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Introdução
Dentre os vários aspectos a serem compreendidos na avaliação da viabilidade de sobrevivência de 
uma população natural de uma espécie arbórea, os padrões de distribuição espaciais e temporais da 
regeneração espontânea são, sem dúvida, um dos mais importantes, pois auxiliam na definição de 
práticas de manejo que comumente se fazem necessárias. No caso específico da araucária, autores 
diversos têm discutido uma suposta problemática relacionada à incapacidade da espécie em se 
regenerar em ambientes florestais, mas, claramente, sem haver consenso. Afastando-se do foco da 
conservação de florestas primárias ou pouco degradadas, neste capítulo são apresentados resulta-
dos que auxiliam no entendimento da capacidade reprodutiva da araucária em áreas produtivas e 
integradas ao componente florestal. Pretende-se, desta forma, que se aprofunde o entendimento 
da relação existente entre o uso da terra e a manutenção das florestas, desmitificando a noção da 
incompatibilidade entre conservação e o manejo florestal. 

Variados trabalhos apresentaram uma visão geral de ausência ou insuficiência de regenerantes 
(plantas com até 1,30 m de altura) de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze em florestas naturais, 
cuja estrutura e diversidade presentes são entendidas como fruto de baixos níveis relativos de 
degradação (ex. Klein, 1960, 1975; Caldato et al., 1996; Duarte; Dillenburg, 2000; Backes, 2001; 
Duarte et al., 2002). Por outro lado, quando o aspecto regenerativo da araucária é abordado, em 
florestas submetidas a maiores intervenções ou secundárias em estágios variados de sucessão, 
há indicativos de que os níveis de regenerantes são notavelmente superiores aos encontrados em 
florestas pouco degradadas (ex. Sampaio; Guarino, 2007; Souza et al., 2008).

Possivelmente, o foco na avaliação da regeneração em florestas primárias se deve à preocupação 
quanto à redução expressiva da cobertura florestal nos estados do Sul do Brasil e seus reflexos na 
manutenção de fragmentos viáveis da Floresta Ombrófila Mista. Este mesmo processo de redução 
acentuada das florestas naturais culminou com a Resolução nº 278 (Brasil, 2001), que estabeleceu 
regras para o corte de espécies em extinção, em florestas naturais, incluindo a araucária; adicional-
mente, a espécie passou a integrar a lista de espécies ameaçadas de extinção. 

Em que pesem os prováveis reflexos da legislação florestal na manutenção de fragmentos remanes-
centes e o aumento acentuado de áreas florestais secundárias, é inegável a criação de certo antago-
nismo frente aos proprietários rurais. Neste contexto, é frequente o entendimento que os proprie-
tários são reticentes em permitir a regeneração de espécies florestais e, em especial, da araucária, 
por conta das restrições legais para o uso posterior da terra. Não raro se ouve sobre a prática corri-
queira da remoção de regenerantes da araucária em pastagens ou bordas de florestas. O manejo de 
florestas naturais com araucária é restrito a um pequeno número de espécies, como a bracatinga 
(Mimosa scabrella Benth.) para lenha, e produtos florestais não madeireiros, como a erva-mate 
(Ilex paraguariensis A.St.Hil.), plantas medicinais e ornamentais, bagas e pinhões (Santos; Müller, 
2006).

O alto valor da madeira de araucária, considerando que um metro cúbico de árvore em pé com DAP 
(diâmetro à altura do peito, por convenção a 1,3 m de altura) superior a 40 cm pode atingir um 
preço de US$ 100,00 (Dorneles, 2012), assim como os diversos usos finais da espécie, confirmam 
seu potencial econômico (Pinto, 2009). Também poderia ser útil em programas de restauração 
de áreas degradadas, considerando que o estabelecimento de plantações facilita a regeneração 
florestal em pastagens mais rapidamente que a sucessão natural (Zanne; Chapman, 2001). Além 
disso, como espécie florestal dominante no Sul do Brasil, desempenha um papel significativo nas 
comunidades rurais; suas sementes são consumidas tanto por seres humanos como por animais, 
representando uma importante fonte de alimento durante o inverno (Stefenon et al., 2007); e a 
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colheita e venda de sementes fornecem uma renda extra para os pequenos agricultores. Embora a 
araucária apresente madeira de qualidade superior em comparação com espécies introduzidas de 
rápido crescimento comumente usadas tais como Pinus e Eucalyptus, a espécie continua a ser um 
recurso pouco explorado, pois há um interesse limitado em estabelecer plantações de araucária e 
em conduzir árvores sob regeneração natural.

