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RESUMO
A quaruba-verdadeira (Vochysia máxima Ducke) é uma das espécies florestais da Amazônia com grande potencial. tanto pela qualidade de sua madeira, como pelas suas características silviculturais de
rápido crescimento e fácil manejo. Este trabalho é uma análise de um
povoamento de regeneração natural espontânea de Voehysia rnaxirna,
em uma área de floresta secundária de 56 ha, com aproximadamente
50 anos de idade, situada no planalto do Tapajós, em Belterra, municípiode Santarem. Pará. O estudo foi realizado com base em inventário
florestal contínuo utilizando doze parcelas permanentes de 0,25 ha,
durante um período de 9 anos. Os valores encontrados para densidade,
áreabasal e volume dessa espécie no povoamento, são bem superiores
aos verificados em condições de floresta primária. Considerando árvorescom DAP DAP- Diâmetro a altura do peito, medido a 1,30 rn do
solo~ 10 em. a densidade de árvores foi de 55 indivíduos por ha, com
área basal de 2 A m2.ha-l. O volume obtido, considerando árvores a
partir de 20 em de DAP foi de 25 m3.ha-l. A taxa de incremento
periódico anual em diâmetro foi de aproximadamente 2 em. No grupo
das comerciais, esta espécie contribui com 23% do número de árvores/ha (DAP ~ Sem). 29% da área basal/ha (DAP ~ Sem) e 35% do
volume/lia (DAP ~ 20 em), Acima de 45 em, a espécie é dominante,
apresentando 79% da área basal/ha e 78% do volume total/ha. A proporção dessa espécie verificada no extrato inferior do povoamento foi
6,1% no tamanho de varas (2,5 - 4,9 em de diâmetro) e 5,2% no tamanhode mudas (0,3 m de altura até 2,49 em de diâmetro); indicando a
sua boa capacidade de regeneração.

ABSTRACT
Quaruba-verdadeira

(Vochysia máxima

Ducke) is a forest specie

01' the Amazon with great potential, both for the quality of its wood,

and its silvicultural
characteristics
of rapid growth and easy of
mauagemcnt. This paper analyzes
Vochysia maxima in a stand of
spontaneous natural regeneration. in an arca of secondary forest, 56
ha.in arca, approximately 50 years old, situated on the Tapajos plateau
in Belterra, municipality of Santarern. The study was conducted based
upon a continuous forestry inventory using twelve permanent plots of
0.25ha., over a period of eight years. The values found for density,
basalarea and volume 01' this specie in the stand, are well above those
veritied in primary forest conditions. Considering trees with DBH I
IDcm, the density was 55 individuais per ha. with an basal area of
2.4m2/ha-l. The volume obtained, considering trees frorn 20cm in
DBH was 25 m3/ha-1 . The rate of annual periodic incrernent in diameter
was approximately 2cm. In the comrnercial group this specie contributes
to D% 01' the number of trees/ha. (DBH ~ 5cm), 29% of the basal
arca/ha(DEU-I~ 5cm) and 35% ofthe volume/ha (DBH ~ 20cm). Above
45 em, the specie is dominant, presenting 79% of the basal area/ha
and 78% of the total volume/há. The proportion of this specie verified
inthc lower strata of the stand was 6.1 % of sapling size (2.5 - 4.9 em
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in diametcr) and 5.2% of seedling size ( frorn 0.3 m in height to 2.49cm
in diameter) indicating a good capacity for regeneration.

1. INTRODUÇÃO
A quaruba-verdadeira (Vochysia máxima) é uma das espécies
florestais amazônicas de considerável importância no mercado madeireiro nacional. que vem progressivamente, obtendo grande aceitação
no mercado externo.
A espécie pertence a família Vochysiaceae, apresentando árvores geralmente de grande porte com distribuição geográfica ao longo
da América Central e do Sul (Loureiro, 1968).
A madeira possue cerne de cor rosa claro, textura média a grossa, densidade básica de 0,49 g/cm3 e contração' tangencial, radial e
volumétrica dc 8,8%, 4,0% e 12, I%, respectivamente. Apresenta secagem rápida c fácil trababilidade, podendo ser utilizada em construções leves e pesadas, embarcações, móveis, acabamentos, divisórias,
torneados e chapas compensadas (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 1988). Essas características a tornam bastante semelhante a numerosas espécies conhecidas comercialmente em outros
países como o cedro (Cedrella odorata L.) e a andiroba (Carapa
guianesis Aubl.),
Em florestas densas, como a maioria das espécies nativas, a
quaruba-verdadeira
apresenta uma baixa freqüência de árvores por
hectare, o que representa um aspecto desfavorável á sua exploração
econômica. Porém, em vegetação secundária, tem se observado que as
árvores se estabelecem com grande capacidade de ocupação (Yared ct
al.,1987).
A quaruba-verdadeira é uma espécie heliófila, porém relativamente tolerante à sombra que predomina durante os estágios tardios
de sucessão. Esta característica ecológica permite classificá-Ia como
pioneira tardia.
Na região Amazônica, o primeiro registro de plantio experimental de quaruba é de 1959, na Estação Experimental de CuruáUna, Os resultados mostraram que em regime de plantio, a espécie
apresentou índice de sobrevivência de 80%; incrementos médios anuais em altura de 1,61 m, em diâmetro de 2,2 em e em volume de 29,33
m3/halano (SÜDAM, 1979). Em ensaio com plantio a pleno sol no
município de Santarém PA, a espécie apresentou a baixa taxa de 23,05%
de sobrevivência (Yared et al , 1988). Brienza Junior et aI., (1990)
relatam que em plantios realizados a pleno sol e em linhas na capoeira, no município de Capitão Poço PA, o crescimento periódico anual
em altura e diâmetro da quaruba roi praticamente semelhante, 1,2 m/
ano e 1,4 em/ano, respectivamente. Entretanto, com relação a sobrevivência, a maior porcentagem foi observada em trilhas na capoeira (95%)
contra 80% em condições de pleno sol.
Além dos bons 'resultados obtidos em regime de plantios, a espécie parece ser viável para o manejo através da regeneração natural.
Pesquisas realizadas em Curuá-Una (PA),sobre a regeneração natural
da quaruba em florestas primárias exploradas, têm dernostrado o estabelecimento satisfatório dessa espécie. Finegan (1992) comenta
que o gênero Vochysia é abundante em florestas secundárias na região
neotropical, o que demonstra sua boa capacidade de regeneração natural em áreas onde o dossel se apresenta menos denso, permitindo a
entrada de luz.
Fato semelhante tem sido observado no Planalto de Belterra
(PA), onde a quaruba ocorre em geral, constituindo
grandes
grupamentos situados nas áreas de transição planalto- flanco, associada a manchas de terra-preta-do-índio.
O presente trabalho é uma análise desse povoamento de regeneração natural espontânea de Vochysia máxima, em uma área de floresta secundária com aproximadamente
50 anos de idade, visando
quantiticar taxas de incremento, ingressos e mortalidade, e contribuir
para a determinação de técnicas para o manejo sustentado dessa espécie.
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