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RESUMO
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 (1)
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O município de Sinop possui uma área total de 3.194 Km2 e localiza-se no centro
 norte do estado de Mato Grosso, distante 500 Km da capital Cuiabá. O município
 apresenta como vegetação predominante uma floresta de transição, com clima
 úmido, e apesar da intensa atividade madeireira, ainda conserva algumas áreas
 remanescentes de vegetação nativa, como é o caso das reservas R22 e R23, que
 constituem a Praça das Bandeiras. As duas reservas possuem ao todo uma área
 estimada de aproximadamente 0,04 Km2. A Praça apresenta um grande número
 de árvores nativas, porém como ela é também uma área de arborização urbana,
 sabemos que algumas poucas espécies foram introduzidas através de plantios
 feitos pela prefeitura, em gestões anteriores à atual. O presente trabalho teve
 como objetivo realizar o levantamento florístico das árvores encontradas na
 praça, apresentando uma lista preliminar das famílias e espécies, com
 informações sobre os nomes vulgares, quando possível. Para a realização deste
 trabalho foram realizadas 24 coletas de material botânico fértil na área durante o
 período de julho de 2007 a julho de 2009, e coletas complementares nos meses
 de julho de 2010 e março de 2011. O material coletado foi prensado, herborizado
 e está sendo identificado segundo as técnicas e metodologias usuais utilizadas
 na taxonomia vegetal. As exsicatas foram depositadas no Herbário Centro-Norte-
Mato-Grossense (CNMT), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
 Campus de Sinop. Do material coletado foram identificadas até o momento 41
 espécies, distribuídas em 36 gêneros e 25 famílias. As famílias melhor
 representadas na área são: Fabaceae, Annonaceae, Lauraceae, Anacardiaceae,
 Chrysobalanaceae e Sapindaceae. Das 30 espécies identificadas até o presente,
 acreditamos que 39 são nativas e 2 foram introduzidas na área.
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