
CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEIGOS DE FAMÍLIAS BOTÂNICAS DE UM
FRAGMENTO DE CAMPO FERRUGINOSO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO

ROLA MOÇA, MINAS GERAIS, BRASIL.

Marco Alfredo Gomes Colombini1,3; Ana Paula Baêta Fernandes1; Bruna Soares de Souza
Lima1; Moara Machado1; Natália Couto Robles1; Maria de Fátima Vieira Starling2,3

Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – PUC - Minas, Belo Horizonte, Campus Coração
Eucarístico: 1Graduandos do curso de Ciências Biológicas, PUC - Minas. 2Docente do curso
de Ciências Biológicas, PUC - Minas. 3Departamento de Botânica, PUC - Minas.
marcocolombini@gmail.com

Localizado no estado de Minas Gerais, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça
(20°03'07.54"S - 44°00'06.66"W) abrange os municípios de Belo Horizonte, Brumadinho,
Ibirité e Nova Lima. O local é marcado pela presença de canga, afloramento rochoso formado
em decorrência da presença de minério de ferro na superfície do solo. A vegetação que ocorre
neste substrato é denominada campo ferruginoso ou vegetação de canga e está submetida à
condições adversas como escassez de água, alta intensidade luminosa e ventos fortes. O
presente trabalho objetivou a elaboração de uma chave de identificação, para leigos, de
famílias botânicas da flora de canga que se apresentavam férteis no período de março a maio
de 2007. Na área de estudo foi determinado um transecto de 1,5Km e todas as plantas férteis
situadas até 2 metros de distância tanto para direita quanto para esquerda foram identificadas
através de observação visual e fotografadas para ilustração da chave, facilitando seu uso. A
mesma foi produzida com base em características morfológicas vegetativas e reprodutivas,
utilizando-se de linguagem mais simples, além de conter glossário, tornando-a de fácil
entendimento aos leigos. Foram encontradas 20 famílias botânicas: Asteraceae (5 gêneros),
Orchidaceae (4 gêneros), Fabaceae (3 gêneros), Malpighiaceae (3 gêneros), Velloziaceae (2
gêneros), Bromeliaceae (2 gêneros), Acanthaceae (1 gênero), Araceae (1 gênero),
Begoniaceae (1 gênero),  Cactaceae (1 gênero), Clusiaceae (1 gênero), Euphorbiaceae (1
gênero), Iridaceae (1 gênero), Lamiaceae (1 gênero), Loranthaceae (1 gênero),
Melastomataceae (1 gênero), Piperaceae (1 gênero), Rubiaceae (1 gênero), Sapindaceae (1
gênero),  e Verbenaceae (1 gênero). Desse modo, este trabalho visa estreitar o contato entre a
Botânica e o cidadão comum de maneira a valorizar a importância da observação no campo,
independentemente do conhecimento prévio existente. Além disso, o mesmo vem a ampliar os
conhecimentos sobre um ambiente extremamente peculiar e diverso que se restringe à apenas
dois estados brasileiros, mas que vem sofrendo um forte impacto resultante da ação antrópica.
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