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O objetivo deste estudo foi estudar a composição de espécies arbóreas de um remanescente
de  cerradão  no  perímetro  urbano  de  Cuiabá  (15º36’46”S  e  56º00’49”  W),  buscando
informações  para  subsidiar  programas  de  preservação  destas  áreas.  A  lista  de  espécies
consta de todos os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 4,7cm, amostrados
em uma área de 5 parcelas de 20 x 50 metros cada, totalizando 5000m2. A lista de espécies
foi  preparada  de  acordo  com  Angiosperm  Phylogeny  Group  (APG).  O  remanescente  de
cerradão é composto por três estratos bem definidos. A cobertura é de média a densa para
os estratos arbóreo e arbustivo e o  herbáceo é  ralo.  Foi  anotada a  ocorrência  de clareiras
naturais. O revelo possui baixa declividade, o solo, textura arenosa de coloração amarelada
e  a  profundidade  da  camada  de  serapilheira  variando  entre  5  a  10cm.  A  vegetação
apresenta  estacionalidade  semidecídua.  Foram  amostrados  671  indivíduos  e  72  espécies,
distribuídas em 49 gêneros e 30 famílias, além de 9 morfo-espécies. As famílias Fabaceae,
Rubiaceae  e  Myrtaceae  se  destacaram  em  número  de  espécies  com  13,  8  e  6
respectivamente.  A  riqueza  de  gêneros  foi  alta,  com  Alibertia,  Anadenanthera,
Aspidosperma, Bauhinia, Casearia, Cordia, Erythroxylum, Guazuma, Qualea, Tabebuia e
Terminalia,  representados  por  2  espécies  cada.  Apresentaram  ampla  distribuição  as
espécies  Astronium  fraxinifolium,  Albizia  sp.,  Agonandra  brasiliensis,  Anadenanthera
colubrina,  Myrtaceae  sp.1,  Campomanesia  guaviroba  e  Physocalymma  scaberrimum.
Quanto à abundância, P. scaberrimum, Myrtaceae sp.1 e os indivíduos mortos apresentam
33,  28  e  23  indivíduos  para  a  área  amostrada.  A  área  estudada  apresentou  alta  riqueza
florística  com  espécies  que  caracterizam  o  cerradão  para  a  região.  Com  o  avanço  do
crescimento urbano nas proximidades,  os  resultados apresentados são importantes  para  o
conhecimento  da  flora  regional  e  subsidiar  trabalhos  de  preservação  e  até  mesmo  de
recuperação em áreas próximas.
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