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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação está apresentada em formato de capítulos, no qual cada unidade é 

considerada independente da outra, ou seja, cada uma possui sua estrutura própria e 

conteúdo completo do tema abordado, considerando uma visão de artigo científico.  

Escolheu-se apresentar os subitens em formato de artigo científico para diminuir o 

tempo de conclusão dos trabalhos, uma vez que se leva muito tempo para efetivar a 

publicação dos mesmos. Ainda, sendo apresentado desta maneira, a banca examinadora 

tem a oportunidade de apresentar sugestões e críticas mais efetivas e de maiores impactos 

no trabalho a ser publicado. Desta forma, objetiva-se que a submissão para publicação 

ocorra em no máximo 6 meses após a defesa da dissertação, considerando as mudanças 

sugeridas pela banca examinadora e a tradução do texto para o inglês. 

A dissertação é, então, apresentada em dois capítulos principais. O primeiro deles, 

intitulado ATIVIDADE CAMBIAL E FENOLOGIA DE ROUPALA RHOMBIFOLIA EM 

FLORESTA DE ALTITUDE NA SERRA DO CIPÓ, MG, está adequado para a revista 

internacional Trees Structure and Function. E o segundo, intitulado ANATOMIA 

ECOLÓGICA DO LENHO DE ROUPALA RHOMBIFOLIA: UMA ABORDAGEM 

MICROAMBIENTAL, está adequado para a revista internacional IAWA Journal. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Por muito tempo, devido à maior uniformidade climática ao longo do ano nas 

regiões tropicais, considerou-se que as espécies de árvores dessas regiões apresentavam 

crescimento contínuo durante todo o seu ciclo de vida, em contraste com as espécies 

temperadas, que apresentavam grande variação estacional. Entretanto, pesquisas revelam 

que o crescimento das espécies tropicais pode ser intermitente, em decorrência de diversos 

fatores, sejam eles endógenos ou exógenos, bióticos ou abióticos (Botosso & Vetter 1991; 

Reich & Borchert 1984). 

Tanto em espécies temperadas quanto tropicais, o limite no crescimento das plantas 

é dado mais freqüentemente por fatores ambientais não favoráveis que por limitações na 

capacidade dos processos fisiológicos. O crescimento das plantas lenhosas é influenciado 

por uma grande variedade de fatores ambientais bióticos e abióticos, que por sua vez 

exercem efeitos em processos fisiológicos. A influência inibitória no crescimento irá 

depender da intensidade e duração dos eventos, assim como o estágio de desenvolvimento 

da planta ou do ecossistema no qual ela ocorre (Kozlowski et al. 1991). 

Independente da região de ocorrência, as plantas estão naturalmente sujeitas a uma 

variedade de tipos de stress, que podem ser mais ou menos intensos. Suas respostas 

geralmente podem ser agrupadas em injúria visível, atraso no crescimento e/ou 

desenvolvimento, ou interferência nos processos fisiológicos (Kozlowski et al. 1991). 

Essas respostas muitas vezes são decorrentes do comportamento sazonal dos 

fatores ambientais. A sazonalidade expõe as plantas a mudanças periódicas na qualidade e 

abundância de recursos como luz e água, e influenciam no comportamento das espécies, 

controlando e sincronizando o tempo das atividades biológicas (Murphy & Lugo 1986). 

Entretanto cada espécie pode apresentar estratégias próprias de crescimento em resposta a 

estas variações (Worbes 1999). 

