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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo caracterizar a estrutura populacional 

da Araucária em um fragmento localizado em área transicional entre a Floresta Omobrófila 

Mista e o cerrado, no município de Itapeva – SP. Para a realização do estudo estão sendo 

estabelecidas parcelas permanentes de 600m² (20 x 30 m), com espaçamento entre si de 30m 

lateral e 10m frontal que deverão cobrir toda a área do fragmento. No entanto, até o momento 

foram amostradas apenas 5 parcelas. Dentro destas parcelas foram medidas as alturas de todos 

os indivíduos de araucária existentes, inclusive dos juvenis e aqueles que possuíam altura 

superior a 2m foram medidos seus CAPs. Para cada indivíduo foi anotado seu posicionamento 

dentro da parcela, com o X e o Y, possibilitando futuramente avaliar a distribuição espacial 

destas arvores, permitindo avaliar seu desenvolvimento em relação a borda do fragmento e a 

planta genitora. Dentro das 5 parcelas amostradas até o momento, foram encontrados 55 

indivíduos de araucária, sendo que apenas 3 possuem altura superior a dois metros. Sendo, 

portanto, uma população jovem, demonstrando que a araucária não está tendo dificuldades em 

regenerar. O estudo ainda está em andamento. 
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Abstract 

Introdução 

A Araucária (Araucaria angustifolia) é espécie conhecidamente característica da Floresta 

com Araucárias ou Mata Ombrófila Mista. Esta espécie exerce dominância estrutural nesta 

formação florestal (Oliveira et. Al. XXX) que é englobada ao Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2004).  

A Floresta Ombrofila Mista, atualmente bastante ameaçada pela antropização (Canalez 

et.a.XXX), cobria originalmente 20 milhões de hectares no Sul e Sudeste do Brasil, formando 

ecotonos com ecossistemas florestais, i.e. Floresta Estacional Semidecidual também 

pertencente ao Bioma Mata Atlântica, e com ecossistemas campestres, como os campos de 

altitude e o cerrado.  

Os ecotonos por serem áreas de transição entre diferentes biomas apresentam grande 

diversidade biológica sendo, portanto, regiões importantes para conservação. Ainda mais se 

tratando de formações pertencentes a biomas considerados hotspots, devido ao seu grau de 

degradação, endemismos e biodiversidade (Myers et. Al xxx), como o cerrado e a Mata 

Atlântica.  

Ao mesmo tempo em que a Floresta Ombrófila Mista (FOM) e suas transições, áreas de 

ocorrência natural de Araucaria angustifólia, têm sido dizimadas ao longo dos anos devido a 

exploração madeireira e mais recentemente a expansão de áreas agrícolas (Dlugosz et.al. 2007), 

esta espécie apresenta grande interesse comercial, sendo atualmente cultivada em plantios 

comerciais homogêneos e consorciados. Atualmente, devido a seu histórico de exploração e a 

devastação da FOM, a Araucária está na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçada de 

extinção (Brasil 1992). Assim, muitos estudos têm sido realizados para a conservação e a 

manutenção da variabilidade genética dos pinheirais (IPEF, 2003), assim a conservação das 

populações remanescentes é de extrema importância. Enfatizando o entendimento dos 

processos ecológicos e dinâmicos dessas populações (Longhi et.al. 2009).  

Desta forma, o GERF (Grupo de Estudos em Restauração Florestal) tem trabalhado para 

a instalação de parcelas permanentes nos remanescentes da Fazenda da Fait para o estudo ao 

longo prazo da dinâmica populacional da Araucária em uma área de transição. No entanto, 



neste estudo preliminar foi realizada apenas a caracterização estrutural de uma população de 

Araucaria angustifólia.  

 

Materiais e métodos 

Área de estudo 

 

A área estudada situa-se na estação experimental da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva (FAIT), Itapeva –SP, com coordenadas geográficas aproximadas de 23º35’ S 

e 48º31' W, estando à altitude de 684 metros. 

O tipo climático é o Cwa, segundo a classificação de Köppen, sendo a temperatura média 

20,1 °C e a precipitação anual média 1278,4 mm. A média mensal na estação chuvosa é de 187,7 

e na estação seca é de 50,7 mm. 

A mata estudada é classificada como Floresta Estacional Semidecidual, pelo sistema do 

IBGE e como região de contato entre o cerrado (savana) e a Floresta Ombrófila Mista no 

BIOTA/FAPESP (figuras 1). Trata-se, portanto de uma região de transição onde ao menos três 

formações vegetais se encontram a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Ombrófila Mista 

e o cerrado (figuras 2). 

Esta fisionomia vegetacional é caracterizada por dupla estacionalidade climática. É 

constituída por fanerógamos com gemas foliares protegidas da seca por escamas, tem folhas 

esclerófilas deciduais e a perda de folhas do conjunto florestal (não das espécies), situa-se entre 

20 e 50%.  

 

Coleta de Dados 

Para a realização do estudo foram estabelecidas 5 parcelas permanentes de 600m² 

(20 x 30 m), com espaçamento entre si de 30m lateral e 10m frontal ao lado de uma trilha de 

acesso dentro de um fragmento da Fazenda da FAIT (Figura 4).  As parcelas não foram 

aleatorizadas, pois o objetivo é fazer a instalação de parcelas permanentes que cubram todo 

o fragmento possibilitando a avaliação desta população ao longo do tempo e do espaço. 



