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TAXA DE INCREMENTO EM CIRCUNFERÊNCIA DO TRONCO DE DUAS ESPÉCIES 
ARBÓREAS COM DIFERENTES GRAUS DE TOLERÂNCIA A SOMBRA.
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Vários fatores ou processos podem afetar a atividade cambial como, por exemplo, o clima, a fenologia e a 
tolerância da espécie ao sombreamento. No que diz respeito ao crescimento, espécies intolerantes à som-
bra geralmente crescem mais rápido do que as não tolerantes. O incremento em circunferência do tronco 
também como resultado da atividade do câmbio vascular pode ser avaliado de forma contínua por meio da 
instalação de faixas dendrométricas permanentes no tronco das árvores, permitindo determinar os períodos 
de maior atividade e/ou dormência do câmbio vascular. O objetivo do presente trabalho foi comparar a taxa 
de incremento em circunferência do caule de árvores de Holocalyx balansae Micheli e Heliocarpus ameri-
canus L., localizadas em um fragmento de floresta estacional semidecidual (23°27’S e 51°15´W). Ambas as 
espécies são semideciduais, porém H. americanus é intolerante e H. balansae é tolerante à sombra. Para 
tanto, foram instaladas faixas dendrométricas a 1,30m do nível do solo em 15 indivíduos de cada espécie, 
avaliando-se mensalmente (julho/2011 - julho/2012) as taxas de incremento. Os resultados demonstraram 
que o H. americanus apresentou taxas positivas de incremento em diâmetro do tronco em todos os meses 
ao longo deste período, enquanto que H. balansae cresceu em um ritmo menor, apresentando, inclusive, 
taxas negativas de crescimento nos meses de outubro e julho.  As taxas de incremento em circunferência, 
de ambas as espécies, não se correlacionaram com a temperatura e a precipitação. O incremento mensal 
do H. americanus foi significativamente maior durante todos os meses, e por consequência, o incremento 
médio acumulado durante este ano também. O que resultou em incremento cerca de 4 vezes maior em H. 
americanus que em H. balansae, confirmando que espécies intolerantes à sombra apresentam maior cres-
cimento em diâmetro que as espécies tolerantes à sombra.
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