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Antigamente estas árvores viviam nos pinheirais, 
hoje em dia ninguém sabe onde podem ser encontradas.

PROJETO VAI AJUDAR A CONHECER E PROTEGER OS PINHERAIS 

Mandirituba é uma dos poucos municípios da Região Metropolitana de Curitiba onde podem ser encontradas áreas de f lo-
resta com araucária em bom estado de conservação. Estas áreas representam um verdadeiro tesouro, que precisa ser muito 
bem cuidado. Por isso, a Fundação Vida para Todos – ABAI iniciou, em maio deste ano, um projeto piloto para conhecer melhor 
a situação das áreas das matas do município, com o objetivo de apoiar os proprietários na busca de meios para continuar 
protegendo estas f lorestas. Como já foi feito com as nascentes do ribeirão Curral das Éguas, a Fundação quer valorizar o 
esforço de proteção dos proprietários e envolver toda a população, especialmente alunos e professores das escolas do mu-
nicípio, em atividades educativas que mostrem a importância de manter a f loresta viva.

O programa será desenvolvidos em três fases. Na primeira fase, serão identificadas as áreas de floresta em imagens de satélite 
e realizados levantamentos de campo para conhecer o que existe em cada área. Na segunda fase, os resultados desse levantamento 
serão apresentados em uma exposição fotográfica que percorrerá todas as localidades do município, para valorizar quem protege 
a floresta. Também serão elaborados materiais didáticos voltados para professores e alunos. Na terceira fase serão realizadas 
discussões com os proprietários que quiserem proteger suas áreas de modo mais efetivo, para definir um plano para cada área. A 
Fundação também vai fazer um levantamento dos recursos federais, estaduais e privados disponíveis para proteção das florestas 
e ajudar os proprietários de área a acessar tais recursos. Quem tiver interesse em conhecer detalhes do projeto pode entrar em 
contato com a coordenação: Marianne Spiller - e mail:  marianne@fvida.org.br; telefone: (41) 3626-1202.
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PROCURA-SE
ARAUCÁRIA, XAXIM, ANGICO-BRANCO, CAMBUÍ, CANELA-
PRETA, CANELA-GUAICÁ, CANELA-SASSAFRÁS, CAPORO-
ROCA, ERVA-MATE, MIGUEL-PINTADO, IMBUIA, TARUMÃ.

Pinheiro gigante em Mandirituba

Pinheiral em Mandirituba



Pois é, os pinheirais  - Floresta com 
Araucária ou Floresta Ombróf ila Mista 
– estão mesmo desaparecendo. Aqui em 
Mandirituba, esta f loresta já cobriu todo 
o município. Hoje, restam mais ou menos 
11% do que existia. Parece pouco, mas 
é muito porque, no Paraná, sobra menos 
de 1%. Por isso mesmo, o que tem em 
Mandirituba é raro e precioso.

Algumas pessoas podem achar que o 
que sobra é valioso porque ainda tem ma-
deira para tirar, mas hoje as coisas são 
diferentes. Como a f loresta está acaban-
do, vale muito mais em pé do que trans-
formada em madeira  ou derrubada para 
fazer lavoura. Fazendo uma comparação, 
é a mesma coisa que um rio. A água que 
corre que sai de uma nascente bem cuida-
da ou que corre livremente num rio limpo 
– água que pode ser bebida diretamente- 
não tem custa nada, é só pegar. Quando os 
rios são poluídos ou secam por causa do 
desmatamento, é preciso captar a água, 
tratar e esperar chegar na torneira. E pa-
gamos por tudo isso!

Com a f loresta é a mesma coisa: de-
pendemos dela para ter água, ar mais 
limpo, equilíbrio do clima, solo fértil, 
insetos para polinizar as plantações, 
abelhas para produzir mel, ervas me-
dicinais e muitas outras coisas. Depois 

que a f loresta é destruída, pagamos 
por tudo isso na alimentação e na 
saúde, nas enchentes e nas secas. No 
caso dos pinheirais, além de perder as 
utilidades, perdemos a paisagem típi-
ca daqui, que é única, não existe em 
nenhum outro lugar do planeta. Per-
demos também uma parte da História 
da Terra, pois árvores muito pareci-
das com o pinheiro existiam há mais 
de 200 milhões de anos, no Nordeste 
brasileiro. 

Com o passar do tempo e as gran-
des mudanças de clima, os pinheirais 
se concentraram nas regiões mais al-
tas e mais frias do sul do Brasil – com  
“ilhas” de f loresta mais a nordeste, ao 
longo das partes mais altas da Serra da 
Mantiqueira, até praticamente a divisa 
do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, 
Também são encontrados no nordes-
te da Argentina e sudeste do Paraguai. 
Por ser uma árvore muito alta, que pode 
chegar a 50 metros, com grande copa, 
em formato de uma taça, o pinheiro do-
mina a f loresta e cria um ambiente dife-
rente de todo o resto, onde predominam 
espécies que se adaptam bem à sombra.  
Por isso, a f loresta com araucária tem 
muitas espécies endêmicas, isto é, que 
somente existem aqui. 

