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A  Mata  Atlântica  é  um  complexo  conjunto  de  ecossistemas  que  abriga  uma  grande
diversidade  biológica.  Em  parte  essa  diversidade  biológica  está  relacionada  à  grande
heterogeneidade  ambiental.  Em  sua  extensão  ocorre  uma  ampla  variação  latitudinal,
altitudinal, tipos de clima, relevos, solos e grau de interiorização que levam à formação de
diferentes  habitats.  Neste  complexo  situa-se  a  Serra  Negra,  componente  da  Serra  da
Mantiqueira,  estendendo-se  pelos  municípios  de  Lima  Duarte,  Olaria,  Rio  Preto  e  Santa
Bárbara  do  Monte  Verde,  em  Minas  Gerais.  A  área  apresenta  um  mosaico  de  tipos
vegetacionais  formado  por  Campos  Rupestres,  Floresta  Estacional  Semi-decidual  e
Floresta  Ombrófila  Densa  Montana  e  Alto-montana.  O  objetivo  deste  trabalho  foi
caracterizar floristicamente os principais habitats e tipos de vegetação da Serra Negra. Um
amplo estudo florístico foi realizado nesta região de 2003 a 2009 cuja coleção se encontra
depositada no Herbário Leopoldo Krieger, da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG.
Utilizando-se  as  informações dos rótulos  das  exsicatas,  os  espécimes foram classificados
segundo  seu  hábito  (arbóreo;  arbustivo;  herbáceo;  liana)  e  habitat/fisionomia  (área
antropizada;  borda  de  mata;  brejo;  campo  rupestre;  interior  de  mata;  mata  ciliar).  Os
habitats  e  fisionomias  foram  descritos  de  forma  qualitativa,  através  das  observações  de
campo e análise do banco de dados, indicando seus elementos mais representativos. Foram
elaborados  gráficos  mostrando  a  distribuição  das  espécies  por  habitat  e  hábito  de
crescimento.  O  estrato  herbáceo  foi  o  mais  representativo,  com  cerca  de  830  espécies,
seguido pelo estrato arbóreo (ca. 360 espécies), arbustivo ( ca. 300 espécies) e lianas ( ca.
130 espécies). Várias espécies ocorreram em mais de um habitat. Interior de mata e campo
rupestre apresentaram a maior riqueza, com cerca de 600 e 580 espécies respectivamente.
Em seguida aparecem, borda de mata (330 espécies), área antropizada (140 espécies), mata
ciliar (90 espécies) e brejo (50 espécies). 
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