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Os documentos que certificam a diversidade e a riqueza da flora de uma determinada 
região ou país encontram-se depositados em coleções botânicas, as quais são bancos de 
materiais vivos ou prensados e os dados e eles associados, os quais muitas vezes são os 
únicos disponíveis para uma dada espécie e se qualificam como ferramenta fundamental a 
ser aplicada para a avaliação do estado de conservação de uma espécie. Os herbários além 
de documentar a diversidade biológica do país, os espécimes ali depositados guardam parte 
da história de regiões anteriormente cobertas por vegetação natural e hoje ocupadas por 
cidades, empreendimentos diversos ou áreas hoje desflorestadas. O Campus Universitário 
de Rondonópolis/UFMT não possui herbário, no entanto possui um grande número de 
exsicatas armazenadas no Laboratório de Botânica, fruto de trabalhos de disciplinas e 
projetos, dessa forma, o presente estudo teve por objetivo fazer um levantamento dos 
espécimes, organizar as exsicatas e os dados a elas relacionados e disponibilizar essas 
informações visando contribuir para o conhecimento da flora regional e subsidiar estudos 
futuros de vegetação. Inicialmente o material foi submetido a uma triagem para selecionar 
os que se encontravam em boas condições de preservação. Em seguida foi organizado em 
ordem alfabética de família e espécie, foram anotados os dados das etiquetas e com isso 
feito um levantamento dos locais coletados, época de floração e frutificação, gerando um 
banco de dados com essas informações. Ao todo, foram inseridas na base de dados 391 
exsicatas, distribuídas em 50 famílias e 192 espécies. As dez famílias com maior número 
de espécies foram: Fabaceae, Malvaceae, Malpighiaceae, Rubiaceae, Annonaceae, 
Solanaceae, Myrtaceae, Lamiaceae, Amarathaceae, Vochysiacae. Oito famílias possuíam 
apenas uma exsicata: Acathaceae, Caricacae, Chrysobalanaceae, Ebenaceae, Loranthaceae, 
Nyctaginaceae, Piperaceae e Polygonaceae. De maneira geral, o estado de conservação da 
maioria das exsicatas foi considerado bom, uma pequena parte foi descartada, pois o 
material vegetal estava deteriorado. Por se tratar de uma coleção botânica, a relação entre o 
número de exsicatas e espécies demonstrou boa variação no número de espécies sugerindo 
o importante potencial florístico do cerrado da região de Rondonópolis.  
 

mailto:queiroz.danyelle@hotmail.com

