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REGENERAÇXO NATURAL DE Vcchysia iTaxira EM FLORESTA 
SECUNDÁRIA NO PLANALTO DO TAPAJÓS, BELTERBA-PARÁ 

José Natalino M. Silva1, J?ão  Olegário P. de Carva1o1 , 
José do Carmo A. Lopes e Lise Helene Montagner 

- Estudou-se um povoamento de regeneração natural es 
pontânea de Vochjsia iraxirrma, no planalto do Tapajôs, 	em 
Belterra, Estado do Pará. Foi realizado um inventário 	a 
100% de intensidade em 132 ha, quando se mediu o diâmetro 
e a altura de todas as árvores de DAP (diâmetro à altura 
do peito) igual ou superior a 20 cm. Para as árvores com 
DAP variando de 5 a 19,9 cm foram feitas esimativas com 
20 unidades de amostra quadradas de 2.500 m de área; as 
varas (DAP variando de 2,5 a 4,9 c5m) oram medidas em 100 
unidades de amostra quadradas de 25 m , enquanto que o nú 
mero de mudas foi estimado a partir de conagens efetua 
das em 100 parcelas triangulares de 6,25 m . Os volumes 
individuais das árvores foram calculados através das equa 
ções: v = e(_86963 + 1,8965 inD + 0,7230 lUJ) para 
Vochysia iaaxina; e V = 0,1053 - 0,8708 x 10 5D 2  + 8,18D4 x 
10-5D2H - 9,3382 x lO DH2  + 6,3452 x io H2  para as 
demais espécies ocorrentes na área. A análise dos resulta 
dos demonstrou que: a percentagem de área basal no está 
gio atual de desenvolvimento da floresta estudada é 	de 
53% em relação a uma floresta madura; assumindo a idade 
da florestaem torno de 40 anos, o incremento em área ba 
sai seria de 0,47 m /ha'am; para a floresta atingir um estoque 
completo, coo o verificado em floresta madura, 	conside 
rando 0,47 m /ha/ano seriam necessário 70 a 80 anos; 	a 
densidade de Vachysia riaxiiira encontrada na área, conside 
rando árvores com DAP igual ou maior que 20 cm, é bem su 
perior àquela verificada em condições de floresta prirná 
ria, mostrando a tendência da espécie a desenvolver-se em 
grupamentos; a alta proporção de plantas de Vochysia nazi 
ira com DAP variando de 2,5 a 5 cm, em relação ao total de 

1 EMBBAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66000. Belém, PA, 
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árvores, é bastante alentadora no que diz respeito ao es 
tabelecimento da espécie na área. No entanto, a baixa 
proporção de plantas de tamanho inferior a 2,5 cm de DAP, 
demonstra a necessidade de tratos silviculturais para por 
porcionar melhor desenvolvimento da espécie; o volume en 
contrado foi bastante superior ao que se verifica em flo 
restas primárias. Conclui-se, portanto, que a espécie é 
altamente promissora para a condução de povoamentos atra 

vés de regeneração natural. 
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