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RESUMO
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A perpetuação de espécies nativas em uma área restaurada é essencial para o
 avanço do processo de restauração florestal. Contudo, tais espécies precisam
 superar os filtros ecológicos da fase de estabelecimento, que é uma das mais
 críticas do ciclo de vida vegetal. Assim, o entendimento do processo de
 estabelecimento em áreas em processo de restauração é fundamental. O objetivo
 desse trabalho foi verificar se há restrição de substrato ao estabelecimento de
 espécies arbóreas nativas no interior de áreas restauradas com diferentes idades
 (10, 22 e 55 anos) e se esta restrição é parcialmente reduzida com a evolução
 temporal de florestas em restauração. Em cada área de estudo, foram alocados
 10 blocos experimentais, cada um constituído por 2 parcelas de 1 m x 1 m, onde
 foram semeadas nove espécies arbóreas. Nessas parcelas foram estabelecidos 2
 tratamentos: A) semeadura na condição natural da área, sem qualquer alteração
 das características do micro-sítio de estabelecimento (serapilheira autóctone) e B)
 semeadura sobre a serapilheira e o solo transplantados de floresta nativa
 (serapilheira alóctone). A coleta dos dados de emergência e mortalidade de
 plântulas foi feita por um período de seis meses, de janeiro a junho de 2010. A
 emergência e a sobrevivência de plântulas foram maiores no tratamento onde as
 sementes foram aplicadas sobre serapilheira autóctone. A porcentagem de
 sobrevivência de plântulas no reflorestamento de 55 anos foi próxima à metade
 dos valores encontrados nas áreas mais jovens. Assim, o estabelecimento de
 plântulas é favorecido nas condições locais de substrato de florestas em processo
 de restauração florestal, sem limitação evidente para que a sucessão secundária
 avance e que essas florestas sejam sustentáveis no tempo. Consequentemente,
 a limitação de dispersão deve ter influência maior nessas condições para o
 avanço da restauração.
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