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ESTRUTURA DO COMPONENTE ARBÓREO DE TRECHO DE FLORESTA DE ARAUCÁRIA 
NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITABERÁ, ITABERÁ-SP, BRASIL
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1  INTRODUÇÃO

A Floresta Ombrófila Mista (Veloso et al., 1991) é popularmente conhecida como floresta com 
araucária, Pinhais ou Pinheirais (Lemos-Michel, 2001). Essa formação ocupava cerca de 20 milhões de 
hectares, estendendo-se desde o Rio Grande do Sul até o Paraná (Reitz et al., 1983). Sua principal área 
de distribuição natural era o planalto meridional brasileiro, em razão do clima, sendo este condicionado 
pelo relevo e pela altitude. A partir do sul do Estado de São Paulo, essa formação florestal passava a ser 
naturalmente fragmentada, presente em refúgios florísticos nas elevadas altitudes da Serra do Mar e da 
Mantiqueira do sudeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (Klein, 1960, Veloso et al., 
1991). Historicamente, a araucária tem seu ponto mais setentrional de ocorrência conhecida na Serra do 
Caparaó, próximo à fronteira de Minas Gerais (Leite, 2002). 

Atualmente a Floresta Ombrófila Mista encontra-se entre as 25 regiões biológicas mais ricas 
e ameaçadas do planeta (Mittermeier et. al., 1999). Com a drástica redução em sua área de ocorrência, 
estima-se que os remanescentes ocupem entre um a quatro por cento da área original (Mantovani et al., 
2004), o que torna o ecossistema crítico em termos de conservação, e inclui o pinheiro-do-paraná na lista 
de espécies em categoria “vulnerável” à extinção, segundo critérios da IUCN (Farjon, 2006).

Para o Estado de São Paulo, Eiten (1970) relata a ocorrência de florestas com araucária em área 
contínua, desde o limite com o Estado do Paraná até o planalto na região de Apiaí e Itapeva. Essa zona de 
ocorrência é interrompida para então aparecer na região noroeste do Estado, perto de Mococa e Caconde, 
seguindo e acompanhando trechos de elevada altitude nos limites com Minas Gerais para, finalmente, ocorrer 
com certa abundância em Campos do Jordão e no outro vale do Rio Paraíba, nos campos da Bocaina.

As florestas onde a araucária está presente, apesar de atualmente ocupar áreas restritas no Estado de 
São Paulo, representam ecossistema rico em diversidade vegetal e animal, com os quais a araucária apresenta 
forte interação (Carvalho, 2005). Com o intuito de preencher parte da lacuna de conhecimentos sobre as florestas 
com araucária no Estado de São Paulo, foi desenvolvido o projeto “Floresta Ombrófila Mista: avaliação da 
diversidade vegetal em florestas de Araucária no Estado de São Paulo”. Este trabalho de Iniciação Científica 
compõe esse projeto e tem por objetivo caracterizar, sob o ponto de vista florístico e estrutural, a comunidade 
arbórea de trechos de floresta com araucária na Estação Ecológica de Itaberá, localizada na bacia hidrográfica 
do Alto Paranapanema.
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1 Discente do curso de Ciências Biológicas, Universidade São Judas Tadeu. Bolsista do CNPq. solechel@yahoo.com.br 
2 Orientadora. Instituto Florestal, Rua do Horto, 931, 02377-000 São Paulo, SP, Brasil.



IF Sér. Reg., São Paulo, n. 42, p. 127-131, jul. 2010.

128

SANTOS, R.L.R.; IVANAUSKAS, N.M.  Estrutura do componente arbóreo de trecho de floresta de araucária na Estação Ecológica de Itaberá, Itaberá‒
SP, Brasil.

2  MATERIAL E MÉTODOS

2.1  Área de Estudo

A Estação Ecológica de Itaberá (23º50’11” a 23º51’05”S;  49º03’04” a 49º08’04”W) localiza-se no 
município que dá nome à estação. Os 180 hectares da Estação Ecológica estão situados num relevo levemente 
ondulado, com morrotes alongados e espigões, com altitudes de até 680 m. Segundo a classificação de Köppen, 
o clima é Cfb, mesotérmico úmido sem estação seca com verão brando. Nas áreas de interflúvio da unidade 
ocorre o Latossolo Vermelho, seguido por Nitossolo Vermelho nas áreas mais íngremes e por Gleissolo nos 
fundos de vale (Novaes, 2009). 

A vegetação da Estação foi classificada no inventário florestal do Estado de São Paulo como Floresta 
Ombrófila Mista (Kronka et al, 2005). No entanto, há outras fontes que classificam a área como Floresta 
Estacional Semidecidual e destacam a ocorrência na área de exemplares nativos de araucária, canelas e outras 
espécies (São Paulo, 2009). 

2.1.2  Coleta e Análise de Dados

Para escolha do trecho alvo do inventário fitossociológico, todas as árvores de araucária emergentes 
no dossel florestal foram mapeadas. As parcelas foram locadas no trecho contínuo de um hectare com alta 
densidade de araucária e sem interferências de efeito de borda ou de inundação. 

Foram locadas 50 parcelas de 10 m x 20 m, nas quais foram amostrados todos os indivíduos com 
perímetro à altura do peito (PAP) ≥ 15 cm, exceto para os indivíduos que perfilharam acima do solo e abaixo da 
altura do peito (1,30 m). Para estes, o indivíduo foi incluído quando pelo menos uma das ramificações obedecer 
ao critério de inclusão, sendo então anotado o PAP de todas as ramificações para o cálculo da área basal. Para 
cada indivíduo amostrado foram anotados valores de PAP, altura (distância do ápice da copa ao solo, numa 
linha perpendicular a este e identificada a espécie ou morfoespécie). 

