No trabalho de Carbono & Lozano-Contreras (1997), realizado na Serra 

Nevada de Santa Marta, na Colômbia, ao lado da Serra de Perijá, que acabamos de 

descrever em Díaz & Fernandéz-alonso (2003), foram descritas 30 famílias, 70 

gêneros e 125 espécies endêmicas para a Colômbia. As famílias com a maior 

riqueza são Asteraceae (42), Melastomataceae (16), Bromeliaceae e Apiaceae com 

sete cada, sendo todas também representadas no Itatiaia. 

Continua havendo um destaque para as famílias Asteraceae e 

Melastomataceae, como já vem sendo verificado em trabalhos anteriores aqui 

mencionados. 

Destacam-se aqui os dez gêneros também encontrados no Itatiaia, a saber: 

Hydrocolite, Chaptalia, Senecio, Berberis, Valeriana, Vriesia, Salvia, Fuchsia, 

Passiflora e Piperomia, correspondendo a 14,29% relacionado para este estudo. 

 No trabalho de Amanzo et al. (2003) realizado no Santuario Nacional 

Tabaconas em Nanballe e áreas ao redor, no Peru, para as famílias de 

fanerógamas, as cinco com maior riqueza (número de espécies) foram Asteraceae 

(26), Orchidaceae (22), Melastomataceae (18), Poaceae (15), Ericaceae (11), 

Rosaceae (10), sendo todas também descritas para o Itatiaia, acontecendo também 
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um grande estaque para as quatro primeiras famílias, presentes constantemente 

nos campos de altitude e rupestres descritos neste trabalho. 

Quanto aos gêneros descritos pelos autores, também estiveram presentes 

28 no Itatiaia: Baccharis, Senecio, Vernonia, Bidens, Berberis, Lobelia, 

Syphocampilus, Cletha, Weinnmania, Gaultheria, Geranium, Escallonia, 

Sisyrinchum, Juncus, Utricularia, Tibouchina; Myrsine, Fuchsia, Oxalis, 

Passiflora, Piperomia, Chusquea, Galium, Solanum, Valeriana e Isoetes. 

 Foram descritas também cinco gêneros de pteridophytas, a saber: 

Jamesonia, Huperzia, Lycopodium, Selaginella e Dicksonia, sendo que este 

último apresentou uma espécie também descrita para o Itatiaia, Dicksonia 

selloviana (CONDACK, 2006). Quanto às briófitas foi relacionado o gênero 

Sphagnum e Cladonia para os liquens. 

No trabalho de Berg e Suchi (2001), realizado nos páramos La Aguada, La 

Fría y Espejo, na Serra Nevada de Mérida na Venezuela, foram descritos também 

para o Itatiaia 22 gêneros de plantas vaculares: Calamagrostis, Lobelia, 

Jamesonia, Podocarpus, Drimys, Clethra, Symplocos,  Weinmannia, Myrsine, 

Gaultheria, Berberis, Oxalis, Chusquea, Valeriana,  Cortaderia, Poa, Baccharis, 

Danthonia, Geranium, Carex, Isoetes e Plantago. 

Também foram relacionadas quatros gêneros de pteridophytas, Huperzia, 

Blechnum, Asplenium e Lycopodium, sendo os dois últimos também a nível de 

espécie como o Asplenium monanthes e Lycopodium clavatum (CONDACK, 

2006). 

O trabalho de Beltrán et al. (2009) foi realizado nos páramos do Equador, 

numa área de 1.337.119 ha que representa 5% do território nacional. Neste país os 

páramos estão presentes em 18 de 24 estados equatorianos. 

