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Variação da produção de “grimpas” em árvores isoladas de Araucaria angustifolia (Bert.) O. 

Ktze. em campo nativo na região do Planalto Catarinense. Os campos nativos são utilizados para 

alimentação do gado, um dos componentes mais presentes na conformação é a espécie Araucaria 

angustifolia. Esta possui derrama natural, ou seja, as “grimpas” que são os galhos secos, finos e 

aciculados da árvore caem no solo ao longo de todo o ano. Para os pecuaristas, a presença desta 

espécie, prejudica a criação de gado, já que as “grimpas” da Araucaria angustifolia quando 

aspiradas causam problemas pulmonares, o que ocorre principalmente no inverno durante a safra 

do pinhão, quando os bovinos ao comer o pinhão, as aspiram. Diante desta situação, é 

indispensável a realização de estudos de quantificação das “grimpas” para contribuir com o 

manejo sustentável do campo nativo, a preservação da araucária e como forma de minimizar os 

problemas associados à sanidade animal, devido à permanência das “grimpas” no campo, sem 

utilização. Assim, o objetivo deste trabalho foi quantificar a produção de “grimpas” em árvores 

isoladas de Araucaria angustifolia em campo nativo, na região do Planalto Catarinense. A área 

de estudo escolhida foi a fazenda da EPAGRI, localizadas no município de São José do Cerrito – 

SC, que está inserida na fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista – Montana. Foram demarcadas 

para o estudo um total de 37 árvores isoladas em campo nativo, que não tivesse a interferência na 

área de copa de nenhuma outra espécie ou mesmo de outras araucárias. A quantificação da 

biomassa aciculada teve duração de 9 meses, com a pesagem de cada parcela e coleta de amostras 

para a determinação do teor de umidade, segundo a norma NBR 1492. Em cada parcela foram 

determinados: o diâmetro à altura do peito (DAP), raios da copa e coordenadas geográficas. Com 

estes dados calcularam-se os parâmetros de relação do DAP e divisões por classe diamétricas 

com a quantidade de biomassa aciculada presente em cada parcela, a variação da quantidade de 

biomassa ao longo dos meses, bem como a variação do teor de umidade. Como resultados pode-

se perceber uma variação da produção de “grimpa” ao longo do ano, sendo menor no período da 

primavera. As condições climáticas tiveram influência direta no teor de umidade da biomassa 

coletada, no mês de dezembro ambos os dias foram realizados em períodos de sol com 

antecedência de dias ensolarados, mantendo uma média de teor de umidade de 11% da biomassa 

coletada, já no mês de novembro um dos dias da coleta foi com chuva e outro dia ensolarado, 

tendo uma média de 20% de teor de umidade com máximo de 39% no dia chuvoso e mínimo de 

11% no dia ensolarado e árvores com DAP entre 53 e 57 cm tiveram maior produção de 

“grimpas” ao longo dos meses estudados. 


