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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DA Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
(Araucariaceae) COMO PLANTA-BERÇÁRIO NOS CAMPOS DO PLANALTO

NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL.1
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O  avanço  da  floresta  com  Araucária  sob  os  campos  no  sul  do  Brasil  tem  sido  alvo  de
diversos estudos desde o início do século passado, quando já se consideravam os campos
como  uma  formação  mais  antiga  que  estava  sendo  substituída  pela  floresta.  Nos  dias
atuais,  esta  floresta  continua  se  expandindo  sobre  os  campos,  mas  a  compreensão  dos
mecanismos envolvidos ainda é incipiente. O presente estudo visa verificar o potencial da
Araucária como planta-berçário para o estabelecimento de espécies florestais nos campos
do  planalto  nordeste  do  Estado,  através  da  avaliação  do  microambiente  e  das
características edáficas sob a copa de indivíduos adultos de Araucária com o de Baccharis
uncinella e de áreas campestres abertas. O trabalho foi desenvolvido no Pró-Mata (Centro
de  Pesquisa  e  Conservação  da  Natureza),  município  de  São  Francisco  de  Paula,  Rio
Grande  do  Sul.  Os  valores  de  temperatura  e  umidade  do  ar  foram  tomados  através  de
registrador  eletrônico  e  uso  de  software  específico.  As  características  edáficas  foram
avaliadas a partir de amostras compostas de 0 a 20 cm de profundidade. Foram amostrados
15 indivíduos de cada espécie e 30 pontos no campo aberto. A temperatura média máxima
no campo aberto foi significativamente maior (34 ºC) do que embaixo das espécies (32ºC);
a umidade média mínima do ar foi maior sob as espécies (48%) do que no campo (41%).
Não houve diferenças significativas quanto à temperatura e umidade entre as espécies. Os
teores  de  fósforo,  potássio,  nitrogênio  e  argila  no  solo  foram significativamente  maiores
sob  as  espécies  do  que  no  campo,  sendo  que  entre  as  espécies,  a  araucária  apresentou
maiores  valores  de  fósforo,  cálcio  e  magnésio.  O  microambiente  e  as  características
edáficas  sob  as  espécies  lenhosas  demonstraram-se  mais  favoráveis  do  que  no  campo
aberto,  entretanto  outros  parâmetros  ambientais,  como  a  heterogeneidade  da  luz,  ainda
precisam ser avaliados.
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