 Foram descritos 49 gêneros que também estão representados no Itatiaia: 

Buddleja, Valeriana, Berberis, Hypericum, Gnaphalium, Lupinus, Plantago, 

Weinmannia, Escallonia, Clethra, Myrsine, Drimys, Podocarpus, Calamagrostis, 

Carex, Blechnum, Cortaderia, Jamesonia, Hypericum, Agrostis, Senecio, 

Sphagnum, Isoetes, Xyris, Baccharis, Geranium, Huperzia, Isoetes, Solanum, 

Gamochaeta, Bidens, Lupinus, Symplocos, Cerastium, Eryngium, Galium, 

Gaultheria, Hydrocotyle, Valeriana, Eriocaulon, Oxalis, Paepalanthus, 

Sysirinchium, Siphocampylus, Verbesina, Calamagrostis, Poa, Lycopodium e 

Trifolium. 
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Um fato importante a destacar é que os últimos dois gêneros descritos 

também tiveram duas espécies descritas para o Itatiaia, sendo Lycopodium 

clavatum também mencionado no estudo de Berg e Suchi (2001) e Condack 

(2006) e Trifolium repens, também descrito por Ferreyra e Vidoz (2007). 

No trabalho de Peña et al. (2006), realizado nos páramos de El Espino e 

Palambe, Sallique e Jaén, em Cajamarca, no Peru foram descritas 58 famílias, 130 

gêneros e 252 espécies. Dentre as dicotiledôneas, as famílias com maior riqueza 

foram Asteraceae seguida de Ericaceae, Melastomataceae, Scrophulariaceae, 

Campanulaceae e Rosaceae. 

Os gêneros com maior riqueza (número de espécies) foram Senecio (oito), 

Miconia e Valeriana (sete cada), Calceolaria (seis), Arcytophyllum, Baccharis e 

Huperzia (cinco cada), Carex, Bomarea, Brachyotum, Lycopodium, Pleurothallis, 

Weinmmania e Monnina (quatro cada). No Itatiaia, oito gêneros (6,15%) 

estiveram presentes: Senecio, Valeriana, Huperzia, Jamesonia, Blechnum, 

Baccharis, Carex, Lycopodium e Weinmannia. 

3.2.5.6 

A relação do Itatiaia com o elemento temperado 

 

 Safford (1999a) relaciona os gêneros Fragaria, Geranium, Agrostis, 

Calamagrostis, Carex, Hieracium, Hypericum, Juncus, Poa e Ranunculus. Os 

dois primeiros gêneros estiveram presentes neste estudo, entretanto os outros 

também foram citados por Brade (1956).  
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4 

Conclusões  

 

Parece ser essencial da análise integrada dos elementos botânicos e 

fitogeográficos, juntamente com a geologia, geomorfologia e hidrologia para 

compreensão dos campos de altitude do Itatiaia. 

Quando comparado o Itatiaia com seu passado, numa tentativa de entender 

sua evolução e seu estado atual, ficou claro que os “páramos itatiaensis” têm uma 

relação muito forte com a região sudeste e sul do Brasil (65 espécies) e América 

do Sul (21 espécies) e, no nível de gênero, com os elementos andinos e austral-

andino. 

Mesmo quando a comparação foi entre campos de altitude e rupestres em 

território nacional, foram poucas as espécies que se repetiram. A concepção que 

estes ambientes isolados nos cumes das montanhas têm alto índice de endemismo 

é corroborada neste estudo. 

Em relação aos páramos andinos, foram raras as espécies que também 

estiveram presentes no presente estudo, mas existiram como Asplenium montales, 

Lycopodium clavatum, Dicksonia selloviana e Trifolium repens, sendo 

respectivamente as três primeiras pteridophytas e uma fabaceae. Quanto aos 

gêneros, o Itatiaia teve uma grande relação com os páramos equatorianos, 

peruanos e venezuelanos estudados. 

Em relação ao elemento austral-andino (Patagônia), a relação com o 

Itatiaia também foi forte. Na Argentina, em três parques nacionais, Los Glaciares, 

Lago Puelo e Nahuel Huapi isto ficou demonstrado. Tais resultados confirmam a 

hipótese levantada neste trabalho, da forte ligação com os páramos andinos e 

patagônia.  

