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Diversos estudos de dendrocronologia e periodicidade de crescimento já foram e estão sendo
realizados com Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae) no Brasil e em outros países onde também
ocorre, visando relacionar o seu crescimento e incremento anual com o clima da região e a
fenologia. O lenho da espécie apresenta anéis de crescimento perfeitamente distintos,
considerados anuais, caracterizados pelo parênquima marginal inicial e pela disposição dos
vasos em anéis semi-porosos, características adequadas para análises dendrocronológicas. A
pesquisa foi realizada em duas áreas florestais no município de Blumenau-SC: Parque Natural
Municipal São Francisco de Assis e Reserva Florestal da Associação Desportiva Hering, onde
foram selecionadas 12 e 18 árvores, respectivamente, em agosto de 2008. Os parâmetros de
inclusão foram tronco reto, com DAP (diâmetro a altura do peito) ≥ 30 cm e distantes pelo
menos 5,0m de curso d’água. De cada árvore foram coletadas de duas a quatro amostras de
madeira (baguetas) diametralmente opostas, a 1,30m do solo, com 5,0mm de diâmetro
(sentido radial: casca – medula), com sonda de incremento Pressler. As baguetas, depois de
coladas sobre suporte de madeira e polidas com lixas d’água de diversas gramaturas,
permitiram a contagem dos anéis de crescimento sob estereomicroscópio, a confecção do
skeleton plot para determinação da cronologia e a estimativa da idade de cada árvore. Na
Reserva da Hering, verificou-se que a árvore mais jovem da amostra apresentou o número
máximo de 46 (quarenta e seis) anéis de crescimento e a mais velha apresentou número
máximo de 106 (cento e seis) anéis. No Parque São Francisco, o número de anéis contados
variou de um mínimo de 22 (vinte e dois) e um máximo de 111 (cento e onze). Embora vários
desses anéis possam ser falsos, resultantes de crescimento assimétrico do tronco ou
eventualmente traumáticos, formados pela ocorrência de alguma injúria no câmbio, é possível
estabelecer que estas árvores tenham mais de cem anos. Como C. fissilis é uma espécie
secundária inicial a tardia nas matas primárias ou pioneira em vegetação secundária, pode-se
estimar que as florestas nas áreas de estudo sejam mais antigas ainda, o que é muito relevante,
uma vez que se trata de fragmentos florestais urbanos, cuja função ambiental é indiscutível. O
projeto tem continuidade, uma vez que foram instaladas faixas dendrométricas em cada árvore
da amostra, cuja leitura é mensal por pelo menos três anos. (PIPe/Art.170, FAPESC)
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