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RESUMO

Na busca por conhecer áreas prioritárias para conservação de espécies no Pontal do Triângulo Mineiro, mais especificamente no município de município de Ituiutaba, o presente

trabalho tem o intuito de elaborar um inventário de plantas de pequeno porte, por meio de um checklist das espécies encontradas na Serra do Corpo-Seco para reconhecer as

espécies da flora local. Estão sendo realizadas campanhas para coleta de traqueófitas férteis de pequeno porte, por meio de caminhadas por trilhas aleatórias. As identificações

do material botânico coletado iniciaram com o material já desidratado. Os espécimes estão sendo identificados até espécie, por meio de chaves analíticas, literatura

especializada, comparação de exsicatas encontradas no acervo do HUFU, além da contribuição de especialistas nos táxons. Até o momento, foram identificadas as seguintes

espécies: Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze, Aspilia elata Pilg., Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob., Baccharis retusa DC., Chaptalia nutans (L.) Pol.,

Chromolaena leucocephala Gardner, Chromolaena maximilianii (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob., Chrysolaena desertorum (Mart. ex DC.) Dematt. e Chrysolaena simplex

(Less.) Dematt. (ASTERACEAE); Chamaecrista neesiana (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby e Chamaecrista viscosa (Kunth) H.S.Irwin & Barneby (FABACEAE); Pterolepis

trichotoma (Rottb.) Cogn. (MELASTOMATACEAE); Asemeia rhodoptera (Mart. ex A.W.Benn.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott e Polygala appendiculata Vell. (POLYGALACEAE).

Acredita-se que, ao término deste trabalho, possa-se reconhecer a biodiversidade local, além de estimular ações conservacionistas à comunidade tijucana.
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