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Os  reflorestamentos  com  espécies  nativas,  que  são  uma  das  formas  de  restaurar
ecossistemas  florestais,  podem  acelerar  a  captação  de  carbono  atmosférico,  por  meio  do
acúmulo de biomassa a taxas maiores do que as obtidas por meio da sucessão espontânea.
Estimativas de biomassa vegetal permitem estimar a quantidade de carbono fixado nestes
ecossistemas, e identificar padrões que podem ser úteis no planejamento da restauração. O
presente  trabalho  teve  como  objetivo  relacionar  a  riqueza  de  espécies,  a  densidade  de
árvores,  a  porcentagem  de  pioneiras  e  a  idade  com  a  biomassa  viva,  acima  do  solo,  de
espécies arbóreas.  O estudo foi  desenvolvido em 12 reflorestamentos  de espécies  nativas
com idades entre 40 e 89 meses, situados no entorno do Reservatório de Capivara, no norte
do Paraná.  Para tanto,  foram instaladas  dez parcelas  (10x10m) por  reflorestamento,  onde
foram medidos e identificados todos os indivíduos arbóreos com circunferência à altura da
base (CAB) ≥ 5 cm. Para a estimativa da biomassa foram utilizadas equações alométricas
espécie-específicas, produzidas em estudo anterior por meio do método destrutivo, para as
espécies  presentes  nos  reflorestamentos  estudados.  Um  total  de  2024  indivíduos  foram
amostrados, distribuídos em 27 famílias, 52 gêneros e 58 espécies. A biomassa variou de
24 a 70 t.ha-1. A idade dos reflorestamentos, a riqueza de espécies (que variou de 11 a 34) e
a porcentagem de indivíduos de espécies pioneiras (56 a 91% do total de árvores medidas)
não  mostraram  correlação  com  a  biomassa.  Apenas  a  densidade  (número  total  de
indivíduos amostrados por parcela) explicou a variação de biomassa (β=1,0721; p<0,05; r2

= 0,4450), o que demonstra que outros fatores, como a fertilidade do solo, podem interagir
com a idade para determinar as variações na biomassa.
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