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As florestas secundárias, conhecidas como capoeiras, dependendo da fase sucessional em que 
se encontram, podem apresentar alta diversidade de espécies vegetais, com potencial a 
oferecer produtos e subprodutos ao homem. Informações sobre uso e exploração racional dos 
produtos e serviços que podem ser obtidos da capoeira, ainda, são insuficientes. Estão sendo 
conduzidos estudos básicos e aplicados de manejo de floresta secundária, buscando subsídios 
para suprir tal lacuna. Diante o exposto, este trabalho tem objetivo de avaliar o ingresso e a 
mortalidade da espécie Platonia insignis Mart, em uma área sob intervenção de manejo. O 
estudo foi conduzido no município de Bragança, em uma floresta secundária de 10 ha. Foram 
instaladas no ano de 2000 quatro parcelas permanentes de 70 x 105m, onde foram 
identificados, mensurados e plaqueteados todos os indivíduos com DAP 
dados observados foram: a iluminação das copas, a forma do fuste e a presença de cipós. Os 
tratamentos foram: T0: controle, sem intervenção e T1: com aplicação de tratamento 
silvicultural, sendo duas parcelas no T1 e duas no T0. As intervenções de manejo constou de: 
desbaste das espécies concorrentes às selecionadas para o experimento para reduzir a 
competição por luz; o coroamento de 2,5m de diâmetro nas espécies selecionadas para reduzir 
acompetição por nutrientes no solo. Em 2005 foi intensificado a intervenção desses 
tratamentos para avaliar a resposta da dinâmica da floresta, que a partir de então, dois anos 
após, foi realizado novo inventário registrando os novos indivíduos ingressados e os mortos. 
Nas parcelas T1, a taxa de ingresso foi de 4,34%; enquanto que a taxa de mortalidade foi de 
1,09%. Nas parcelas T0, a taxa de ingresso foi de 2,41%; enquanto que a taxa de mortalidade 
foi de 6,45%. A maior taxa de ingresso nas parcelas T1 é devido à redução de indivíduos na 
floresta diminuindo a competição por espaço, luz e nutrientes; e a maior taxa de mortalidade 
nas T0 é devido à maior competição por espaço, luz e nutrientes dentro da floresta. Conclui-se 
que os tratamentos silviculturais foram significativos do ponto de vista da dinâmica do estrato 
arbóreo, pois facilitou a entrada de indivíduos para a classe de tamanho direcionado no 
estudo. (Edital Universal 19/2004 – Processo: 470728/2004-3; Edital CT/Amazônia/MCT 
/CNPq 35/2005 – Processo: 553040/2005-7; CNPq).  
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