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RESUMO

 A crescente e continua degradação da vegetação nativa sem manutenção das áreas de preservação permanente tem se tornado uma situação preocupante nos dias atuais. A

partir disso, começou se a perceber a necessidade de restauração dessas áreas requerendo se sementes de espécies nativas, o que necessita de um levantamento de arvores

matrizes. O presente trabalho teve como objetivo a marcação e identificação de árvores matrizes, das espécies nativas da flora a montante do ribeirão Bocaina, no município de

Passos-MG. Para isso foi realizado visitas in loco, foi estabelecido 1 ponto que melhor caracterizava a vegetação, no ponto foi montado um quadrante de 10x30m. As arvores que

estavam dentro dos quadrantes foram observadas variáveis dendrométricas: DAP, CAP e Altura. As espécies foram marcadas com placas de alumínio e coletado galhos para

posterior identificação utilizando a literatura de Lorenzi (2000) e Taxonomia Botânica (FREIRE, 2002). As arvores matrizes foram marcadas com o auxílio de um GPS DATUM

SIRGAS 2000 Garmin 12XL, tirando coordenadas geográficas de todas as amostras com DAP acima de 15cm existentes dentro dos quadrantes. No total foram marcadas 25

arvores matrizes, essas amostras estavam bem próximas, devido ao local de estudo ser bem adensado, ou seja grande número de exemplares dentro do quadrante

diagnosticado. Dentre as espécies identificadas predominou-se as da família Leguminosae, fato que se deve por ser a terceira maior família de angiospermas, no total foram

identificadas 11 espécies diferentes no quadrante (10x30m) o que coloca esse ponto como um local para futura coleta de sementes. Quanto aos grupos ecofisiológicos houve

predominância de espécies pioneiras e secundarias. Conclui-se que a marcação de matrizes é uma alternativa que contribui para melhoria da qualidade dos reflorestamentos,

ressalta-se que estabelecer relação entre a biologia das espécies e os fatores bióticos e abióticos, é fundamental para o melhor manejo ambiental
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