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A exploração florestal em unidades de conservação na Amazônia se apresenta como um novo 
marco de gestão dos produtos florestais madeireiros no âmbito de acordos entre comunidades 
tradicionais e empresas do setor madeireiro proporcionando a entrada de infra-estrutura 
empresarial. Os impactos inerentes da exploração podem ocasionar danos e mudanças na 
estrutura florestal acarretando na perda de biodiversidade. O objetivo do trabalho é analisar os 
impactos ecológicos do manejo florestal baseada na mensuração dos índices de 
biodiversidade após exploração florestal. O estudo foi conduzido na Reserva Extrativista Rio 
Preto Jacundá localizada no Nordeste do Estado de Rondônia nos municípios de Cujubim e 
Machadinho D’Oestre com acesso pela BR-364 ou rio Machado (62° 05’ 21’’ W e 09° 06’ 
07’’ S). Foram consideradas quatro unidades amostrais, sendo três unidades de produção 
anual (UPA), exploradas nos anos de 2005, 2006 e 2007, e uma área de floresta não explorada 
como testemunha. Em cada unidade amostral foram alocados quatro transectos (10 x 500 m), 
paralelos com uma distância mínima de 50m da estrada, para evitar o efeito de borda. Foram 
consideradas as árvores com diâmetro a altura do peito (DAP) acima de 10 cm. A média de 
área basal em 2005, 2006, 2007 e testemunha, foram respectivamente, 83,405±5,41; 
60,581±8,40; 80,455±8,914 e 85,508±26,824. Comparando essas médias não houve diferença 
significativas de área basal (F=0,5844; p>0,05), assim como as médias das densidades 
(F=1,1167; p>0,05), que foram 5,567±1,590 (2005); 2,473±0,346 (2006); 2,325±0,559 (2007) 
e 5,241±0,419 (testemunha). De acordo com a ANOVA, não houve diferença significativa 
nos índices de Shannon (F=1,9803;p>0,05), Equibilidade (F=1,984;p>0,05) e Simpson 
(F=1,9803;p>0,05), nas explorações de  2005, 2006 e 2007, e na área não explorada, 
indicando que a exploração não modificou a diversidade da floresta em questão. 
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