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RESUMO

A Mata Atlântica é uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, revelando uma rica biodiversidade e alto endemismo, sendo este um bioma de abundante diversidade

fitofisionômica, em grandeza a florística que é composta nesses remanescentes. Foram realizados o reconhecimento dos ambientes na RPPN e o levantamento florístico na

RPPN Vale dos Arapongas e RPPN Refúgio do Sauá. A lista florística foi determinada a partir de coletas aleatórias e foi coletado todo material vegetal encontrado fértil. Para a

identificação taxonômica foi utilizada literatura especializada e consultas ao Herbário da Universidade do Estado de Minas Gerais (HUEMG). Para a classificação foi utilizado o

Sistema APG III e lista da Flora do Brasil. Todas as espécies coletadas foram depositadas no HUEMG. Foram realizadas noventa coletas botânicas, sendo sessenta e três

espécies, divididas entre vinte e quatro famílias e trinta e nove gêneros. Dessas, vinte e sete plantas ainda não foram identificadas. As famílias que apresentaram maior riqueza

foram: Rubiaceae (09), Asteraceae (07), Melastomataceae (06), Bromeliaceae (05), Piperaceae (05), Fabaceae (04), Solanaceae (04), Begoniaceae (03), Euphorbiaceae (03).Os

gêneros mais representativos foram Psychotria(Rubiaceae), Piper(Piperaceae) e Tibouchina(Melastomataceae).Este mesmo padrão foi encontrado em outras regiões, como na

Reserva Biológica da Represa do Grama, Minas Gerais, onde foram encontradas cinquenta espécies da família Rubiaceae. Apesar do trabalho ainda estar em andamento,

podemos afirmar que estes valores corroboram a grande riquezada flora desta região reforçando a necessidade de conhecer visando a sua conservação da biodiversidade.
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