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A Amazônia meridional mato-grossense é uma das áreas com uma riqueza pouco 
estudada, principalmente em formações vegetais entorno de grandes rios e bacias 
hidrográficas, como o rio Teles Pires. Nesse sentido, nosso objetivo foi descrever a 
estrutura e composição arbórea da área de influência da UHE Sinop, Centro Norte 
Matogrossense. Foram estabelecidas seis parcelas (20 x 5 m) equidistantes 1000 m, 
dentro de oito transectos de 5000 m de comprimento iniciando à margem do rio Teles 
Pires, os quais fazem parte do monitoramento de fauna, abrangendo formações vegetais 
como Mata Ciliar, Mata de Galeria. Floresta Sempre Verde e Floresta Estacional 
Semidecídua. Foram amostrados indivíduos arbóreos com Circunferência à Altura do 
Peito (CAP) ≥ 8 cm. As espécies das famílias Arecaceae e Strelitiziaceae foram 
contabilizadas juntamente com indivíduos mortos em pé. Foram amostrado um total de 
1063 indivíduos, pertencentes a 280 espécies, distribuídas em 48 famílias botânicas, 
sendo as mais ricas Fabaceae (38), Lauraceae (24), Annonaceae (22) e Sapotaceae (16). 
As espécies de maior Valor de Importância (VI) foram Micropholis guyanensis (A.DC.) 
Pierre (10,27%), Protium sagotianum Marchand. (8,74%), Faramea torquata Müll. 
Arg. (7,68%), Tachigali aurea Tul. (7,44%), Mabea speciosa Müll. Arg. (6,10%), 
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith (5,07%) e Cheiloclinium cognatum (Miers) 
A.C.Sm (4,95%). A comunidade avaliada possui porte fino, pois a maioria dos 
indivíduos concentra-se nas classes de diâmetro entre 3 e 10 cm e altura entre 3 e 6 m. 
A riqueza e abundância de espécies arbóreas tendeu a diminuir com o afastamento do 
leito do rio (GLM, R2=0,55, P>0,05), mostrando que as mata ciliar apresentou uma 
maior ocorrência de espécies, refletindo ao mesmo tempo um maior grau de 
conservação. De maneira geral ao longo dos transectos apresentou alto nível de 
antropização, com elevada ocorrência como Attalea maripa (Aubl.) Mart. (Inajá) e 
Phenakospermum guyannense (A. Rich) Endl ex Nig (Bananeira-nativa). A ocorrência 
de espécies de floresta secundária dentro das mais representativas, mostra o alto grau 
de perturbação, característica da região devido ao impacto antrópico. Concluímos que 
a comunidade arbórea apresenta uma alta densidade de indivíduos jovens e de floresta 
secundária mostrando um nível de regeneração natural, onde a Mata Ciliar representa 
a formação com maior riqueza comparada com as formações próximas na área de 
influência da UHE Sinop na Amazônia meridional.  
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