As pequenas propriedades rurais do Sul do Brasil têm participação importante no processo de 
regeneração da araucária e, como tal, devem ter suas áreas avaliadas para melhor compreen-
são sobre o assunto, pois representam a maioria dos fragmentos florestais em áreas de Floresta 
Ombrófila Mista. Sob este olhar, neste capítulo aborda-se a capacidade regenerativa da araucária 
submetida a diferentes sistemas de manejo em comparação à estrutura observada em uma floresta 
natural, em estágio avançado de regeneração e sem manejo. Não se trata de um experimento e sim, 
de um relato de diferentes experiências.

Floresta em estágio inicial de sucessão
A ocorrência do processo de regeneração de araucária foi avaliada na Estação Experimental da 
Embrapa em Caçador (EEEC), Santa Catarina, em florestas jovens dominadas por indivíduos 
arbóreos de espécies pioneiras e cujo sub-bosque é dominado por densas populações de taquara 
(Merostachys skvortzovii). A avaliação ocorreu via monitoramento anual da regeneração natural 
(plântulas a partir de 10 cm até 1,30 m de altura) em 20 parcelas de 15 m x 15 m, entre 2007 e 2018, 
em floresta sem nenhum manejo (controle), e também em seis parcelas de mesmas dimensões, 
entre 2010 e 2018, no mesmo tipo florestal, mas submetida à remoção de taquaras (remoção). As 
parcelas “remoção” foram instaladas ao lado de um “controle” com separação entre 5 m e 10 m, 
para evitar interferência mútua.

Durante o monitoramento da regeneração em parcelas controle, em um período de dez anos, 
detectou-se a ocorrência de apenas um indivíduo regenerante de araucária, embora este tenha 
sobrevivido por apenas um ano, alcançando altura máxima de 20 cm apenas. A partir do período 
de dispersão de sementes (pinhões), pôde-se ainda observar a ocorrência de plântulas, as quais 
não sobreviviam a ponto de chegar ao limite mínimo de inclusão e, ou até as medições do ano 
posterior. É relevante notar que a ausência de regenerantes não é exclusiva da araucária (Figura 
1A), tendo sido observada uma abundância generalizada de plântulas de espécies arbóreas em 
áreas dominadas por taquaras e provável permanência indefinida destas florestas com baixa diver-
sidade, em estágios sucessionais iniciais, como indicado por Kellermann e Lacerda (2017). Por 
outro lado, nas áreas mantidas sem taquaras observou-se a ocorrência de três regenerantes de 
araucária (Figura 1B) que, com desenvolvimento contínuo, alcançaram alturas entre 1,6 m e 2 m 
de altura em 2018, já sendo consideradas como adultas segundo critérios de monitoramento da 
regeneração. Apesar do sucesso na germinação e crescimento, a ocorrência de regeneração foi 
observada em apenas uma parcela dentre seis. 

Os resultados do monitoramento da regeneração levaram a uma avaliação da distribuição espacial 
de indivíduos reprodutivos de araucária nas imediações das parcelas. Constatou-se que cinco 
parcelas (duas remoção e três controle) possuíam indivíduos adultos até um raio de 30 m de 
distância, outras sete (três remoção e quatro controle) possuíam adultos a uma distância de aproxi-
madamente 75 m, enquanto nas demais parcelas as araucárias reprodutivas estavam ao menos a 
100 m de distância. 
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Considera-se que tais resultados são um indicativo do potencial de regeneração da araucária em 
florestas jovens, assim como do efeito supressivo à regeneração natural por conta da dominância 
do sub-bosque pelas taquaras, e que merece avaliações específicas. Nesse sentido, o sucesso da 
regeneração está condicionado não apenas à remoção de taquaras do sub-bosque, criando condições 
lumínicas adequadas, mas, também, pela presença de indivíduos reprodutivos de araucária nas 
imediações, como descrito por Bittencourt e Sebbenn (2007).