A fim de complementar a listagem florística, além do material coletado nas parcelas também foram 
realizadas coletas de espécies em fase reprodutiva, observadas no restante do fragmento que compõe a Estação. 
Todo o material botânico coletado foi organizado em prensas, desidratado e transportado para a Seção de 
Ecologia Florestal do Instituto Florestal do Estado de São Paulo. As espécies foram agrupadas em famílias 
reconhecidas pelo sistema do Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009). Para a análise da composição 
florística foi elaborada uma única listagem de espécies, ordenada por grupo taxonômico.

Os parâmetros fitossociológicos foram descritos para o método de parcelas em Martins (1991) 
e obtidos utilizando os programas do pacote FITOPAC (Shepherd, 1994). Foram calculadas a frequência, 
densidade, dominância e valores de importância e gerados índices de diversidade de espécies de Shannon e de 
equabilidade de Pielou (Pielou, 1984). 

O status de ameaça foi obtido por meio da consulta à lista de espécies ameaçadas no Estado de 
São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente (São Paulo, 2009a), no Brasil pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ‒ IBAMA e na lista Mundial da  International Union for 
Conservation of Nature ‒ IUCN.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

No interior da Estação Ecológica de Itaberá foram registradas 240 espécies. No trecho de floresta 
de araucária, avaliado no inventário fitossociológico, foram amostradas 134 espécies arbustivas e arbóreas, 
pertencentes a 91 gêneros e 50 famílias. A densidade total foi de 1.429 ind./ha e área basal total de 8,552 m²/ha. 
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Do total de espécies amostradas no inventário fitossociológico, 34% foram registradas com baixa densidade 
(28 espécies com 1 ind./ha e 16 espécies com 2 ind./ha).

A diversidade florística, calculada segundo o índice Shannon (H’), foi de 4,123 e o índice de 
equabilidade de Pielou (J) obtido foi de 0,842.

As famílias de maior riqueza no inventário fitossociológico foram Myrtaceae (12 espécies), Lauraceae 
(11), Rubiaceae (8), Euphorbiaceae (8), Salicaceae (6) e Meliaceae (6). As espécies de maior valor de 
importância (VI) somaram 27% do IVI total (Figura 2).  Sorocea bonplandii e Eugenia ligustrina (Sw.) Willd. 
destacaram-se pelo elevado número de indivíduos, sendo muito comuns em trechos de subosque e subdossel 
da floresta. Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman também é bastante comum nesse estrato intermediário, 
com muitos indivíduos de grande porte. No dossel destacam-se as populações de Luehea divaricata Mart., 
Matayba elaegnoides Radlk., Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan. Já Araucaria angustifolia (Bertol.) 
Kuntze de fato mostrou-se uma espécie emergente, tendo sido registrados poucos indivíduos, mas sempre com 
grande área basal. 

Figura 2. Espécies de maior valor de importância em trecho de floresta de araucária na Estação Ecológica de Itaberá. DeR 
-  Densidade relativa (%); DoR  - Dominância relativa (%); FR - Frequência relativa (%). 

Cinco espécies registradas na Estação constam em listagens de espécies ameaçadas de extinção. Uma 
destas é a própria Araucaria angustifolia, considerada vulnerável à extinção no Estado de São Paulo (SMA, 
2009a), em perigo na lista nacional (IBAMA, 1993) e globalmente ameaçada (IUCN, 2006). Também Euterpe 
edulis Mart. (palmito-juçara) é considerada vulnerável na lista paulista e em perigo de extinção na lista nacional 
e, segundo relato de funcionários, foi introduzida na Estação na década de 1960. Já Aspidosperma polyneuron 
Müll. Arg. (peroba-rosa), Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (pau-marfim) e Cedrela fissilis Vell. 
(cedro-rosa) estão em perigo de extinção somente na lista mundial.

De acordo com Klein (1960), a Araucaria angustifolia geralmente associa-se a componentes da 
floresta ombrófila e, por ser fortemente heliófita, está mais presente em fases iniciais de sucessão do que em 
comunidades maduras. O autor ainda descreve algumas espécies que acompanham estes estágios sucessionais 
da comunidade, onde arvoretas e arbustos iniciam a sucessão. Entre as espécies citadas nessas situações 
estão espécies iniciais da sucessão como Ocotea pulchela, Casearia decandra, Luehea divaricata e Matayba 
elaegnoides. Posteriormente são substituídas por outras espécies em fase mais adiantada de sucessão, como 
Cedrela fissilis, Ilex paraguariensis, Ilex theezans, Styrax leprosus entre outras, e ainda existem as pioneiras 
persistentes como Ocotea puberula, Cupania vernalis, Coutarea hexandra, Styrax leprosus. Com exceção de 
Solanum citrifolium, Ilex theezans, Ocotea puberula e Solanum citrifolium, todas as espécies citadas foram 
registradas na floresta de Itaberá. 

Há, na literatura, divergências com relação à classificação da área de estudo como Floresta Estacional 
Semidecidual ou como Floresta Ombrófila Mista (Kronka et. al, 2005; São Paulo, 2009b). Neste estudo, 
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comprovou-se que a araucária de fato se destaca como espécie emergente na fisionomia. No entanto, espécies 
típicas de florestas estacionais do interior de São Paulo também estão presentes entre as de maior valor de 
importância na comunidade. Soma-se a esse fato a observação da não ocorrência de indivíduos jovens de araucária 
no fragmento, o que pode ser considerado um indício de avanço sucessional da floresta e, consequentemente, de 
exclusão da espécie que é considerada tipicamente heliófita. Para confirmação dessas hipóteses, outros trabalhos 
envolvendo a avaliação de regenerantes e a comparação florística com outros estudos realizados em Floresta 
Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual encontram-se em andamento. 
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