Nas latitudes tropicais podem ser encontradas, num mesmo habitat, espécies 

totalmente decíduas durante uma época de seca, outras sempre verdes e ainda outras que 

perdem as folhas na estação chuvosa e as retêm na estação seca (Janzen 1980). Tais 

peculiaridades observadas nos trópicos tornam esta região tão intrigante que levantam 

questões a respeito dos motivos que levam cada espécie a assumir tal comportamento de 

crescimento. 
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As florestas tropicais, por se tratarem de ecossistemas complexos, diversos e 

irregulares (Ferraz et al. 1999), apresentam muitos fatores que podem influenciar no 

comportamento das espécies. Entretanto, o fator ambiental considerado mais importante 

para o crescimento e na distribuição das árvores é a água (Borchert 1994). Em 1898, 

Schimper (apud Reich & Borchert 1984) já dizia que as mudanças sazonais na fisionomia 

das florestas tropicais eram decorrentes primeiramente das variações sazonais das chuvas, 

porém em conjunção com a umidade do solo, formam os principais determinantes do 

estado hídrico da planta (Jacoby 1989; Reich & Borchert 1984). 

A amplitude sazonal da chuva é um fator de grande significância para a função e 

estrutura do ecossistema tropical. A época, a frequência e a duração dos períodos de seca 

dependem bastante da posição latitudinal, de forma que os períodos menores e menos 

severos são encontrados mais próximos ao equador. Áreas próximas aos limites dos 

trópicos podem ter somente uma estação seca pronunciada, que pode chegar até oito meses 

de duração. Em algumas áreas, outros fatores além da latitude, como correntes oceânicas e 

movimentos de massa de ar monsônicos, têm um papel dominante na determinação da 

sazonalidade (Murphy & Lugo 1986). 

Diversos autores concordam que no final da estação seca, marcado pelas primeiras 

chuvas, muitas espécies respondem rapidamente à alteração ambiental desencadeando 

fenofases como o brotamento e a floração. Assim, as primeiras chuvas são de grande 

importância na sincronia dos eventos de diversas espécies arbóreas tropicais. Em seus 

trabalhos, Borchert (1994; 1999) e Reich & Borchert (1984) tentam relacionar estes 

eventos com o potencial hídrico interno da planta. Em alguns casos notou que, com a 

queda das folhas, o potencial hídrico era estabilizado ou elevado, desencadeando então o 

brotamento de novas folhas, apesar de ainda continuar na estação seca. 

A fenologia das florestas tropicais ainda não é bem compreendida, entretanto as 

informações disponíveis sugerem que não existe um único fator responsável pelos tipos e 

momentos dos eventos fenológicos das espécies (Ferraz et al. 1999). Outros fatores ainda 

significativos são o fotoperíodo (Borchert et al. 2005; Murphy & Lugo 1986), a 

temperatura (Jackson 1978; Murphy & Lugo 1986), a relação de crescimento interno 

(Borchert 1994; 1999; Reich & Borchert 1984) e a combinação de fatores bióticos e 

abióticos (Frankie et al. 1974; Janzen 1980). Porém, diversos estudos fenológicos 

mostraram que a queda de folhas das espécies decíduas ocorre preferencialmente na 
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estação seca (Borchert 1994; 1999; Daubenmire 1972; Morellato et al. 1990; Morellato et 

al. 1989; Reich & Borchert 1984). 

Os fatores climáticos não apenas influenciam a fenologia como também a formação 

e diferenciação dos tecidos condutores. Muitas das gimnospermas e angiospermas arbóreas 

exibem atividade cambial periódica ao invés de contínua. Em regiões temperadas frias, a 

periodicidade da atividade cambial e a formação de anéis de crescimento são mais 

pronunciadas, assim como os fatores climáticos. Porém, nos trópicos, onde a periodicidade 

climática não é tão marcante, a dormência cambial é menos evidente e o número de 

espécies que não apresentam camada de crescimento é muito maior (Fahn & Werker 1990; 

Jacoby 1989). 

Além disso, nos trópicos, a identificação da sazonalidade cambial e a distinção de 

zonas de crescimento são mais comuns em espécies decíduas que em espécies sempre-

verdes, embora nem todas as espécies decíduas apresentem parada total na atividade 

cambial e formem camadas de crescimento visíveis (Worbes 1999). Ainda, apesar da 

relação existente entre camadas de crescimento e o ambiente, comprovada em espécies 

tropicais por Alves & Angyalossy-Alfonso (2000), tal relação ainda deve ser mais 

explorada, pois falsas camadas, completas ou incompletas, ou mais de uma camada por 

ano podem ser induzidas por diversos fatores, bióticos e abióticos, como seca, frio, fogo, 

inundação, desfolhação, entre outros (Fahn & Werker 1990). 

