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RESUMO

Os campos de altitude são representados por um conjunto de comunidades predominantemente herbáceo-arbustivas que variam em função de fatores abióticos, o que dá um

caráter de mosaico à vegetação. O trabalho teve como objetivo conhecer e contribuir para o conhecimento da riqueza de espécies vegetacionais existentes em áreas de campos

de altitude no Parque Nacional (PARNA) do Caparaó. Foram realizadas expedições mensais, com caminhadas aleatórias, entre julho a dezembro de 2015 para o Pico do

Calçado, localizado a 1.849 metros de altitude. O material botânico fértil coletado passou pelos processos de herbariologia de rotina sendo identificada em campo, literatura

especializada e, quando necessário, por especialistas, seguindo a nomenclatura da Flora do Brasil. O material foi depositado no Herbário da Universidade do Estado de Minas

Gerais (HUEMG). Foram coletadas 21 espécies, pertencentes a 19 gêneros 14 famílias botânicas. As famílias que apresentaram maior riqueza foram: Asteraceae (8), Poaceae

(3) e Ericaceae (2). As demais famílias apresentaram uma única espécie: Amaryllidaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Plantaginaceae, Lycopodiaceae, Myrtaceae, Polygalaceae,

Eriocaulaceae, Oxalidaceae, Rubiaceaee, Iridaceae. Foram coletadas também, duas espécies ainda não identificadas. O gênero de riqueza mais representativa foi Baccharis, da

família Asteraceae, com cinco espécies, as demais famílias apresentaram uma única espécie para cada gênero. O elevado número de espécies para as famílias Asteraceae e

Poaceae corroboram os estudos realizados em ambientes de mesmas características, reportando a grande riqueza dessas famílias. Contribuindo para a riqueza de espécies dos

campos de altitude estudados, a presença de espécies endêmicas de afloramentos rochosos é significativa no presente trabalho, uma vez que sete espécies coletadas são

endêmicas do parque. Ressaltando assim, a importância dos estudos voltados a esses ambientes subsidiando estratégias para a sua conservação.
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