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RESUMO
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Com o crescimento e desenvolvimento das cidades a vegetação nativa sofre
 várias modificações e é na área urbana que assume a sua face mais conflitante.
 Com isso a importância da vegetação urbana se dá a partir da influência sobre o
 conforto humano no ambiente, além dessa vegetação ser referência marcante de
 uma cidade como parte de sua memória e história social, cultural, ambiental,
 educativa. Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento e a
 identificação de palmeiras e árvores remanescentes na cidade de Cuiabá, capital
 do estado de Mato Grosso, principalmente as originárias da vegetação natural.
 Para tanto, a partir do Banco de dados do Grupo de Pesquisas da Flora,
 Vegetação e Etnobotânica - FLOVET foi feita inicialmente uma intensa revisão da
 literatura sobre vegetação de áreas urbanas e de legislação ambiental pertinente.
 A cidade de Cuiabá foi dividida em seis pólos, constituídos pelos seus respectivos
 bairros, compreendendo ruas, avenidas e praças situadas em cada pólo. Cada
 planta catalogada teve sua descrição morfológica preparada, sua taxonomia
 atualizada, sua localização georreferenciada e apontadas suas respectivas
 importâncias biológica, cultural e histórica. Considerando estes pressupostos, até
 o momento as espécies identificadas são Salacia elliptica (Mart.) G. Don (Siputá ),
 Copernicia alba Morong ex Morong & Britton (Carandá), Albizia niopoides (Spruce
 ex Benth.) Burkart (Angico-branco), Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd (Bocaiúva),
 Anadenanthera spp. (angicos), Vitex cymosa Bertero ex Spreng (Tarumã),
 Guazuma ulmifolia Lam (Chico-magro), Vochysia haenkeana Mart. (Escorrega-
macaco), Vochysia divergens Pohl (Cambará), Spondias lutea L. (Cajá,
 Cajazinho), Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Ximbuva). A
 conservação das espécies remanescentes em áreas urbanas reveste-se de
 importância e muitas vezes, por meio da legislação o poder público pode torná-las
 imunes ao corte, garantindo dessa forma sua sobrevivência e manutenção.
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