
DINÂMICA DE CRESCIMENTO RADIAL DE CENTROLOBIUM ROBUSTUM
(VELL.) MART. EX BENTH (LEGUMINOSAE - PAPILONOIDEAE) NA

FLORESTA ATLÂNTICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Thaís Jorge de Vasconcellos & Cátia Henriques Callado

Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes-UERJ, Departamento de Biologia Vegetal,
Laboratório de Anatomia Vegetal, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. thaisjv@yahoo.com.br

Os conhecimentos sobre o ritmo de crescimento radial e a idade das árvores são aspectos
básicos para compreender a dinâmica da floresta, bem como o desenvolvimento e a
sobrevivência das espécies. Nos trópicos, entretanto, estes estudos ainda são escassos, a
despeito da urgente necessidade de preservação e manejo de suas florestas. Este trabalho
tem por objetivo avaliar como os fatores ambientais e a fenologia atuam sobre a
periodicidade da atividade cambial de Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth, a fim
de verificar se os anéis de crescimento são formados segundo um ritmo anual. O estudo foi
desenvolvido na Reserva Biológica do Tinguá-RJ, de junho/2004 a maio/2005. Para a
análise da atividade cambial, amostras de câmbio foram coletadas trimestralmente,
processadas segundo técnicas usuais de anatomia vegetal e observadas sob microscopia
óptica de campo claro e de fluorescência. O acompanhamento fenológico foi realizado
mensalmente e os índices de atividade e de Fournier foram utilizados para analisar as
fenofases reprodutivas e vegetativas, respectivamente. Para a investigação
dendrocronológica, foram coletadas amostras com auxílio de sonda de Pressler, as quais
foram polidas e observadas sob microscópio estereoscópico. Os resultados evidenciaram
um ciclo anual de atividade e dormência cambial, caracterizados, respectivamente, pela
presença de células em processo de divisão e diferenciação junto ao câmbio e de células
completamente diferenciadas, contendo inúmeros cristais prismáticos e deposição de calose
em alguns elementos de tubo crivado. A dormência cambial coincidiu com a senescência e
queda foliar e com o desenvolvimento e amadurecimento dos frutos. A sazonalidade da
atividade cambial apresentou correlação significativa com os dados de temperatura do mês
anterior às coletas e com a precipitação e o fotoperíodo do segundo mês que as antecedeu.
A confirmação do regime sazonal da atividade do câmbio em associação ao regime
climático e à fenologia permitiu determinar o caráter anual dos anéis de crescimento, e
assim, estabelecer o padrão dendrocronológico de C. robustum no sítio estudado. Tais
resultados revelaram a espécie estudada como promissora para investigações futuras sobre
registros históricos de mudanças climáticas (dendroclimatologia) e taxas de seqüestro de
carbono. (FAPERJ, CNPq).
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