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As Florestas Estacionais Deciduais sobre afloramentos calcários (FED) do Brasil Central 
ocorrem em relevo acidentado e apresentam vegetação adaptada ao forte déficit hídrico 
sazonal anual (estacionalidade) e condições edáficas adversas (solos rasos e rochosos). Suas 
comunidades arbóreas apresentam uma mistura de espécies com estratégias distintas de 
adaptação a seca, formando basicamente três grupos funcionais: (1) espécies com madeira 
leve, de baixa densidade (<0,5g/cm3), com grande proporção de tecido parenquimal, que 
acumulam água na chuva para “evitar” a seca; (2) de madeira média, de intermediária 
densidade (0,5-0,8g/cm3); e (3) de madeira pesada, de elevada densidade (>0,8g/cm3), com 
lenho lignificado, que “toleram” a seca. O objetivo deste estudo foi avaliar os ritmos mensais 
de crescimento diamétrico de espécies dos grupos funcionais supracitados, e sua relação com 
a estacionalidade (pluviosidade), numa FED no município de Iaciara, GO. A hipótese é que 
espécies de grupos funcionais distintos apresentariam ritmos de crescimento diferenciados, 
condicionados pela estacionalidade. Em jan/07 foram instalados dendrômetros nos troncos de 
indivíduos arbóreos de duas espécies pertencentes a cada grupo funcional, sendo: grupo (1), 
Cavanillesia arborea (n=23) e Commiphora leptophleos (n=33); grupo (2) Acacia paniculata
(n=31) e Dilodendron bipinatum (n=29); grupo (3), Myracruoduon urundeuva (n=30) e 
Tabebuia impetiginosa (n=29). As medidas dos dendrômetros e pluviosidade foram tomadas 
mensalmente, em intervalos fixos, de abr/07-abr/08. Análises de correlação evidenciaram a 
relação entre o incremento diamétrico médio (IDM) e a pluviosidade. Todas as espécies 
tiveram IDM positivo ao final do ano analisado, com uma estagnação e/ou decréscimo no 
IDM ao final do período de seca (mai-set), e retomada de crescimento no período da chuva 
(out-abr). Espécies de madeira dura apresentaram um maior decréscimo no IDM durante a 
seca, pela sua capacidade de tolerar o déficit hídrico. Decréscimos no IDM também foram 
observados, porém de forma mais tênue, nas espécies de madeira média, e, ao contrário do 
esperado, na espécie de madeira leve C. leptophleos. O único padrão distinto foi o da espécie 
de madeira leve C. arborea, cujos valores de IDM permaneceram próximos a zero durante os 
meses secos, pela sua capacidade de evitar a seca através da retenção de água. Estes 
resultados corroboram a hipótese inicial, constituindo padrões inéditos para este tipo florestal. 
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