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1  INTRODUÇÃO

Na Serra do Mar e da Mantiqueira, no domínio da Mata Atlântica, são encontradas áreas com grande 
exposição de rochas, cuja cobertura vegetal foi chamada por Rizzini (1997) de Campo Altimontano. Na Chapada 
Diamantina e Serra do Espinhaço, no domínio do Cerrado, também ocorrem afloramentos rochosos, sendo a 
cobertura vegetal classificada por Rizzini (1997) como Campo Quartzítico de Afloramento. Este último muitas 
vezes é encontrado na literatura como Campo Rupestre (Ribeiro e Dias, 2007; Ribeiro e Walter, 2008). 

Campos rupestres, em geral, ocorrem em altitudes superiores a 900 m, com ventos constantes, 
dias quentes e noites frias, sobre rochas quartzíticas (Ribeiro e Dias, 2007). Os campos altimontanos 
são observados, frequentemente, em altitudes superiores a 2.000 m nas cadeias montanhosas sobre 
rochas cristalinas (Rizzini, 1997). Entretanto, existem trabalhos que consideram a ocorrência de campos 
altimontanos em altitudes menores (Mamede et al., 2001; Garcia e Pirani, 2003; Caiafa e Silva, 2005; Garcia 
e Pirani, 2005). Garcia e Pirani (2003) recomendam o uso do termo topo de morro para qualificar aquele 
tipo de campo, pois mesmo em uma altitude menor a fisionomia e a composição florística podem justificar 
a classificação da vegetação como Campo Altimontano.

Os solos dos campos rupestres são do tipo Neossolos litólicos formados pela decomposição de 
quartizitos, arenitos ou itacolomitos (Ribeiro e Dias 2007; Ribeiro e Walter, 2008). Os campos altimontanos 
apresentam solo formado pela decomposição de rochas cristalinas e segundo Rizzini (1997) são mais pobres 
que o dos campos rupestres. Em função das variações edáficas e do tipo de vegetação circundante, a flora dos 
campos rupestres se diferencia daquela encontrada em campos altimontanos. Diferenças florísticas podem 
ser avaliadas através da análise da composição de espécies, gêneros e famílias (Silva e Shepherd, 1986). É 
possível, também, avaliar relações florísticas através da observação da distribuição da riqueza de espécies 
entre as famílias (Leitão-Filho, 1982).

No Estado de São Paulo, especialmente no interior do Estado, os remanescentes de vegetação 
formam um mosaico fitofisionômico, sendo possível observar áreas cobertas por Mata Atlântica sensu lato 
em contato com a vegetação de Cerrado (Kronka et al., 2005). Na região da Estação Experimental de Itapeva, 
remanescentes de Cerrado e da Floresta Estacional Semidecidual ocorrem na mesma paisagem. Devido à 
complexidade fitogeográfica da região, os afloramentos rochosos aí encontrados poderiam ser colonizados    
por taxa relacionados ao Cerrado ou à Mata Atlântica, revelando maior afinidade florística com os campos 
rupestres ou com os campos altimontanos, respectivamente. Assim, a delimitação fitofisionômica se torna mais 
trabalhosa e a informação florística passa a ser essencial para a correta classificação da vegetação.
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Este trabalho teve por objetivos caracterizar floristicamente a vegetação sobre afloramento rochoso 
na Estação Experimental de Itapeva e comparar essa vegetação com campos rupestres e altimontanos típicos a 
partir da análise da distribuição da riqueza de espécies entre as famílias.

2  MATERIAL E MÉTODOS

A Estação Experimental de Itapeva ‒ E.Ex.I., criada através do Decreto nº 7.692/76, abrange 
parte dos municípios de Itapeva e Itaberá, no sudoeste do Estado de São Paulo. Trata-se de área pública,              
sob responsabilidade da Divisão de Florestas e Estações Experimentais do Instituto Florestal do Estado de 
São Paulo. Localizada na coordenada 24º02’S e 49º06’O, a uma altitude de 740 m, possui área de 1.827,61 
ha. A temperatura média anual é de 18,5 ºC, e o clima é do tipo Cfb de Köppen. A região em que se encontra 
a E.Ex.I., entre outras áreas, é apontada pelas recomendações de Cavalcanti (2007) como prioritária para a 
conservação da biodiversidade do bioma Cerrado. A E.Ex.I. apresenta duas manchas de afloramento rochoso 
totalizando 14,91 ha, cuja cobertura vegetal é o objeto do presente estudo. A mancha maior apresenta 9,69 
ha e a mancha menor, 5,22 ha (Figura 1). O embasamento geológico pertence à Formação Furnas com 
origem no período Neo-Siluriano a Eo-Devoniano. Apresenta rochas areníticas e Neossolos Litólicos 
Álicos (Scaramuzza, 2006). Esse tipo de ambiente foi classificado por Scaramuzza (2006) em seu mapa 
morfopedológico como Borda da escarpa.

