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As clareiras representam o resultado final da ação de distúrbios causados pela exploração em florestas 
e são consideradas como peças chave para o entendimento da estrutura e dinâmica destes sistemas. A 
análise da regeneração natural é de suma importância, pois o futuro de floresta vai depender do 
manejo dessa regeneração. Este trabalho tem como objetivo avaliar a taxa de regeneração natural 
(TR%) para a população de Heliconia acuminata Rich. ssp. occidentalis L. Andersson. O experimento 
localiza-se em uma floresta tropical densa de terra firme no município de Moju – PA, a qual sofreu 
exploração seletiva. Foram selecionadas nove clareiras e instaladas faixas de 10m x 50m, começando 
na bordadura da clareira para o interior da floresta nas direções Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada faixa 
foi dividida em parcelas quadradas de 10m de lado, que foram numeradas de 1 a 5. Nas parcelas 1, 3 e 
5, e no centro de cada clareira foram instaladas sub-parcelas de 2 x 2 m, onde foram contabilizados 
anualmente todos os indivíduos maiores de 10 cm de altura e menores que 5 cm de diâmetro acima do 
peito. Para analisar o processo dinâmico da regeneração natural utilizou-se a expressão matemática, 
denominada Taxa de Regeneração Natural (TR%= [(abundância final-abundância inicial)/(abundância 
final + abundância inicial)]*100). No primeiro ano de estudo todas as TR% foram positivas. Quando 
consideramos as direções norte, sul, leste e oeste, observou-se que as maiores TR% ocorreram no eixo 
leste-oeste (60 e 100 respectivamente). Quando consideradas as distâncias da clareira para o interior 
da floresta observa-se que as maiores TR% aconteceram nas parcelas intermediárias (bordadura=45,5 
e 20m=50). No segundo ano ocorreu uma diminuição na TR% tanto para as distancias, quanto para as 
direções, onde permaneceram as maiores TR% no leste (20) e oeste (29) o que pode ser explicado pela 
maior incidência de radiação solar nesse eixo. No terceiro ano as maiorias das parcelas apresentaram 
TR% negativa para as direções e para as distâncias com exceção do leste (4) e 20m (3,7) o que pode 
ser atribuído pelo fechamento gradativo do dossel. Então podemos concluir que a espécie estudada é 
caracterizada como intermediária. (CNPq) 
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