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O Bioma Mata Atlântica caracteriza-se por apresentar grande biodiversidade, mas em 
contrapartida, as suas florestas sofrem fragmentação de habitats. O pouco conhecimento 
acerca da dinâmica e dos processos sucessionais limita o uso dos recursos nativos e, neste 
contexto, o estudo das camadas de crescimento elucida o desenvolvimento das árvores e as 
influências das variáveis ambientais no seu crescimento. O Parque Nacional da Serra do 
Itajaí, criado em 2004, protege cerca de 57.374 hectares de Floresta Ombrófila Densa em 
Santa Catarina, entretanto, parte desta encontra-se degradada. A proposta da pesquisa foi 
realizar a análise dendrocronológica de Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae) em diferentes 
geomorfologias no Parque, onde foram selecionadas 42 árvores em área de encosta e 34 em 
área de planície. A amostragem do lenho foi realizada entre os meses de abril à junho de 
2017, por método minimamente destrutivo, sendo coletados quatro raios de cada árvore, à 
altura do peito (1,30 m). As amostras, após serem processadas foram digitalizadas em 
scanner e as camadas de crescimento mensuradas com auxílio do software Image-pro Plus. 
Para avaliar a sincronização entre as árvores foi utilizado o programa COFECHA. O 
incremento radial acumulado foi semelhante entre todas as árvores, mesmo tendo 
geomorfologias distintas. As árvores na encosta mostraram valores de incremento médio de 
0,20 cm/ano, enquanto que as de planície de 0,19 cm/ano. O sincronismo entre árvores foi 
satisfatório, obtendo-se valores de 0,439 e 0,548 em encosta e planície, respectivamente.  A 
semelhança entre os incrementos acumulados nos diferentes ambientes pode estar 
relacionada a baixa variação etária (40 anos), com as árvores apresentando crescimento 
análogo. As varrições geomorfológicas distintas podem ter causado as diferenças nas 
sincronias, especialmente em função das modificações na fertilidade e profundidade dos 
solos, drenagem e profundidade do lençol freático. Os estudos das camadas de crescimento 
de Cedrela fissilis permitiu evidenciar incrementos semelhantes entre os ambientes. 
Entretanto, a sincronização das séries temporais foi distinta, o que pode estar relacionado às 
diferentes condições e recursos disponíveis para cada árvore.  
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