Pode-se, empiricamente, inferir pelas observações de campo que as taxas de germinação são 
maiores que o número de regenerantes (plantas jovens ou árvores pequenas de até 1,30 m de 
altura), tendo em vista a observação de germinação nos meses posteriores às avaliações mencio-
nadas anteriormente. Contribui para isto, o fato de que a dispersão de sementes de araucária se dá, 
principalmente, entre abril e maio, dispondo-se, portanto, de apenas três meses, aproximadamente, 
para que tais sementes germinem e as plântulas cresçam acima do valor mínimo de inclusão (altura 
> 10 cm), até a data do monitoramento da regeneração, que ocorre normalmente em julho e agosto. 
Mudas em viveiro demoram seis meses para alcançar entre 15 cm e 20 cm de altura, em média 
(Carvalho, 2002), o que deve ocorrer também em seu ambiente natural, dependendo das condições 
lumínicas.

Finalmente, a população adulta florestal também foi monitorada nas mesmas parcelas, onde, 
assim como no caso da regeneração natural, não foram observados indivíduos de araucária nas 
parcelas com presença de taquaras, mas apenas três indivíduos oriundos de regeneração natural 
que passaram à categoria adulta durante o período de monitoramento. A ausência de araucárias 
jovens indica que a inexistência de regeneração suficiente para manter a quantidade de indivíduos 
de araucária em todas as classes de diâmetro, em especial de diâmetros inferiores a 10 cm, é um 
processo de longo prazo, tendo ocorrido em período mais longo que o do próprio monitoramento, 
atualmente de onze anos.

Figura 1. Interior de bracatingal com dominância de taquaras no sub-bosque e ausência quase completa de 
regeneração natural de espécies arbóreas (A); interior de bracatingal sem a presença de taquaras com regene-
ração natural de araucária (primeiro plano) (B).

 
 

A B
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Floresta em estágio médio de sucessão

Fragmentos florestais no entorno da Estação Experimental da 
Embrapa, em Caçador
As florestas em estágio médio (arbóreo) de sucessão ecológica foram avaliadas por meio de levan-
tamento em 17 fragmentos florestais localizados no entorno da Estação Experimental da Embrapa, 
em Caçador (EEEC), e cujos resultados gerais foram descritos por Lacerda (2016). Nos próximos 
parágrafos, os mesmos resultados foram reavaliados, enfatizando a participação da araucária na 
estrutura dos fragmentos florestais estudados. Diferentemente do uso da terra observado na EEEC 
no passado - restrito à exploração madeireira histórica e, em grande parte, com o corte seletivo 
de espécies de alto valor comercial, como A. angustifolia e Ocotea porosa (imbuia), a paisagem 
em seu entorno é caracterizada pelo uso antrópico com o predomínio de povoamentos comerciais 
de Pinus spp., e por cultivos agrícolas e fragmentos florestais, ambos típicos das propriedades da 
agricultura familiar. As propriedades rurais no entorno da EEEC apresentam manejo intensivo da 
terra, e os fragmentos florestais normalmente são parte da atividade da pecuária extensiva, com o 
uso de espécies não madeireiras, incluindo o cultivo da erva-mate.