Acredito que a evolução do clima no terciário e quaternário (entre o 

Mioceno e Pleistoceno) influenciou a fixação da vegetação do Itatiaia e da 

América do Sul como um todo, ou melhor, permitiu ou não a sobrevivência da 

flora, sendo que este processo vem acontecendo até hoje. Em termos 

climatológicos, atualmente estamos em um período de interglaciação, com as 

temperaturas aumentando e nos preparando para um novo período glacial. Hoje 

encontramos ainda existem no Itatiaia dois “relictos” deste período que são 
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Araucaria angustifólia e Podocarpus lanbertii, espécies que são gimnospermas 

hoje raras no Brasil. 

    Em relação ao resultado encontrados no Itatiaia, quanto à diversidade, 

foi bem representativa em relação à área estudada, dentro de um universo de 550 

espécies citadas para os campos de altitude de todo o sudeste por Safford (1999a). 

Quanto às hipóteses propostas, o trabalho demonstrou que há uma certa 

diferenciação florística entre os campos graminóides e afloramentos rochosos e 

quanto às localidades (Altar, Prateleiras, Aiuruoca e Campo Belo), mas como 

levantado, a maioria são esclusivas dos campos graminóides e somente algumas 

dos afloramentos rochosos. Também foi demonstrado quantitativamente que há 

um predomínio florístico na primeira sinúsia, e que inicialmente foi pensado é que 

esta diferenciação seria absoluta, mas isto não aconteceu. 

Um outro fato interessante é que quando foram levantadas as espécies 

indicadoras, a maioria foi referente aos afloramentos rochosos e não aos campos 

graminóides. Tais espécies são importantes para a necessidade de uma 

recomposição vegetal, principalmente em relação ao fogo.  

Quanto às formas de vida pode-se concluir é que em ambiente mais 

abertos, onde há maior incidência de luz, menor umidade e maior 

evapotranspiração, há o predomínio de hemicriptófitos, seguindo de 

nanofanerófitos. Quando estes fatores se invertem (diminuição da incidência solar, 

aumento da umidade e dimuniução da evaporação), inverte-se a situação. Tais 

conclusões foram importantes para corroborar que tais modificações contribuem 

diretamente na composição das comunidades vegetais. 
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5 

Considerações finais 

 

O Itatiaia é um região exuberante, que ainda tem muito a oferecer, pois 

ainda existem áreas praticamente inexploradas cientificamente, como as áreas do 

morro do Maromba, Marombinha, Cabeça de Leão, Cabeça de Leoa, Gigante e 

Ovo, a chamada borda leste. 

Neste esforço de tentar caracterizar o padrão biogeográfico dos campos de 

altitude do Itatiaia podemos verificar que há uma pequena difererenciação entre a 

flora dos campos graminóides e dos afloramentos rochosos, o que pensávamos 

que seria maior. Entretanto foi surpreendente a quantidade de gêneros que têm 

relação com os elementos austral-andino e andino. A relação encontrada foi muito 

superior à mencionada por Brade em 1956 e por Safford em 1999, confirmando a 

estreita relação do Itatiaia com estes elementos, e que esta é muito antiga, ligada 

ao último grande período de glaciação e interglaciação. 

A geologia, geomorfologia, hidrologia, clima, umidade, pedologia 

parecem influenciar diretamente na ocorrência das espécies encontradas 

atualmente nos campos de altitude do Itatiaia e arredores. 

A biogoegrafia como disciplina deve ser melhor aproveitada para termos 

uma visão um pouco mais fidedigna da realidade. Desta forma este estudo deve 

ser viso como um passo inicial e que a nosso ver deve ser ampliado para a 

Bocaina (SP / RJ), Serra Fina (MG / SP), Papagaio (MG), Campo das Antas (RJ), 

Morro do Cuca (RJ), Pico do Frade (RJ), Desengano (RJ) e Caparaó (MG / ES). 

Esta ampliação nos permitirá uma melhor visão da realidade dos páramos da 

região Sudeste.  
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