


Bom dia Araucária vim 
aqui lhe conhecer!

Soube que era importante
Vim lhe perguntar porque?
Afinal que árvore é essa

De quem todo mundo 
quer saber?



Eu sou a Araucária
Uma árvore muito importante

Chego a ter 50 metros
Uma árvore muito grande

Sou uma gimnosperma
E não há quem não se encante!!!



Então me diga por favor
O que é gimnosperma?

Parece algo de valor
Mas nunca ouvi falar dela!
Lhe faz bem ou causa dor?

Que diacho que é ela?



Gimnosperma é um grupo
De árvores diferentes

Significa que não dou fruto
Que tenho apenas semente!

Também não tenho flor
Mas falta delas ninguém sente...



Como assim minha senhora?
Me explique isso direito!

Árvore sem fruta e nem flor
Mas isso é um defeito!
Adoro comer pinhão...

Mas nem sei do que é feito?!



O pinhão é minha semente
Ele é feito de amido

Mas pra nascer o pinhão
Tem que ter esposa e marido!
O marido tem micro estróbilo

Que Guarda pólen que pelo 
vento é trazido



O pólen chega na esposa 
e ela é fecundada

Logo que se passa um tempo
A pinha é gerada!

A pinha é como uma bola dura
E por pinhões ela é formada!



Dona Araucária isso é 
muito interessante!

Agora começo a perceber
Por que é tão importante!
Mas não consigo entender

Como não te conheci antes?



Muito antes de você nascer
Tinham muitas iguais a mim

Íamos de São Paulo até 
o Rio Grande do Sul
Muitas de nós bem 
grudadinhas assim

Mas ai o homem foi desmatando
E acho que é esse o nosso fim...



Não diga isso dona Araucária
Gostei muito de conhecê-la!

Você não pode morrer
Quero que meus filhos e 

netos possam vê-la
Mas sei que seu caso é grave 

consegui entendê-la!



Mas a senhora é o símbolo de 
Campos do Jordão

Está na bandeira desenhada 
no brasão!

Temos que protegê-la
Não podemos deixar cair 

em extinção!
Vamos Criar uma Lei

Que lhe dará proteção.



Em 26 de junho de 1984 (Lei Es-
tadual Nº 4.105 ), declarou a 

cidade de Campos do Jordão uma 
Área de Proteção Ambiental 

(APA).
Além disso, o pinheiro araucária 
foi declarado árvore-símbolo de 
Campos do Jordão pela lei muni-
cipal de 1.264, em 15 de julho de 
1981. E é protegida ambiental-

mente!