Os 17 fragmentos florestais localizados no entorno da EEEC tiveram sua diversidade e estrutura 
avaliadas de forma comparativa com as Florestas com Araucária na EEEC (divididas em áreas 
com e sem dominância de araucária). Lacerda (2016) considerou que, nos fragmentos, a diver-
sidade geral é relativamente alta, e ocorre uma quantidade importante de espécies presentes em 
diferentes tipos florestais, demonstrando sua importância para a conservação da diversidade em 
nível de paisagem. Quanto à estrutura populacional, os fragmentos do entorno registraram quanti-
dade de árvores por hectare, significativamente superior àquela encontrada nas áreas com araucária 
da EEEC, enquanto a área basal registrada foi quase idêntica entre fragmentos e florestas sem a 
presença de araucária como espécie dominante, mas inferior àquela calculada para florestas com 
dominância de araucárias. Tais resultados mostram que os fragmentos possuem uma distribuição 
de indivíduos exponencial negativa (“J invertido”; Liocourt 1898), típica de florestas tidas como 
em equilíbrio, enquanto nas áreas na EEEC há concentração de indivíduos de dimensões superio-
res e poucos indivíduos nas classes diamétricas inferiores.

Especificamente quanto à araucária, observou-se sua presença em dez fragmentos do entorno da 
EEEC, com uma densidade de 34 árvores por hectare, em média. Nestes fragmentos a presença 
da espécie não estava restrita às classes superiores, havendo indivíduos regenerantes (altura 
<i1,30im) em quantidade próxima ao total de indivíduos das classes superiores (altura > 1,30im; 
Figura 2). Embora não tenham sido observados indivíduos em todas as classes em cada um 
dos fragmentos, a ocorrência de quantidade significativa de indivíduos regenerantes e jovens, 
cujas distâncias entre si são menores que o limite máximo de polinização da araucária (< 5 km; 
Medina-Macedo et al., 2016), permite presumir a existência de níveis de conectividade estrutural 
e funcional suficientes para manter certa reprodução da espécie. Ainda, é relevante o fato que 
vários fragmentos florestais, onde há ausência de regeneração da araucária, têm seu sub-bosque 
dominado por taquaras, assim como descrito no item sobre floresta em estágio inicial de sucessão, 
e necessitam de intervenção ativa, via manejo florestal, para a recuperação de sua estrutura, diver-
sidade e capacidade produtiva. 
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Propriedade em Bituruna, PR
No município de Bituruna, localizado na região sul do estado do Paraná a condução de florestas 
com araucária, para geração de produtos não madeireiros, em meio a plantios de erva-mate e 
pastagem, é prática comum nas propriedades rurais. Tal uso se dá no contexto histórico de ocupação 
de regiões menos aptas para a prática da agricultura intensiva, nas quais importantes áreas de 
florestas foram preservadas, especialmente no centro-sul do Paraná e norte de Santa Catarina. 
Nestas regiões predominam atividades tradicionais como o cultivo de espécies agrícolas para o 
autossustento, a extração da erva-mate e o pastoreio sob cobertura florestal, típico de comunidades 
tradicionais como a dos faxinais no Paraná e as caívas em Santa Catarina. Como resultado deste 
tipo de ocupação, os sistemas tradicionais desenvolvidos pelas comunidades locais têm garantido 
a presença dos remanescentes de Floresta com Araucária na região, ao contrário do restante do 
Paraná, onde a agricultura intensiva foi um dos principais indutores do desmatamento.

Uma avaliação em uma dessas propriedades mostrou que, em locais onde a Floresta com Araucária 
foi conduzida em meio a ervais nativos e plantados, com roçada eventual e criação de gado, 
ocorreram 12,8% de indivíduos de araucária entre árvores de 44 espécies, em um total de 3.928 
indivíduos por hectare. Trata-se de uma floresta secundária onde a densidade de indivíduos 
arbóreos está concentrada nas classes diamétricas inferiores, especialmente na classe até 5 cm 
de DAP (Figura 3B); nesta classe, a participação de indivíduos de araucária é de apenas 2% 
(56 ind. ha-1). Nas classes de DAP até 40 cm, a representatividade da araucária é crescente, sendo 
de 20% (106 ind. ha-1) na classe 5-10icm, de 57% (22 ind. ha-1) na classe 25-30 cm, e alcançando 
86% na classe 35-40icm (33 ind. ha-1) (Figura 3A). No intervalo diamétrico de 5-40 cm a araucária 
possui densidade de 361 indivíduos por hectare. Nas demais classes diamétricas (entre 40 cm e 70 
cm) todas as árvores eram araucárias, embora com densidade menor comparativamente às classes 
anteriores (90 ind. ha-1) (Figura 3C). 