Apesar de comumente as camadas de crescimento serem delimitadas 

qualitativamente, recentemente foi demonstrada por Verheyden et al. (2004) a 

possibilidade de identificação das mesmas através da análise quantitativa do lenho. No 

caso, a espécie de mague Rhizophora mucronata apresentou variações na densidade de 

vasos que comprovam a existência de camadas de crescimento anuais, apesar da ausência 

de um marcador de crescimento, o que é muito comum em diversas espécies tropicais. 

Entretanto, estudos que abordam diretamente a variação cambial, no que tange a 

sazonalidade de atividade nos trópicos, ainda são muito poucos, principalmente quando se 

compara o tamanho da biodiversidade de espécies tropicais com as temperadas. Destes 

estudos, se destacam os de espécies indianas, que se iniciaram no final da década de 1970 e 

somam mais de 20 trabalhos, que abordam a periodicidade cambial com dormência, ou 

seja, parada de atividade. Como exemplo estão os trabalhos de Rao & Dave (1983), Iqbal 

& Ghouse (1987), Venugopal & Krishnamurthy (1987; 1987), Rao & Rajput (1989; 2001), 

Venugopal & Liangkuwang (2007). 
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Entretanto, o número de estudos que consideram espécies brasileiras é muito 

menor. Entre os trabalhos publicados que abordam diretamente a sazonalidade da atividade 

cambial, analisando o câmbio propriamente dito, há apenas o de Silva et al. (1991) com 

Swietenia macrophylla, Tomazello-Filho & Cardoso (1999) com Tectona grandis e os de 

Marcati et al. (2006; 2008) com Cedrela fissilis e Schizolobium parahyba.  

No entanto, é importante ressaltar que outros trabalhos de mesma abordagem 

também foram realizados com espécies brasileiras, mas que até o momento não foram 

publicados em meios de divulgação mais amplos. Dentre eles estão os de teses defendidas, 

de circulação restrita, como o de Marcati (2000) com Copaifera langsdorffii e 

Citharexylum myrianthum, de Coradin (2000) com diversas espécies de cerrado, e os de 

Amano (2002, 2007) com Cordia trichotoma e Caesalpinia echinata. 

Vale destacar que, apesar da maioria dos trabalhos apontarem para uma dormência 

cambial sazonal em espécies tropicais, outros demonstram que algumas espécies podem 

apresentar uma atividade cambial contínua, mesmo que sazonalmente reduzida a níveis 

mínimos. É o caso de T. grandis (Tomazello-Filho & Cardoso 1999) e S. parahyba 

(Marcati et al. 2008), mas também de algumas espécies sub-tropicais do Chile (Aljaro et 

al. 1972; 1975). Em S. parahyba (Marcati et al. 2008) tal observação foi considerada a 

partir de figuras mitóticas, que identificam exatamente o momento de divisão celular da 

zona cambial. 

Conforme já sugerido por Alvim (1964), quando identificada a sazonalidade 

cambial nas espécies tropicais em regime de seca sazonal, o fator climático que 

aparentemente tem maior influência no crescimento, inclusive retomada ou aumento da 

atividade cambial, é a precipitação. Tal relação é dada pela interferência direta no aumento 

e reposição da disponibilidade hídrica do solo. 

A água influencia também, direta ou indiretamente, a quantidade e a qualidade da 

madeira produzida por uma árvore. Em anos com abundância de chuvas, as camadas de 

crescimento das árvores que as apresentam não são somente mais largas que em anos 

secos, mas também contêm uma grande proporção de elementos do xilema com grandes 

diâmetros e paredes finas no lenho inicial. A perda do turgor provavelmente inibe o 

alargamento das iniciais de xilema e o estresse hídrico parece ter efeitos diretos no 

desenvolvimento de paredes celulares das células derivadas (Kozlowski et al. 1991). 