Assim, as parcelas amostradas neste trabalho estão localizadas uma ao lado da outra com o 

espaçamento acima referido. 

Dentro destas parcelas foram medidas as alturas de todos os indivíduos de araucária 

existentes, inclusive dos juvenis e aqueles que possuíam altura superior a 2m foram medidos 

seus CAPs. Para cada indivíduo foi anotado seu posicionamento dentro da parcela, com o X e 

o Y, possibilitando futuramente avaliar a distribuição espacial destas arvores, permitindo 

avaliar seu desenvolvimento em relação a borda do fragmento e a planta genitora. 

Resultados e discussão 

 Dentro das 5 parcelas amostradas foram encontrados 55 indivíduos de araucária. A 

distribuição dos indivíduos dentro das parcelas não foi aleatória, com algumas parcelas 

contendo muitos indivíduos outras sem nenhum individuo de Araucária, conforme a figura 4. 

O gráfico de classes de altura (Figura 5), mostra que existem 12 indivíduos com altura 

entre 20 e 39 cm, 27 com altura entre 40 e 69 indivíduos, 10 com altura entre 70 e 99 

indivíduos, 1 com altura entre 100 e 129 cm, 2 com altura entre 130 e 159 cm e apenas 3 

possuem altura superior a 160 cm, sendo dois indivíduos na parcela 4B, com 4,52m e 2,60m de 

altura, e um na parcela 5B com 19 metros de altura, sendo provavelmente a planta genitora das 

demais.  

A estrutura etária da população amostrada mostra uma população jovem, com grande 

quantidade de indivíduos juvenis, a maioria possui altura inferior a 70cm (Figura 6), indicando 

que a população está em crescimento. Assim, a araucária não está apresentando problemas 

para se regenerar.  

De acordo com Solórzano-Filho & Kraus (1999), a estrutura populacional da araucária 

está fortemente relacionada com o processo de sucessão das Matas de Araucária, sendo esta 

uma espécie emergente e marcadora da fisionomia da vegetação, onde, ao colonizar áreas 

abertas ou de campo, cria condições que facilitam o recrutamento de outras espécies vegetais 

por meio de sombreamento dado por sua copa. Assim, sob estas desenvolvem-se outras 

espécies arbóreas e herbáceas formando um sub-bosque. Até este estádio de sucessão, 

indivíduos jovens de araucária podem ser observados. Com o pleno desenvolvimento do sub-

bosque, somente indivíduos adultos de araucária são encontrados formando o extrato superior 



do dossel, porque as condições de sombreamento impedem o recrutamento de novos 

indivíduos desta espécie.  

Assim, a grande quantidade de plântulas de Araucária encontrada significa que o 

fragmento de mata amostrado encontra-se em um estádio de sucessão em que o subosque não 

é denso o suficiente para impedir a entrada de luz, de forma que impeça a regeneração da 

Araucaria angustifólia. Podendo ser explicado por se tratar de um estádio sucessional inicial ou 

intermediário ou ainda, resultado de perturbações como abertura de clareiras ou proximidade a 

borda do fragmento, ou até mesmo devido ao fato se ser uma área transicional.  

 

 

 

Figura 4. Numero de indivíduos de Araucária por parcela (1B, 2B, 3B, 4B e 5B) 

 

 



 

Figura 5. Classes de tamanho dos individuos de Araucaria amostrados. 

 

 

 

Figura 6. Altura dos indivíduos juvenis de Araucária amostrados. 

 

Considerações finais 

 Neste estudo preliminar encontramos uma população com grande quantidade de 

juvenis, indicando se tratar de uma floresta com subosque pouco denso, de forma a não 

dificultar a germinação e crescimento da Araucária. No entanto, existe um individuo bastante 

desenvolvido e provavelmente bem antigo, passando certamente da idade reprodutiva (15-20 



anos) e que está produzindo descentes. Porém, para podermos avaliar com maior tranqüilidade 

o desenvolvimento destes indivíduos e  de outros, ainda não amostrados, precisaremos realizar 

um trabalho a longo prazo e certamente com um numero maior de parcelas. Desta forma, 

conseguiremos fazer um estudo da dinâmica desta população e verificar o desenvolvimento 

dela.  

Sabemos ainda, que a Fazenda da FAIT, possui outros fragmentos que podem fornecer 

informações preciosas sobre esta e outras espécies. No entanto, ainda não conseguimos 

amostrá-los devido a dificuldade de transporte dos alunos participantes do projeto, monitores 

(3) e voluntários (3), e também não conseguimos trazer já como resultados os dados das demais 

parcelas presentes neste mesmo fragmento pois durante o período de férias, em julho, todas as 

parcelas devidamente demarcadas pelo grupo foram danificadas por desconhecidos, assim, 

atrasando bastante o trabalho dos alunos do GERF, que viram todo o seu trabalho 

desperdiçado. No entanto, continuaremos a trabalhar neste projeto e no projeto de avaliação 

da regeneração natural também na Fazenda da FAIT. 
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