A ocorrência de indivíduos nas variadas classes diamétricas demonstra o cuidado do proprietário 
em manter populações viáveis das espécies florestais e confirma a possibilidade de se conduzir 
uma floresta secundária com árvores de araucária de diferentes idades. A tradição no uso dos 
recursos florestais pelos proprietários rurais familiares na área de ocorrência da Floresta com 
Araucária no Sul do Brasil traz um significante entendimento da biodiversidade e da ecologia da 
região, pois, por meio de suas práticas tradicionais de manejo da floresta, tem viabilizado o uso e 

Figura 2. Interior de fragmento florestal no entorno da EEEC, com destaque para indivíduos jovens de 
araucária em distintas fases de desenvolvimento.
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conservação dessa tipologia florestal. Os produtores rurais que mantêm sistemas tradicionais de 
produção de erva-mate têm, portanto, o potencial de serem agentes fundamentais no desenvolvi-
mento de sistemas de manejo florestal sustentável, sendo a araucária uma das espécies com maior 
potencial produtivo.

Propriedade em Caçador, SC
Em uma propriedade particular analisada em Caçador, a floresta secundária é conduzida para 
criação de animais. A floresta de dossel mais denso é entremeada com floresta aberta, às margens 
das estradas da propriedade, onde ocorre intensa regeneração de espécies arbóreas. Periodicamente, 
ocorrem roçadas da pastagem, com o cuidado de manter as mudas de espécies arbóreas regene-
rantes. Medições em cinco parcelas de 600 m2 nesta área indicaram a ocorrência de 47 espécies, 
predominando a araucária (Figura 4), cuja ocorrência corresponde a cerca de 48% das árvores e 
mudas com altura superior a 1,30 m. A amplitude de DAP destas árvores variou de menos de 5 
cm a mais de 55 cm, e para DAP maior que 5 cm, a frequência de árvores de araucária foi sempre 
maior ou muito similar à verificada para todas as demais espécies, em cada classe (Figura 5). 
Além disso, a distribuição de frequência de indivíduos por classe de diâmetro tem forma de “J” 
invertido, a mesma observada para as demais espécies. 

Os percentuais de ocorrência de araucária oscilaram entre 40% e 80%, não havendo uma tendência 
crescente de representatividade da espécie com o aumento do DAP, como aquela verificada em 
Bituruna, PR. Deste resultado, chama a atenção a intensa regeneração da espécie, sobrevivendo em 
meio a árvores adultas, em uma situação em que ocorre o corte da pastagem e vegetação herbácea 
e arbustiva, o que gerou condições de espaço e luminosidade para o seu pleno desenvolvimento. 
Compondo, ainda, a diversidade florestal, destacam-se: Cinnamodendron dinisii, Sapium glandu-
latum, Ocotea porosa, Myrceugenia acrophylla e Myrceugenia euosma.

Figura 3. Frequência percentual (A) e número de árvores de araucária por hectare e demais espécies por 
classe de DAP (B) (C), na propriedade avaliada em Bituruna, PR.
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No estrato representado por plantas de espécies arbóreas, com altura inferior a 1,30 m, em parcelas 
de 4 m2 (Figura 6), foi quantificado um total 32.667 plantas por hectare, indicando intensa regene-
ração. Deste total, as mudas de araucária corresponderam a 6,8% (2.222 plantas por hectare), 
com altura média de 0,48 m. Ainda que poucas destas venham a alcançar a idade adulta, devido 
à competição por espaço, a regeneração ocorreu de maneira intensa, provavelmente devido às 
condições de luminosidade favoráveis para o desenvolvimento inicial e à ausência de predação de 
plântulas pela fauna, até o momento do levantamento. 