Como para o crescimento é necessário um aumento no volume celular, o qual 

depende da manutenção de um balanço hídrico positivo, é importante que a absorção de 
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água seja superior à sua perda (Kozlowski et al. 1991). Assim, influências ambientais 

como umidade do solo e do ar são de extrema importância e, juntamente com fatores 

endógenos, afetam o tamanho das células que estão em diferenciação, seja em diâmetro ou 

em comprimento. 

Da mesma maneira, como demonstrado por Zimmermann (1971), as características 

da madeira também influenciam nas relações hídricas. Neste trabalho, o autor associou a 

anatomia das estruturas condutoras do lenho com segurança e eficiência no transporte 

hídrico, no qual vasos mais largos tendem a ser mais eficientes, porém menos seguros no 

transporte hídrico enquanto a redundância de vasos, ou seja, aumento na densidade de 

vasos, é mais segura, porém menos eficiente se houver uma redução no diâmetro dos 

vasos. Desta forma, a planta apresenta uma íntima relação com a disponibilidade de água 

do ambiente à partir da relação de equilíbrio entre segurança e eficiência no transporte 

hídrico modulada pelas estruturas anatômicas da madeira. 

Essas relações entre as plantas e o ambiente vêm sendo estudada por décadas em 

trabalhos de anatomia ecológica. Esses trabalhos mostram que as plantas possuem 

plasticidade na organização anatômica do lenho que permite às espécies sobreviver em 

locais com características ambientais contrastantes, como demonstrado por Baas (1973) e 

Oever (1981), ao analisar espécies de ampla distribuição. 

A maioria destes trabalhos, tanto os pertencentes ao que Carlquist (1977) 

denominou como abordagem florística da anatomia ecológica, que estudam a variação em 

territórios ou biomas, quanto os pertencentes à denominada abordagem sistemática, que 

estudam variações dentro de uma mesma espécie ou gênero, analisaram espécies em 

condições macroclimáticas muito distintas. Entretanto, conforme sugerido por Luchi 

(1998), variações ambientais podem ocorrer em escalas muito menores, e também 

influenciam no crescimento e anatomia do lenho das plantas. 

Por este motivo, o objetivo do presente trabalho é identificar e analisar o 

comportamento de crescimento de uma espécie tropical em ambiente de sazonalidade 

climática que ocupe formações distintas, mas próximas o suficiente para se comparar 

apenas variações climáticas em microescala. Para o estudo do crescimento da espécie, 

optou-se analisar a fenologia, a atividade cambial e a anatomia do lenho de R. rhombifolia, 

que tem ocorrência em três fitofisionomias adjuntas na Serra do Cipó, MG. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do cerne do trabalho ser anatomia de uma planta, R. rhombifolia, os 

resultados também permitem que sejam feitos comentários sobre ecologia, influência 

climática e dinâmica de crescimento da espécie e das formações vegetacionais em que 

ocorre. 

A sazonalidade climática bem demarcada do local de trabalho foi de suma 

importância para o reconhecimento de um padrão associativo entre os fatores ambientais e 

o comportamento de crescimento da espécie. As variações climáticas da região de estudo 

não ocorrem apenas sazonalmente, mas também diariamente, em função da altitude em que 

se encontra. A umidade é um fator de grande importância na região, que frequentemente 

apresenta flutuações diárias, ocasionando a precipitação ou mesmo a formação de neblina, 

bastante comum quando há grande variação na temperatura diária. 

A grande proximidade das áreas estudadas (campo, mata ciliar e mata de topo de 

morro), que se encontram em contato uma com a outra, tornou interessante a comparação 

entre elas, pois assim se garantiu que estavam necessariamente submetidas às mesmas 

variações macroclimáticas. Entretanto, diferenças específicas de cada formação 

vegetacional, que permitem caracterizá-las como unidades fitofisionômicas, são 

naturalmente esperadas e dependem não só das espécies que as compõem, mas 

primariamente dos fatores abióticos locais que influenciam na sua formação. 

