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O  reflorestamento  com  espécies  nativas  acelera  a  criação  de  condições  propícias  ao
estabelecimento  de  organismos  que  não  foram  objeto  de  re-introdução  durante  a
restauração, como por exemplo, a fauna dispersora de sementes, que aumenta a chuva de
propágulos,  melhorando  as  chances  de  estabelecimento.  Objetivando  investigar  as
limitações  nos  processos  pós-dispersão  que  podem  interferir  na  regeneração  natural  em
reflorestamentos,  foram  introduzidos  10  blocos  de  parcelas  com  sementes  de  Euterpe
edulis, com 3 níveis de densidade 1, 10 e 100 sementes por m2, delimitadas por estacas de
bambu, em  reflorestamento de 8 anos e em um fragmento adjacente de Floresta Estacional
Semidecidual,  situados no entorno do Reservatório  de Capivara,  no Norte  do  Paraná.  As
sementes  foram  contadas  para  analisar  a  remoção  e  os  danos  causados  por  animais
(pequenos roedores, formigas, etc) e fungos por um período de 6 meses, quinzenalmente.
Os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (α= 0,05).
A  Proporção  Final  de  Remoção  (PFR)  apresentou  diferença  significativa  entre  os  locais
(p=  0,003),  com uma  maior  remoção  no  fragmento  do  que  no  reflorestamento.   Tanto  a
PFR  quanto  a  Proporção  Final  de  Danificadas  (PFD)  não  apresentaram  diferenças
significativas  entre  as  parcelas  com  diferentes  densidades  no  fragmento  florestal.  No
reflorestamento,  a  PFR  diferiu  apenas  entre  as  parcelas  com  densidades  de  1  e  100
sementes  por  metro  quadrado,  ocorrendo maior  remoção  nesta  última  (p= 0,007),  a  PFD
foi menor na menor densidade, 1 semente por m2, e diferiu das demais, 10 e 100 sementes
por m2, (p= 0,019 e 0,023, respectivamente). Conclui-se assim que, embora a proporção de
remoção  seja  menor  no  reflorestamento,  a  densidade  das  sementes  afeta  a  remoção  e  a
incidência  de  danos,  o  que  sugere  que,  para  baixas  densidades,  a  predação  de  sementes
pós-dispersão não é uma barreira para o estabelecimento desta espécie neste ambiente.
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