Figura 5. Frequência percentual e número de árvores por hectare de araucária e demais espécies por classe 
de DAP, na propriedade avaliada em Caçador, SC.
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Figura 4. Vista de uma das 
parcelas na propriedade avaliada 

em Caçador, contendo árvores 
de araucária de diversos 

diâmetros.  
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Floresta em estágio avançado de sucessão

Floresta na Estação Experimental da Embrapa em Caçador (EEEC)
A estrutura e composição da Floresta Ombrófila Mista de tipologia típica encontrada em parte da 
EEEC e seus resultados corroboram evidências históricas orais e vestígios de exploração madei-
reira seletiva, indicando tratar-se de uma floresta secundária, embora seja normalmente conside-
rada como remanescente representativo das condições originais deste tipo florestal. Em algumas 
situações, vegetação primária e estágio avançado de sucessão podem se confundir baseando-se 
na definição encontrada em Brasil (1993), conforme comentado por Maran (2016), em estudo 
conduzido na EEEC, principalmente em função da presença de um dossel fechado, uniforme e 
diverso.

Assim como ocorre nas formações típicas da Floresta Ombrófila Mista, na EEEC há diversidade 
relativa com destacada participação da araucária em sua estrutura. Especificamente, devido às 
grandes dimensões, a espécie possui 38% da área basal da floresta (14,5 m2 ha-1) concentrada em 
apenas 7% da densidade, ou 35 árvores ha-1, segundo Rivera (2007). Outros trabalhos realizados 
na mesma área encontraram valores diversos como aqueles apresentados por Lingner et al. (2007), 
onde a araucária representou 32% da área basal total com 31,5 m2 ha-1, enquanto no levantamento 
de Beckert et al. (2014), realizado entre os anos de 2004 e 2012, a área basal variou de 69 m2 ha-1 a 
57im2 ha-1 entre a primeira e a última medição, o que representou aproximadamente 69%.

Os diferentes resultados entre tais estudos são explicados por variações metodológicas que incluem 
diferentes padrões quanto ao diâmetro mínimo de inclusão, assim como na definição dos locais 
de amostragem, sendo aleatório no primeiro trabalho e priorizando áreas em melhor estado de 
conservação nas demais pesquisas. Embora os trabalhos supramencionados contenham informa-
ções limitadas sobre a ocorrência de indivíduos de araucária de menores dimensões, Rivera (2007) 
observou dentre 67 árvores da espécie, apenas cinco com alturas inferiores a 10 m (mínimo de 
8 m) e DAP entre 10,7 cm e 16,1 cm.

Como forma de avaliar as possíveis causas para a observada ausência de indivíduos jovens e 
regeneração natural de araucária, e tendo em vista as observações descritas por Kellermann e 
Lacerda (2017) sobre a presença de populações de bambus nativos em agrupamentos de alta 

Figura 6. Instalação de parcelas para avaliação da regeneração natural.
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densidade com reflexos na dinâmica florestal, foram utilizados dados dos componentes de regene-
ração e de adultos em complementaridade aos dados dos referidos autores. 

O monitoramento da regeneração natural, tanto em áreas de floresta primária com a presença de 
agrupamentos de taquara quanto em locais sem tal ocupação, mostrou uma quase total ausência de 
regenerantes de araucária. Em nove parcelas (15 m x 15 m) nas quais pôde-se observar a presença 
de taquaras, apenas quatro regenerantes de araucária foram registrados em um período de onze 
anos (2007 a 2018). Destes, dois regenerantes sobreviveram por apenas um ano (alturas próximas a 
20icm), e os outros dois indivíduos permaneceram por dois anos, porém com crescimento máximo 
de 2 cm em altura no período, atingindo alturas entre 20 cm e 33 cm. 

De forma similar, nos resultados obtidos em seis parcelas de 15 m x 15 m, em floresta primária 
manejada de forma a mantê-la sem a presença de taquaras, o número de regenerantes foi também 
muito baixo, tendo sido observadas apenas duas plântulas no mesmo período, ambas com sobre-
vivência inferior a dois anos e alturas não ultrapassando 35 cm. Considerando que as parcelas 
possuem indivíduos adultos reprodutivos de araucária em seu interior e proximidades, pode-se 
assumir que a baixa presença de regenerantes não é ocasionada pela falta de propágulos, mas 
ligada a possíveis altas taxas de predação e, ou condições ambientais locais não adequadas ao 
desenvolvimento de plântulas.

