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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo realizar o levantamento dendrológico de espécies arbóreas do Parque Municipal do Goiabal (PMG), Ituiutaba, Minas Gerais, bem como elaborar

checklist das espécies de situadas nas trilhas desta unidade de conservação e produzir um manual informativo ilustrado com informações dendrológicas acerca das espécies

arbóreas encontradas na área, a fim de servir como material didático para ações futuras neste parque que direcionem às práxis do uso sustentável das espécies da flora. Estão

sendo realizadas campanhas quinzenais no PMG para coleta de espécies vegetais das trilhas do parque. Estão sendo selecionadas para análise as plantas do estrato arbóreo

com Circunferência a Altura do Peito (CAP) igual ou superior a 10 cm e que estejam localizadas em até um metro de cada lado, ao longo da trilha. Os caracteres dendrológicos de

cada espécime estão sendo anotados em caderneta de campo para identificação das espécies, as fotografias das espécies e das fitofisionomias estão sendo realizada pelos

autores do presente projeto. Até o momento, Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance (Chrysobalanaceae) é a espécie florestal mais distribuída ao longo das trilhas do parque,

principalmente nas trilhas mais internas. Espécies savânicas são mais comuns nas trilhas laterais, ao longo da periferia do parque, como Hymenaea stigonocarpa Mart.

(Fabaceae-Caesalpinioideae) e Qualea grandiflora Mart. (Vochysiaceae). Até o presente momento, castanho, cinza e amarelo foram as colorações do ritidoma mais comuns;

rosa-vermelho, bege-castanho-marrom e branca-amarelada foram as tonalidades da casca interna mais encontradas nas espécies do parque. Outros caracteres do fuste seguem

em análise, bem como caracteres foliares e de pilosidade.   
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