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RESUMO

As matas ciliares possuem papel fundamental para conservação, constituem corredores ecológicos naturais e possibilitam a preservação da biodiversidade e dos recursos

hídricos. Em Minas Gerais, a bacia do rio Carangola parece constituir a última sub-bacia do Paraíba do Sul onde existem registros atuais da ocorrência de M. hogei

(Cágado-do-paraíba), e uma das mais degradadas de toda sua extensão, devido à ampla variedade de impactos ligados ao abastecimento de água, geração de energia,

agricultura e pecuária, aliado a sua extensão de apenas 70km, até a foz com o Rio Muriaé. O presente estudo tem como objetivo, levantar dados sobre a florística e a

conservação dos fragmentos florestais ao longo do Rio Carangola, no trecho entre as cidades de Carangola a Tombos, a fim de propor medidas complementares e aditivas para a

proteção do M. hogei, como a identificação de oportunidades de criação de corredores de conectividade floresta. A seleção dos remanescentes florestais estudados foi feita

através da interpretação e análise prévia de imagens de satélite Ikonos (2013-2014), e para o levantamento florístico estão sendo realizadas coletas botânicas e o material

testemunho está sendo depositado no Herbário HUEMG, onde são processados de acordo com os protocolos para coleções botânicas. Os resultados apesar de preliminares

indicam que a região possui um padrão paisagístico muito alterado, característico das atividades predominantes da pecuária e agricultura de subsistência, com grandes trechos

desflorestados e alto grau de fragmentação, dando lugar a campos de pastagens, contribuindo para a diminuição quase completa das matas ciliares do Rio Carangola, ambiente

este, de extrema importância para a manutenção da biota local, bem como das últimas populações remanescentes de M. hogei, espécie criticamente ameaçada de extinção.
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