
BIOMASSA E ABUNDÂNCIA DE GRAMÍNEAS E RUDERAIS EM ÁREAS DE
RESTAURAÇÃO FLORESTAL1.

Jézili DIAS2

Maria Augusta de Assis Monteiro DA FONTE3

Gabriela Oliveira SCOLARI2

José Marcelo Domingues TOREZAN2

Para  reverter  o  atual  processo  de  fragmentação  florestal,  ações  de  restauração  são
necessárias  e  dentre  os  empecilhos  para  esta  atividade  está  a  invasão  por  gramíneas  e
outras  espécies  exóticas  invasoras.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  padrões  de
distribuição  da  biomassa  e  da  abundância  de  gramíneas  e  outras  espécies  ruderais  em
reflorestamentos com espécies nativas no norte do Paraná. Para tanto, foram instaladas 120
parcelas  (10x10m)  em 12  talhões  com idades  entre  40  e  89  meses.  A  biomassa  seca  foi
amostrada por meio de 4 subparcelas de 1m², onde gramíneas e ruderais com mais de 10
cm  de  altura  foram  coletadas  e  mantidas  por  72  h  a  85ºC  em  estufa.  A  biomassa  de
gramíneas variou de 65 a 2032 kg/ha, com 36 a 191 ocorrências por talhão. A abundância
de  gramíneas  correlacionou-se  negativamente  com  a  idade  dos  talhões  (n=12;  β=-0,61;
p=0,03; r²=0,37).  A biomassa de espécies ruderais (não gramíneas) oscilou entre  3  e  242
kg/ha,  com  26  a  538  ocorrências  por  talhão.  Foi  observada  correlação  negativa  entre  a
abundância e idade do plantio (n=12; β=-0,60; p=0,04; r²=0,35) e positiva com a abertura
do dossel  (n=12;  β=0,58;  p=0,04;  r²=0,34),  enquanto  a  biomassa  das  ruderais  apresentou
correlação  positiva  com  a  abertura  do  dossel,  (n=12;  β=0,57;  p=0,05;  r²=0,33).  Desta
forma, gramíneas e espécies ruderais estão diminuindo em abundância com a idade da área
restaurada.  No  entanto,  a  biomassa  de  gramíneas  não  foi  explicada  pela  idade  ou  pela
cobertura florestal, sugerindo que, além da plasticidade destes vegetais quanto ao ambiente
luminoso,  outros  fatores,  como  a  fertilidade  do  solo,  podem  estar  influenciando  estes
padrões.
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