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Introdução: A Floresta Atlântica representa um dos maiores reservatórios de
biodiversidade do planeta, considerada hotspot mundial com 70% de vegetação
original destruída. As áreas de proteção ambiental (APA) presentes nos fragmentos de
Floresta Atlântica são consideradas regiões importantes para preservação dos
resquícios de floresta presentes na região sudeste do Brasil. As APA’s apresentam
trilhas em meio à vegetação com alto teor de conservação. As Angiospermas são
plantas vasculares cuja característica diagnóstica é a presença de flores durante o ciclo
de vida. Ocorrem cerca de 20.00 espécies de Angiospermas na Floresta Atlântica
compreendendo 35% das espécies ocorrentes no Brasil. Objetivo: O presente trabalho
tem como objetivo inventariar famílias de Angiospermasférteis nos componentes
herbáceo/arbustivo das comunidades vegetais que ocorrem em uma APA no bioma
Floresta Atlântica no município de Entre Folhas Minas Gerais. Além disso, nesse
estudo se propõe comparar os dados com os trabalhos desenvolvidos em fragmentos de
Minas Gerais. Metodologia: As coletas foram realizadas na trilha “Duas Irmãs”
localizada em área de proteção ambiental (APA) situada no município de Entre Folhas
– MG. A região compreende fragmento de Floresta Atlântica considerada mata de
sucessão primária classificada como floresta estacional semidecidual. As amostras
compreenderam todos os espécimes férteis herbáceos e arbustivos além de epífitos e
trepadores que estivessem localizados até 3 metros de altura, nativos ou exóticos ao
longo da trilha. As plantas foram coletadas, georreferenciadas e tratadas conforme
metodologia específica para o grupo. Os espécimes foram encaminhados ao Herbário
do Unileste (HUNL) para secagem e identificação. Resultados: Foram coletados até o
presente momento 16 espécimes, dos quais através da identificação por meio de chaves
taxonômicas, descobriu-se pertencerem às seguintes famílias: Asteraceae Bercht. & J.
Presl (nove espécimes), Melastomataceae. (três espécimes), Nyctaginaceae Juss. (um
espécime) e Fabaceae Lindl. (três espécimes). A morfologia floral de cada família é
fator preponderante para a identificação do espécime, uma vez que as flores
compreendem características diagnósticas para o grupo. A família Asteraceae
apresenta inflorescência do tipo capítulo como característica diagnóstica e
compreendem um grupo de plantas consideradas com grande número de características
derivadas. As espécies de Melastomataceae apresentam as folhas com nervuras
curvinérveas como diagnósticas além das flores bissexuais, pentâmeras e fruto
reduzido com grande número de sementes. A família Fabaceae tem como característica
marcante a presença de frutos do tipo legume, e por produzir vagens com 2 a 6 grãos
variando de acordo com as espécies, é amplamente utilizado em todo o mundo na
alimentação pelo valor nutritivo dessas sementes. A família Nyctaginaceae apresenta
árvores, arbustos, lianas ou ervas com folhas opostas, raramente alternas, sem
estípulas; flores hermafroditas ou unissexuadas, protegidas ou não por invólucro
caliciforme ou bracteado. Seguem agora as amostras para identificação de gênero e
espécie. Conclusão: A partir dos resultados encontrados até o momento, verifica-se
que as famílias encontradas são reportadas em ouros levantamentos florísticos em
fragmentos de Floresta Atlântica. As próximas etapas do trabalho envolverão mais
coletas e identificação de exemplares.
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