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O Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB) reúne uma das mais importantes áreas para 
preservação da flora de campos rupestres no Domínio da Floresta Atlântica do estado 
de Minas Gerais com alto grau de endemismos e espécies ameaçadas. Os solos dos 
campos rupestres são rasos, com drenagem deficiente e em vários pontos do relevo o 
lençol freático aflora durante a estação chuvosa formando o campo encharcável, brejo 
estacional ou área úmida, caracterizado pelo acúmulo de húmus no solo. A Lagoa 
Seca é a área úmida mais expressiva no PEIB, formada por uma depressão do terreno, 
inundável entre os meses de outubro/novembro e março/abril por chuvas e nascentes 
temporárias próximas. Possui aproximadamente 200 m², podendo chegar a uma 
profundidade máxima de 1m na época mais cheia. Para o levantamento florístico 
foram realizadas expedições mensais de abril de 2015 a março de 2016 para a coleta 
de plantas vasculares e não vasculares em estágio reprodutivo. O material botânico foi 
preparado segundo técnicas de herborização usuais e as exsicatas depositadas no 
Herbário Leopoldo Krieger (CESJ) da Universidade Federal de Juiz de Fora. As 
identificações taxonômicas foram feitas por meio de literatura especializada e chaves 
de identificação, por comparação com o acervo do Herbário CESJ e consulta a 
especialistas. Foram encontradas 29 espécies de angiospermas pertencentes a 23 
gêneros e 10 famílias, além de três espécies de briófitas. As famílias mais 
representativas foram Poaceae (8), Asteraceae (7) e Cyperaceae (6), totalizando 
72,39% de todas as espécies amostradas. Durante a época de seca, destacam-se 
espécies de Bulbostylis Kunth (Cyperaceae) que apresentam grande dominância na 
paisagem e dão lugar, na estação chuvosa, à dominância das espécies aquáticas 
Laurembergia tetrandra (Schott) Kanitz (Haloragaceae) e Nymphoides indica (L.) 
Kuntze (Menyanthaceae), sendo a última com picos de floração em dezembro. As 
famílias mais representativas são similares àquelas encontradas em outros 
levantamentos florísticos realizados em áreas úmidas em todo o país. Os resultados do 
presente trabalho confirmam que habitats com gradiente de umidade apresentam um 
declínio na riqueza de espécies aliado ao aumento da dominância de poucas espécies, 
adaptadas às condições de hipoxia ou anoxia e, além disso, as adaptações 
morfológicas e estratégias reprodutivas (formas de vida) se mostram importantes para 
facilitar a permanência destas espécies neste ambiente com estresse hídrico tão 
intenso.  
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