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ESTRUTURA HORIZONTAL DE UMA FLORESTA SECUNDÁRIA NO 
PLANALTO DO TAPAJÓS EM BELTERRA-PA 

João Oleário Pereira de Carvalho 1 , Sandra MarL1a 
Araújo e Manoel Sebastião Pereira de Carvalho 

O trabalho mostra a importância de cada espécie na 
estrutura horizontal do povoamento, dando prosseguimento 
a estudos iniciados em uma floresta secundária com poten 
cial madeireiro considerável, no planalto do Tapajós, em 
Belterra, no Estado do Pará. Foi realizado em uma área de 
132 ha, onde se mediram plantas a partir de 30 cm de altu 
ra. As árvores de DAP (diâmetro a 1,30 m do solo) maior 
ou igual a 20 cm foram medidas em parcelas de 1 ha, os va 
rejães de DAP entre 5,0 cm e 19,9 cm em parcelas 	de 
0,25 ha, as varas de DAP entre 2,5 cm e 4,9 cm em 	parce 
las de 0,0025 ha, e as plantas de DAP inferior a 2,5 cm e 
altura igual ou superior a 30 cm foram contadas em parce 
las de 0,000625 ha. Analisou-se a abundância, a freqüên 
cia, a dominância e o índice de valor de importância das 
espécies. Os resultados da análise demonstraram que: a 
composição florística da área é formada por 103 espécies, 
dentre as quais treze se destacam como mais abundantes, a 
presentando juntas uma abundância de 71,97%; as 18 espé 
cies que apresentam melhor distribuição na área correspon 
dem a 82% da freqüência total; as treze espécies que do 
minam a estrutura da floresta ocorrem em todas as parco 
las e mostram uma dominância relativ de 95,64%, corres-
pondendo a uma área basal de 19,17 m /ha; e as espécies 
mais importantes na estrutura horizontal da floresta, con 
siderando abundância, freqüência e dominância, são: tata 
piririca (Tapirira guianensis Aubl.), muuba (Beflutia 
sp), papaterra (Ilicenia sp), parapará (Jacaranda cepala 
Aubl.) D. Don), murta (3iyrcia bracteata DC. ) . , morototó 
(Didynnpanax minrototcni (Aubl.) Decne et P1.), culhão-de- 
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-bode (ate1aEia grandiflora Huber), passarinheira (Ery 

tbirtxylltn kapplerianun Peyr.j, seringueira (flevea sp), 

inatacalado (Iacistea aggrcgatwi (Berg.) Rusby., faveira-
-folha-fina (Piptadcnia suaveolens Miqj, caferana (Cciis 

sana paniculata (Vohl) Standi.), envira-preta (&rcca se 

ricea Ducke), ingá-xixi (Inga gracilifolia Ducke), cane 
leira (Casearia javitensis HBK) e quaruba-verdadeira (Vo 

cbysia taxima Ducke). 

106 