Entre as árvores adultas, remedições anuais de parcelas instaladas na EEEC no período de 2004 
a 2012 indicaram mortalidade de 16,86% de árvores de araucária e não foram observadas novas 
árvores desta espécie com DAP superior a 20 cm, que foi o limite estabelecido no estudo (Beckert 
et al., 2014). Tal resultado corrobora os dados obtidos quando da avaliação de plântulas e mudas de 
pequeno porte desta espécie (Figura 7).

Figura 7. Vista do interior da floresta em estágio avançado de sucessão na EEEC. 
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Floresta em sistema tradicional de produção - Caíva
Caívas são sistemas tradicionais típicos da região do Planalto Norte de Santa Catarina, onde 
a produção animal em pastagem nativa ou naturalizada ocorre em remanescentes florestais 
comumente acompanhada da exploração da erva-mate. Embora haja grande variabilidade do 
componente florestal das caívas, sua estrutura e diversidade são importantes para a manutenção 
da diversidade, em nível da paisagem. Hanisch et al. (2010), estudando cinco caívas em Santa 
Catarina, encontraram árvores de araucária com DAP igual ou superior a 5 cm em todas as áreas. 
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A densidade de araucária variou significativamente entre as áreas, com média de 85 árvores por 
hectare, variando entre 13 e 22 em três das caívas avaliadas, e de 166 a 207 em outras duas. As 
diferenças entre os locais também podem ser observadas pelas densidades de espécies de impor-
tância comercial como a erva-mate e a imbuia, e condições ambientais locais, como no caso da 
grande densidade de guamirim (Myrcia sp.), comumente encontrada em locais planos e de solos 
semi-hidromórficos ou hidromórficos. Embora o trabalho de Hanisch et al. (2010) apresente infor-
mações gerais da estrutura populacional, é interessante notar que, a despeito do uso das áreas 
para criação animal, atrelada ao manejo do estrato herbáceo-arbustivo e da regeneração natural, a 
araucária está presente. 

Em uma avaliação dos efeitos das práticas de manejo da vegetação, do potencial de regenera-
ção em áreas de caíva e dos impactos da criação animal, Hanisch (2018) avaliou a dinâmica da 
regeneração natural em parcelas mantidas fechadas durante cinco anos, de 2010 a 2015. A autora 
descreve o desenvolvimento de abundante e diversa regeneração de espécies florestais, cujo estado 
inicial, em 2010, mostrava ausência de regenerantes (Figura 8A), até uma ocupação do espaço 
com indivíduos pioneiros atingindo mais de 8 m em 2015, junto com espécies dos demais grupos 
ecológicos (Figura 8B). 

Figura 8. Aspecto geral de interior de caíva com ausência de regeneração natural (A), e desenvolvimento de 
regenerantes em alta densidade e diversidade em caíva cercada (B).
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Na análise adicional dos dados, a presença de regenerantes de araucária se iniciou já na primeira 
medição pós-cercamento, em 2012, com cinco indivíduos representando 312 plantas por hectare, 
cujas alturas variaram entre 18 cm e 48 cm, sugerindo idades prováveis de até dois anos. 
Concomitantemente ao aumento geral da densidade de regenerantes e diversidade, o número de 
regenerantes de araucária aumentou para oito indivíduos, representando 500 árvores por hectare, 
com alturas de até 59 cm. Em 2015 pôde-se observar claro desenvolvimento dos regenerantes, 
que já alcançavam alturas de 80 cm a 90 cm. Tal crescimento observado na araucária indica que 
a espécie está se desenvolvendo e competindo com plantas de outras espécies, apresentando real 
possibilidade de alcançar o estrato florestal superior e de se manter, com populações viáveis. 
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A ocorrência de densa e diversa regeneração natural seguida de seu potencial de crescimento 
indica que caívas podem ter seu componente florestal manejado, possibilitando sua manutenção 
no longo prazo, mantendo indivíduos de variadas idades e alta diversidade, incluindo a própria 
araucária, sem a necessidade de intensa intervenção. Finalmente, independentemente dos possíveis 
impactos que o componente animal possa ter sobre a floresta, percebe-se que há grande resiliência 
ambiental, o que indica oportunidades para se manter as caívas como um sistema produtivo com 
grande importância para a manutenção da diversidade florestal, em nível local e de paisagem. 

