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Entender a influência do clima no crescimento das espécies é importante para predizer como os ecos-
sistemas responderão a diferentes cenários ambientais, sobretudo ao fenômeno de mudança global no 
clima. Neste sentido, anéis de crescimento de árvores são registros históricos únicos, com alta resolução 
e extensão temporal sobre mudanças ambientais. Este estudo objetiva identificar espécies da família que 
possuem anéis de crescimento e sinais dendroclimáticos em florestas do sul da Mata Atlântica. Para tal 
foram avaliadas amostras de lenho de 14 espécies, coletadas em florestas montanas do nordeste do Rio 
Grande do Sul e em florestas estacionais do Alto Uruguai. Ademais, foi construída a cronologia de Ocotea 
pulchella, para Caxias do Sul e correlacionada a séries anuais de temperatura e precipitação. As espécies 
observadas apresentaram anéis marcados pelo espessamento da parede e achatamento radial das fibras 
no lenho tardio. A formação de anéis possivelmente está relacionada à sazonalidade de precipitação das 
Florestas Estacionais Decíduas do Alto Uruguai, que determina ciclos fenológicos anuais em muitas espé-
cies; e à temperatura dos meses de inverno em Floresta Ombrófila Mista, que pode atingir valores negativos, 
levando à redução significativa do crescimento. Além disso, O. pulchella apresentou anéis bem distintos e fa-
cilmente datáveis, com alto sincronismo de crescimento. Correlações positivas com precipitação (out-fev) e 
negativas com temperatura máxima (set-jan) sugerem que o crescimento de O. pulchella é influenciado pela 
disponibilidade hídrica durante o ano corrente de crescimento. Tais resultados demonstram a potencialidade 
da família Lauraceae para estudos dendroecológicos, especialmente aqueles relacionados à identificação 
de sinais dendrocimáticos e reconstruções de clima, destacando-se a espécie O. pulchella que forma anéis 
de crescimento anuais, sincrônicos e sensíveis a variações climáticas.

 
 
Palavras-chave: dendroecologia, atividade cambial, Ocotea pulchella 
 
Créditos de Financiamento: FAPERGS, CNPq 
 
1 Bolsista PROBIC-FAPERGS-UNISINOS 
2 Professor PPG-Biologia UNISINOS 
3 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Centro Ciências da Saúde - Laboratório de Ecologia Vegetal