PRIMEIRA HISTÓRIA
A primeira descrição escrita da f lo-

resta com Araucária no Brasil foi feita 
pelo explorador espanhol Alvar Nuñes 
Cabeza de Vaca. Em 1540, ele comandou 
uma expedição marítima que pretendia 
chegar ao Paraguai pelo rio da Prata, 
mas seu navio  naufragou no litoral de  
Santa Catarina . Guiada pelos índios gua-
ranis, a expedição segui a pé, atravessou 
o Paraná e chegou ao Paraguai, via jando 
durante muitos e muitos dias.

Alguns anos depois, Cabeza de Vaca 
escreveu um livro sobre a viagem e seu 
espanto diante da f loresta que encon-
trou, tão fechada que dentro dela sem-
pre parecia noite. 

Contou que havia árvores tão grandes 
que nem quatro homens juntos, com os 
braços estendidos, conseguiam abraçá-las. 
Descreveu a reclamação dos macacos, que 
subiam nos pinheiros para tirar as pinhas, 
e viam queixadas e catetos comerem todos 
os pinhões que caiam no chão. Também ficou 
muito admirado com o conhecimento dos 
índios sobre a floresta.

SOBROU MUITO POUCO
Depois dessa história, a floresta ficou 

esquecida durante muito tempo porque fi-
cava longe do litoral e poucos viajantes se 
aventuravam para o interior. Somente no 
século XX, as características do pinheiro – 
troco reto que pode ter até 2,5 metros de 
diâmetro –   chamaram a atenção para a 
floresta, que foi intensamente explorada.  A 
velocidade do desmatamento foi assombro-

sa. Entre 1940 e 1965, o Paraná perdeu 
mais de 1,5 milhões de hectares dos pi-
nheirais. Chegaram a existir no estado 
1.395 serrarias de produção para ex-
portação e consumo local do pinho; 278 
fábricas de laminados e compensados, 
926 fábricas de pinho beneficiado, cai-
xas, cabos de vassouras, artefatos de 
lâminas; 256 fábricas de móveis; 188 
exportadores de madeira; 932 comer-
ciantes de madeira; e 94 fábricas de ce-

lulose, papel e pasta mecânica. Dos 185 mil 
quilômetros quadrados que existiam origi-
nalmente, sobraram menos de  5%. Hoje, 
não existe mais nenhum pedacinho de flo-
restal original, onde o dia parece noite, com 
árvores de 50 metros de altura e  diâmetro 
de 2,5 metros. Por isso, a União Interna-
cional para a Conservação da Natureza e 
dos Recursos Naturais (IUCN) que trabalha  
junto com a ONU, considera  a araucária em 
Perigo Crítico de Extinção.

O QUE TEM NA FLORESTA 
 No interior da f loresta, cientistas já 

identif icaram mais de 130 espécies de 
musgos e bromélias e 312 espécies de 
orquídeas. Entre as espécies de ár-
vores mais conhecidas estão: timbó, ta-
rumã, miguel-pintado, canela-branca, 
jacarandá, caroba, canela-imbuia, e er-
va-mate. Algumas bem conhecidas cor-
rem risco de extinção, como a araucá-
ria, o xaxim, a canela preta, a imbuia e a 
canela-sassafrás.

Nessa f loresta, as ervas medicinais 
merecem destaque especial. Entre as 
mais conhecidas de usadas estão camo-
mila, carqueja, chapéu de couro, espi-
nheira santa, alecrim, capim limão, gua-
co, cavalinha, pata de vaca.

Flora variada, fauna variada. Estudos 
recentes realizados em algumas áreas de 

floresta no Paraná identificaram gran-
de variedade de borboletas, mariposas, 
abelhas, peixes, anfíbios e répteis. Entre 
os mamíferos a diversidade também é 
grande, distribuída em 52 espécies, en-
tre as quais: gambá-de-orelha-branca, 
catita, tatu-de-rabo-mole, tatu-gali-
nha, tamanduá-mirim, 15 espécies de 
morcego, bugio-ruivo, macaco-prego, 
cachorro-do-mato, cachorro-do-cam-
po, gato-mourisco, jaguatirica, gato-
do-mato-pequeno, puma, irara, furão, 
lontra, quati, mão-pelada, anta, quei-
xada, cateto, veado-mateiro, veado-
pardo, bororó, serelepe, 3 espécies de 
rato-do-mato, ouriço, préa, capivara, 
cutia, paca, rato-da-taquara, ratão-
do-banhado e tapiti. Entre as aves, fo-
ram identif icadas 251 espécies , entre 
as quais gralha-azul, gralha amarela, 
pula-pula, f lautim, arapaçu, pavão-

do-mato, gavião pombo, urubu-rei, ma-
cuco, papagaio-de-peito-roxo, pica-pau, 
pica-pau-rei, ararinha, águia real, joão-
de-barro e canário da terra.