Foram realizadas coletas de material botânico entre os meses de agosto de 2008 e fevereiro de 
2010. O material coletado foi identificado com base em literatura taxonômica, por comparação com exsicatas 
de herbário e através de especialistas. A nomenclatura seguiu o sistema Angiosperm Phylogeny Group ‒         
APG II conforme Souza e Lorenzi (2008). Para verificação de grafia e sinonímias nomenclaturais utilizaram-
se os bancos de dados do Missouri Botanic Garden ‒ MOBOT e do Internacional Plant Names Index ‒ IPNI. 
As plantas coletadas férteis foram herborizadas segundo os procedimentos descritos em Fidalgo e Bononi 
(1984) e depositadas no acervo do Herbário Dom Bento Pickel (SPSF).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram coletadas 136 espécies distribuídas em 46 famílias. As famílias mais representativas em número 
de espécies (Figura 1) foram Fabaceae (14 espécies; 10,3% do total), Asteraceae (12; 8,8%), Bignoniaceae 
e Myrtaceae (nove; 6,6% cada), Melastomataceae e Poaceae (seis; 4,4% cada), seguidas por Apocynaceae, 
Convolvulaceae, Malpighiaceae e Sapindaceae (cinco; 3,7% cada). Essas famílias somadas resultam em 55% 
do total de espécies.
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Figura 1. Mapa dos afloramentos rochosos da Estação Experimental de Itapeva – SP.
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Figura 2. Famílias mais representativas em número de espécies ocorrentes no afloramento rochoso da Estação 
Experimental de Itapeva ‒ SP. FAB – Fabaceae. AST – Asteraceae. BIG – Bignoniaceae.                                              MYR 
– Myrtaceae. POA – Poaceae. MEL – Melastomataceae. APO – Apocynaceae. CON – Convolvulaceae. MAL – 
Malpighiaceae. SAP – Sapindaceae.

Num comparativo das famílias mais ricas em trabalhos em campos rupestres e campos altimontanos 
(Tabela 1), percebe-se que nos campos rupestres analisados por Conceição e Giulietti (2002) as famílias 
Asteraceae, Poaceae e Fabaceae também se encontram entre as mais representativas em número de espécies. 
No levantamento de Ribeiro et al. (2007), em Campo Altimontano, as famílias Poaceae, Asteraceae e 
Melastomataceae aparecem entre as mais ricas, demonstrando certa semelhança com o presente estudo. 
Quanto às famílias mais ricas em número de espécies dos campos altimontanos, analisados por Caiafa e 
Silva (2005), Asteraceae, Poaceae e Melastomataceae são compartilhadas com a vegetação sobre afloramento 
rochoso da Estação Experimental de Itapeva.

A família Cyperaceae é bem representada no Campo Rupestre estudado por Conceição e Giulietti 
(2002), no Campo Altimontano descrito por Caiafa e Silva (2005) e no Campo Altimontano estudado por 
Ribeiro et al. (2007). Entretanto, neste estudo não foi encontrado um número expressivo de espécies daquela 
família. Bignoniaceae e Myrtaceae são famílias bem representadas neste estudo, mas nos levantamentos 
realizados por Conceição e Giulietti (2002), Caiafa e Silva (2005) e Ribeiro et al. (2007) não foram encontradas 
entre as mais ricas. Bromeliaceae é uma família que se apresenta entre as mais representativas em número de 
espécies nos levantamentos de Conceição e Giulietti (2002) e de Caiafa e Silva (2005). Contudo, neste estudo 
foram amostradas apenas duas espécies da família. 
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Tabela 1. Lista de localidades com vegetação sobre afloramentos de rocha. Para cada localidade é apresentado o número 
total de espécies (S) e as cinco primeiras posições no ranking de famílias mais representativas em número de espécies.

Localidade Autores Fisionomia S Famílias mais ricas

Totem Deitado, Parque 
Estadual da Serra do 
Brigadeiro – MG

Caiafa e Silva 
(2005) Campo de Altitude 52

1- Orchidaceae (14)
2- Asteraceae (7)
3- Cyperaceae (6)
4- Bromeliaceae (3)
5- Gentianaceae, Pteridaceae, 
Melastomataceae, Poaceae, 
Velloziaceae (2)

Morro do Pai Inácio, 
Chapada Diamantina ‒ BA 

Conceição e 
Giulietti (2002) Campo Rupestre 144

1- Poaceae (26)
2- Asteraceae (17)
3- Orchidaceae (10)
4- Bromeliaceae (9)
5- Cyperaceae, Fabaceae (7)

Parque Nacional do Itatiaia Ribeiro et al. 
(2007) Campo de Altitude 114

1- Poaceae (17)
2- Asteraceae (12)
3-Melastomataceae, 
Cyperaceae (6)
4- Orchidaceae, Rubiaceae (4)
5-Campanulaceae,  
Eriocaulaceae (3)

Destaca-se a presença de Copaifera langsdorfii Desf. (Fabaceae-Caesalpinioideae) em sua forma 
nanificada. A espécie pode chegar a 15 m de altura (Lorenzi, 2008), entretanto na área de estudo os indivíduos 
adultos não ultrapassam 3 m de altura. O mesmo fenômeno é observado por Mamede et al. (2001) no topo do 
maciço da Serra da Juréia, onde espécies que são típicas da floresta do entorno apresentam-se nanificadas.

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parte das famílias amostradas com maior número de espécies no afloramento rochoso da Estação 
Experimental de Itapeva é comum aos campos rupestres e altimontanos comparados. Por outro lado,                      
entre aquelas famílias, Bignoniaceae e Myrtaceae não se destacaram como famílias ricas nos campos rupestres 
e altimontanos utilizados para a comparação florística. Por se apresentar numa região em que ocorre um 
mosaico de formações típicas de Mata Atlântica e de Cerrado, a vegetação sobre afloramento da Estação 
Experimental de Itapeva apresenta aspectos florísticos comuns aos dois domínios. Consequentemente, a 
análise de distribuição de riqueza por famílias foi insuficiente para a sua classificação fitofisionômica. A lista 
de espécies obtida com o presente estudo poderá ser utilizada em comparações que consideram a composição 
de espécies ou de gêneros no lugar da distribuição da riqueza entre as famílias. Essas comparações, com o uso 
de técnicas de análise multivariada, permitirão uma delimitação fitofisionômica mais precisa da vegetação.
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