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Seção: Ecologia Vegetal

Flora e estrutura da vegetação lenhosa regenerante em um gradiente altitudinal do 
complexo rupestre da Serra do Cipó, Minas Gerais
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Os complexos rupestres são uma fonte de estudos com gradientes ambientais, pois estão submetidos à 
variação de altitude, de microclima e microhabitat. O objetivo desse estudo foi determinar as variações da 
flora e estrutura da vegetação rupestre regenerante em relação a um gradiente altitudinal e às variáveis 
edáficas. Foram definidos sete sítios de coleta em áreas de vegetação rupestre, entre as altitudes de 800 e 
1400 m, na Serra do Cipó, MG. Foi demarcado em cada área um transecto de 250 m, com 13 parcelas de 
1m2, em que todos os indivíduos lenhosos com diâmetro a altura do solo < 1 cm foram amostrados como 
estrato regenerante. Calcularam-se os índices de Shannon, seguidos do teste t de Hutcheson e os parâme-
tros fitossociológicos, seguidos de Análise de Variância. A similaridade florística entre as áreas foi determi-
nada por Análise de Agrupamento por distância euclidiana. Amostras de solos foram coletadas para verificar 
acorrelação entre a vegetação e as variáveis edáficas e empregada Análise de Correspondência Canônica.
Foram amostrados 809 indivíduos pertencentes a 126 espécies e 26 famílias. A maior riqueza foi encontrada 
no sítio a 800 m de altitude e a maior abundância no sítio a 1200 m, assim como as maiores densidade e 
dominância. A altitude determinou a diversidade e riqueza, maior nas menores altitudes, possivelmente por 
essas áreas serem ecótonos. No entanto, a estrutura não seguiu padrão altitudinal. As variáveis vegetacio-
nais, presença/ausência de espécies, se correlacionaram com as variáveis edáficas: potássio, areia fina, 
silte e argila. Apesar da CCA não mostrar uma separação clara entre as parcelas, os sítios de 1400, 1300 e 
1200 m se agruparam. Assim, o padrão encontrado pode ser explicado, além da altitude, pela proximidade 
com sítios vizinhos e as características edáficas. Portanto, a diversidade está concentrada em regiões com 
a maior variedade de efeitos atuando e a altitude é um fator condicionante, que interage com fatores como 
o solo.
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