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RESUMO

Picos, escarpas e platôs com grandes extensões de rocha aflorada caracterizam a paisagem dos campos de altitudes, ocorrendo sobre rochas granitoides e rochas intrusivas

ácidas, localizados na região sudeste brasileira. O presente trabalho objetivou analisar a estrutura fitossociológica de uma vegetação em campo de altitude no Parque Nacional do

Caparaó MG/ES. Para tanto, a estrutura da comunidade foi avaliada pela escala de valor de cobertura e abundância proposta por Braun-Blanquet e através do método de

parcelas A identificação taxonômica foi realizada por consultas aos Herbários, literaturas especializadas e especialistas. O material coletado foi incorporado à coleção do herbário

HUEMG. Os resultados foram obtidos no período de julho a dezembro de 2015. As espécies que apresentaram os maiores valores de importância e que caracterizam a

fitofisionomia da vegetação foram: uma espécie ainda não identificada da família Poaceae, seguida por Eryngium elegans Cham. &Schldl.,Baccharis opuntioides Mart., Baccharis

dúbia Deble & Oliveira e Gaylussacia caparoensis Sleumer. Estas apresentaram também maior densidade e frequência relativas. Em formações vegetais abertas, tais como os

campos de altitude, é significativa a cobertura proporcionada por espécies da família Poaceae, estando sempre associada a elevadas concentrações de espécies e consequente

número elevado de indivíduos dessa família. O índice de diversidade de Shannon (H’) foi de 2,65, e equabilidade (J’) de 0,91, considerado compatível para esse tipo de ambiente.

O número total de indivíduos foi de 447. Os valores de diversidade obtidos no presente trabalho foram elevados, sendo outro fator importante para a criação de estratégias

eficientes de cuidados e proteção a esses ambientes. O conhecimento, a preservação e a conservação dos campos de altitude são de extrema importância, já que, nesses locais

habitam plantas endêmicas ou restritas ao campo de altitude, ambientes tão vulneráveis.
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