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A produção de descendentes é custosa em especial para os vegetais, visto que a
alocação de recursos para reprodução diminui o investimento em crescimento
vegetativo. Essa relação não é fácil de ser observada na natureza, pois são inúmeros os
parâmetros bióticos e abióticos que podem limitar o acréscimo de biomassa nos
vegetais. Investigações sobre esse enfoque são escassas, principalmente em espécies
arbóreas crescendo em regiões tropicais. Nesse sentido, o presente estudo propôs
analisar a influência do período reprodutivo sobre a atividade cambial de Cedrela
odorata, crescendo em Floresta Ombrófila Densa, no estado do Rio de Janeiro.
Amostras de caule, contendo periderme, câmbio e xilema e floema secundários, foram
coletadas trimestralmente entre agosto/2004 e maio/2005. O material botânico foi
processado segundo as técnicas usuais em estudos de anatomia vegetal, a fim de
investigar os períodos de atividade e dormência cambial. O comportamento fenológico
foi monitorado mensalmente de agosto/2004 a julho/2006. Para indicar a presença ou
ausência das fenofases reprodutivas, foi utilizado o índice de atividade, e para as
fenofases vegetativas, o índice de intensidade de Fournier. Em 2008, foi realizada uma
coleta adicional, no período em que a atividade cambial coincidia com a fenofase de
frutificação. Os resultados evidenciaram um comportamento reprodutivo supra-anual
(floração seguida de frutificação a cada dois anos) e um ciclo anual de atividade e
dormência cambial, caracterizado, respectivamente, pela presença de células em
processo de divisão e diferenciação junto ao câmbio e de células completamente
diferenciadas na mesma região. A faixa cambial apresentou em média 5,9±1,5 camadas
celulares no ano reprodutivo e em média 9,9±1,9, no ano não-reprodutivo. A produção
de novas células pelo câmbio foi 40% menor no ano reprodutivo, indicando uma
redução na alocação de recursos para o crescimento radial durante esse período. O
caráter reprodutivo supra-anual de Cedrela odorata é semelhante ao padrão descrito
para Cedrela fissilis, em outras áreas de Floresta Atlântica e pode representar um padrão
comum para o gênero. A variação observada na atividade cambial em espécies supra-
anuais indica a competição por recursos entre a reprodução e o incremento radial de
espécies arbóreas (FAPERJ).
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