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Seção: Ecologia Vegetal

BIOMETRIA DE SEMENTES DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae) 
PROVENIENTES DE ÁRVORES SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUMINOSIDADE
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Araucaria angustifolia é uma espécie arbórea com ampla distribuição nos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná e com menores áreas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Sua ocorrência está relacionada a climas amenos, com verões frescos e invernos frios; e a altitudes nor-
malmente entre 600 e 800m, com extremos entre 1200 e 1800m. Considera-se a espécie como dependente 
de luz, pois ela se apresenta como heliófita no estágio adulto, apesar de se desenvolver sob variados graus 
de insolação. Este trabalho teve como objetivo avaliar as diferenças entre a biometria de sementes de A. 
angustifolia a partir de árvores situadas em três distintas situações de luminosidade. O trabalho foi realizado 
em Itamonte, Minas Gerais, em áreas situadas no alto da Serra da Mantiqueira. Buscaram-se plantas adul-
tas localizadas no interior da mata; situadas na borda; e em situação onde sua copa não competisse com 
a de outras árvores, onde houvesse sub-bosque ralo ou ausente. Foram escolhidas duas árvores em cada 
uma das três situações e, de cada uma delas, coletou-se 25 sementes, sob a copa e de maneira aleatória. 
As sementes foram medidas com paquímetro em três dimensões: 1- tomando o comprimento; 2- a maior 
largura; e 3- a menor largura. Os três valores foram multiplicados e ordenados por árvore e por ambiente. 
Foram eliminados os cinco menores e os cinco maiores valores. Com os valores restantes foi feita a média 
para cada árvore. Observou-se que as duas maiores médias foram apresentadas pelas duas árvores situa-
das a pleno sol. Com isso pode-se inferir que, para a situação avaliada, as plantas situadas sob condições 
de luminosidade abundante e ausência de competição podem ser consideradas como melhor estabelecidas 
e possuidoras de melhores recursos para o investimento em sementes.
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