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O município de Sinop esta localizado no extremo norte do estado de Mato grosso sendo 
sua vegetação predominante do Bioma Amazônico, a sua colonização foi marcada pela 
intensa exploração desordenada de recursos florestais nativos da floresta amazônica 
sendo esta atividade a base da renda local, em suas matas a uma rica variedade de 
espécies com fins comercial tanto para a extração da madeira quanto para extrativos. O 
presente estudo teve como objetivo a realização de montagem de exsicatas e 
quantificação de espécies nativas da Floresta Amazônica com fins comercial no 
município de Sinop. Este trabalho foi realizado no município de Sinop durante os meses 
de junho a dezembro de 2009, para as coletas do material para a montagem das 
exsicatas foram realizados visitas, a parque dentro do perímetro urbano e em áreas de 
florestas nativas dentro do município, o material coletado era encaminhado para o 
laboratório de Biologia vegetal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal De Mato Grosso – Campus Sinop para posterior classificação. As identificações 
foram baseadas em literatura especializada de tratamento taxonômico, e por 
comparações morfológicas com as exsicatas incorporadas no herbário do Campus da 
Federal de Mato Grosso. Durante o estudo foram coletadas 60 amostras, as espécies 
com fins de extração da madeira para serraria obteve maior número de indivíduos 
70,6%, para fins de laminação 10,8%, 3,4% espécies com fins de extração de extrativos 
e demais produtos e 15,2% de espécies com potencial para a extração tanto para fins de 
serraria como para laminação sendo estas podendo vir atender a necessidade de 
consumo do mercado.  
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