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subtropicais aliados à análise de seus anéis de crescimento pode contribuir para o conhecimen-

do tronco e as características anatômicas dos anéis de crescimento de dez espécies arbóreas 

pertencentes aos grupos ecológicos (pioneiras e não pioneiras). Foram instaladas faixas dendro-

métricas no tronco de 102 indivíduos, avaliando o incremento mensal por doze meses e também 

sendo coletadas amostras de madeira para a caracterização anatômica dos anéis de crescimento. 

Observou-se um maior incremento para as espécies pioneiras do que para as não pioneiras; ain-

crescimento das pioneiras decíduas, semidecíduas e/ou perenifólias foi diferenciado. As pioneiras 

decíduas apresentaram incremento mais acentuado nos três primeiros meses de maior precipi-

tação (janeiro-abril), sendo reduzido e prolongado durante todo período de menor precipitação 

(maio-dezembro). Por outro lado, o padrão de crescimento àquelas semidecíduas e/ou perenifólias 

mostrou-se similar, tendendo a ter crescimento constante ao longo do ano com curtos períodos de 

redução e/ou interrupção. As espécies não pioneiras apresentaram padrão similar de crescimento, 

sendo maior nos meses de maior precipitação, contudo, permanecendo por um longo período com 

taxas de incremento reduzidas durante os meses de baixa precipitação. A presença e distinção dos 

anéis foram constatadas em ambos os grupos ecológicos, sendo, mais evidentes em espécies de-

cíduas e pouco distintos nas semidecíduas e perenifólias. Em ambientes com pouca sazonalidade 

climática, mesmo pequenas variações na precipitação e temperatura podem desencadear padrões 

diferenciados de crescimento e de reprodução durante o ano, favorecendo a distinção dos anéis de 

crescimento.
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