Considerações finais
Os resultados aqui apresentados, refletindo em grande parte a diversidade de uso e conservação 
atual da Floresta com Araucária, reafirmam o entendimento de que há pouca ou nenhuma regene-
ração natural de sua espécie símbolo (A. angustifolia) em áreas florestais sob estágio avançado 
de sucessão. A estratificação de seu componente arbóreo, em que os indivíduos se distribuem em 
alturas diversas formando estratos, acaba compondo gradientes nos quais a disponibilidade de luz 
é reduzida junto ao solo, limitando, desta forma, a capacidade germinativa e de desenvolvimento 
de algumas espécies. Neste caso, a araucária, por requerer níveis superiores de luz aos encontrados 
no sub-bosque de suas próprias florestas, permanece ausente do componente regenerativo até que 
clareiras sejam criadas e incrementem a disponibilidade lumínica.

Por outro lado, a araucária se mostrou apta a regenerar-se em florestas em estágios iniciais e médios 
de sucessão, sendo única exceção as florestas cujo sub-bosque é dominado por taquaras. Neste 
contexto, pode-se perceber que o manejo de florestas em níveis adequados possibilita a regene-
ração natural de espécies arbóreas, inclusive da própria araucária. A ausência do manejo pode ser 
prejudicial à manutenção da estrutura e diversidade de uma floresta no longo prazo, especialmente 
quando esta possui um desequilíbrio ecológico. Nas pesquisas relatadas nesse estudo, tal fato se 
dá pela dominância do sub-bosque por taquaras, o que demanda ação intensiva e continuada para 
a sua supressão. Já em florestas nas quais há produção de erva-mate e gado e, consequentemente, 
ausência de taquaras, foram observados indivíduos de araucária em diversas fases de desenvolvi-
mento, incluindo-se regenerantes e juvenis (não reprodutivos). 

As caívas, sistemas tradicionais de produção em florestas, são exemplos elucidativos da neces-
sidade de implementação de ações complementares de manejo florestal. Enquanto a manutenção 
do sub-bosque com luminosidade em níveis mínimos para o desenvolvimento de pasto se dá, 
em grande parte, pela eliminação parcial da regeneração natural, sua capacidade regenerativa é 
alta. Assim, a presença de poucos regenerantes, ou mesmo sua ausência, são apenas preocupan-
tes caso ocorram por longos períodos. Neste sentido, o planejamento do uso da terra de forma a 
possibilitar o desenvolvimento de indivíduos florestais jovens das diversas espécies é facilmente 
implementável por meio do isolamento rotativo e temporário de porções da área. Deve-se ressaltar 
que a adoção de práticas de manejo, incluindo a condução de sub-bosque e o corte de vegetação 
herbácea, podem ser meios eficientes para o desenvolvimento da araucária. 

Os exemplos discutidos neste capítulo representam importante diversidade de configurações 
florestais e das propriedades rurais presentes na região da Floresta com Araucária. Os resultados 
ajudam a elucidar o papel das florestas existentes em propriedades rurais e das práticas tradicio-
nais de manejo florestal para a conservação da araucária. Tais práticas devem ser consideradas 
por ocasião da elaboração de políticas públicas para a conservação da Floresta com Araucária, 
bem como apoiadas por pesquisas científicas e submetidas ao refinamento técnico, com definição 
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de critérios para a sua aplicação no manejo de florestas visando fomentar a capacidade regene-
rativa da araucária. 
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