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RESUMO

ESTABELECIMENTO DE PLÂNTULAS DE 9 ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS
 EM ÁREAS RESTAURADAS COM 10, 22 E 55 ANOS DE IDADE: EFEITOS DO
 MICRO-SÍTIO (1)

Maria Isabel Ferreira BERTACCHI (2)
Pedro Henrique Santin BRANCALION (2)
Gilvano Ebling BRONDANI (2)
Ricardo Ribeiro RODRIGUES (3)

O conhecimento das características dos micro-sítios e os seus efeitos sobre o
 estabelecimento de plântulas podem contribuir para aumentar a efetividade dos
 projetos de restauração florestal, pois a sustentabilidade ecológica dessas áreas
 é dependente da contínua regeneração de espécies nativas. Essa pesquisa
 avaliou se, e como, as condições físico-químicas do micro-sítio de regeneração,
 no interior de áreas restauradas, podem limitar o estabelecimento de espécies
 arbóreas nativas; e se as possíveis limitações encontradas tendem a se atenuar à
 medida que a comunidade restaurada evolui. O estudo foi desenvolvido em
 reflorestamentos com diferentes idades (10, 22 e 55 anos). Em cada área, foram
 alocados 10 blocos experimentais, onde foram semeadas 9 espécies arbóreas
 tolerantes ao sombreamento e que regeneram em condições de sub-bosque. A
 coleta dos dados de emergência e mortalidade de plântulas foi feita por um
 período de 6 meses. A caracterização físico-química do micro-sitio de
 regeneração das áreas de estudo foi realizada avaliando-se o grau de
 compactação do solo, a porosidade e umidade do solo, a massa seca de
 serapilheira, a quantidade de matéria orgânica, composição granulométrica do
 solo e a cobertura do dossel. As análises demonstraram que a emergência de
 plântulas não diferiu entre os diferentes reflorestamentos estudados, porém, a
 sobrevivência de plântulas foi significativamente menor no reflorestamento mais
 antigo, de 55 anos. Houve aumento da cobertura do dossel, da porosidade, da
 umidade, do conteúdo de argila e matéria orgânica e uma diminuição da
 compactação do solo nas áreas mais velhas. Constatou-se uma correlação
 positiva entre a mortalidade de plântulas com o aumento da cobertura do dossel e
 com a quantidade de matéria orgânica no solo. Assim, conclui-se que as
 condições de micro-sítio de regeneração de florestas em restauração tornam-se,
 com o tempo, mais semelhantes à de florestas naturais, porém mais restritivas ao
 estabelecimento de plântulas.
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