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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

POLINIZAÇÃO DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze – UMA ABORDAGEM 
AEROBIOLÓGICA.
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Araucaria angustifolia conhecida popularmente como pinheiro-do-paraná é uma espécie exclusiva 
e característica da Floresta Ombrófila Mista, na América do Sul. No Brasil se encontra sua maior 
área de ocorrência, que  abrange o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, ocorrendo também em pequenas áreas na Argentina e Paraguai. Esta co-
nífera dióica  apresenta síndrome de polinização anemófila e a dispersão de suas sementes é ba-
rocórica e zoocórica. Por apresentar porte arbóreo, tronco retilíneo e madeira de ótima qualidade a 
espécie sofreu intensa exploração madeireira. O corte das plantas e o consumo de suas sementes 
pela população humana exercem forte pressão sobre a regeneração natural e sobre a variabilidade 
genética da espécie, resultando em sua inclusão na lista das espécies ameaçadas de extinção. 
Sabendo que a produção e a dispersão polínica são importantes fases do ciclo reprodutivo das 
espécies, o presente estudo objetivou analisar a dinâmica da polinização desta espécie em duas 
áreas localizadas no município de Urubici, SC, e que apresentavam distintos tamanhos populacio-
nais. Amostradores aerobiológicos portáteis foram içados a altura da copa de indivíduos pistilados 
de A. angustifolia a fim de monitorar a concentração polínica do ar nos dois locais de estudo em 
diferentes horas durante o dia, no mês de outubro de 2011. A sexagem de todos os indivíduos foi 
também realizada com o objetivo de determinar a razão sexual na área de estudo. Nossos resul-
tados indicam uma maior concentração polínica na área que apresenta maior densidade de indi-
víduos estaminados; o período de liberação dos grãos de pólen de  A. angustifolia é concentrado, 
ocorrendo de forma intensa e rápida, durando poucos dias após seu início. As condições de tempe-
ratura, umidade e vento influenciam na liberação do pólen. A razão sexual encontrada foi de 1:1,5, 
refletindo o manejo que ocorreu na área, onde indivíduos pistilados são mantidos para produção de 
sementes. Estudos mais aprofundados sobre a biologia reprodutiva da espécie são recomendados 
para uma melhor compreensão da dinâmica de polinização de A. angustifolia.
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