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O manejo das florestas nativas é realizado visando a 
sustentabilidade da floresta de produção, sendo uma alternativa à 
conservação da cobertura do solo florestal e simultaneamente 
beneficiando a comunidade, com ganhos sociais, econômicos e 
ambientais. O objetivo desse trabalho foi analisar a diferença 
estrutural da floresta após 7 anos de intervenção nas unidades de 
produção anual (UPAs) em florestas de exploração da região de 
Sinop, MT. Foram analisadas as estruturas de quatro parcelas 
permanentes inseridas em UPAs, totalizando 200 ha. Foram 
mensuradas todas as árvores com DAPs superiores a 30 cm em 
2006, antes da exploração, e em 2013. Os dados foram 
reagrupados em subparcelas de 1 ha e foram calculados índices de 
estruturas horizontal, diversidade e valor de importância (VI) da 
floresta. Foram registradas 6.307 árvores com diâmetro mínimo de 
corte ≥ 45 cm, conforme legislação em vigor na época, sendo 
extraídos aproximadamente 60% do total, equivalendo a 1.472 m3 
de madeira. Nas classes acima de 40 cm houve redução de 
aproximadamente 65% de densidade absoluta de árvores e 75% da 
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dominância, com maiores reduções registradas para as classes 
diamétricas acima de 75 cm. Dentre as espécies que tiveram os 
valores de VI mais reduzidos destacaram-se aquelas com maior 
interesse comercial e maior frequência, como Erisma uncinatum, 
Qualea paraensis, Hymenolobium petraeum e Goupia glabra. Por 
outro lado, Astronium lecointei, Simarouba amara, Schefflera 
morototoni, Handroanthus heptaphyllus, Calophyllum brasiliensis e 
Parkia gigantocarpa, que eram as de menor frequência na estrutura 
original da floresta e que não foram exploradas, apresentaram 
aumento dos valores de VI. Dentre as espécies que tiveram 
menores alterações nos valores de estrutura horizontal, destacou-
se Jacaranda copaia, que teve uma taxa de corte superior a 60% 
nas classes consideradas, porém uma redução de apenas 9% no 
VI. Observa-se que as respostas após manejo são diferenciadas 
entre espécies, o que sugere a importância de que os planos de 
manejo sejam estabelecidos a partir do conhecimento prévio da 
estrutura da floresta e do crescimento por espécie ou grupo de 
espécies. O conhecimento prévio dessas informações possibilitará 
calcular a taxa de corte adequada para cada espécie, dentro do 
ciclo de corte considerado. 
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