Diferenças físico-químicas do solo foram identificadas entre cada uma das 

localidades consideradas nesse estudo. Tais diferenças influenciam tanto na determinação 

das espécies que ali vão se estabelecer quanto na capacidade de crescimento e 

desenvolvimento das tais espécies. Entretanto, vale ressaltar que cada localidade apresenta 

uma dinâmica própria, na qual os fatores se interagem, ou seja, o solo influencia as plantas 

e as plantas o solo. 

A espécie escolhida, que apresenta caráter de pioneira ou secundária inicial, 

apresenta características que permitem a ocupação das três formações vegetacionais 

encontradas na área de estudo. A capacidade da espécie em se adaptar ao ambiente permite 

o seu crescimento em áreas abertas, como o campo, mas também em áreas florestadas, 

como a mata ciliar e a mata de topo de morro. 

Diferenças significativas na anatomia do lenho demonstraram tal capacidade de 

adaptação da espécie, que apresentou tendência de ter maior segurança no transporte 
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hídrico para os indivíduos do campo e de maior eficiência no transporte para os indivíduos 

das áreas florestadas, em maior evidência na mata ciliar, onde a disponibilidade hídrica é 

maior e provavelmente mais constante. 

Entretanto, apesar da grande capacidade de adaptação da espécie e da maior 

disponibilidade hídrica do solo em áreas fechadas, parece ser mais comum a sua 

regeneração em áreas mais abertas, provavelmente em função da menor competição com 

outras espécies. 

Mesmo sendo eventos não muito freqüentes, costumeiramente há incidências de 

queimadas na região. Tais eventos parecem controlar não só o ritmo de ocupação de R. 

rhombifolia, mas também a dinâmica de expansão e contração das pequenas manchas 

florestais da região.  

A espécie parece se beneficiar em relação às demais após os eventos de fogo. Entre 

outros fatores, é possível que a densidade da madeira exerça algum favorecimento da 

espécie contra as queimadas, pois a maior densidade dificulta a combustão. Em indivíduos 

da espécie que sofreram perda total das folhas durante a passagem do fogo não é incomum 

observar o brotamento de novos ramos, até mesmo naqueles de pequena estatura. Em 

indivíduos mais robustos, que sofreram parcialmente com a queimada por não atingir a 

copa na sua totalidade, pode inclusive influenciar na floração. Entretanto, estudos mais 

detalhados precisam ser realizados para comprovar essa idéia. 

Além disso, R. rhombifolia é uma espécie sempre-verde, o que permite o 

crescimento contínuo já que sempre há a possibilidade de realização da fotossíntese. 

Entretanto, apesar da capacidade produtiva ser constante, a taxa fotossintética pode não ser 

a mesma ao longo de todo o ano, variando em períodos de maior e menor produtividade, 

assim como ocorre na atividade cambial, que está associada à formação das folhas novas, e 

na diferenciação do xilema. 

Entretanto, dentro do escopo do trabalho, a taxa fotossintética está associada 

principalmente à condutividade do floema, que é maior quanto maior for a produtividade 

nas folhas. Análises à respeito da velocidade de condução não foram realizadas, entretanto 

foi possível identificar que em períodos de secas mais severas, o floema reduz sua 

capacidade condutora ao instalar placas de calose na placa crivada, que impedem o fluxo 

nos tubos crivados, como ocorreu em julho de 2007. 
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A seguir, com base nos estudos descritos nos capítulos anteriores e no que foi 

apresentado até o momento, são apresentadas as conclusões que, de maneira geral, 

sintetizam o trabalho realizado. 

CONCLUSÕES GERAIS 

 Foram encontradas diferenças significativas nas característica físico-químicas do 

solo entre as três áreas estudadas. 

 Associadas às características do solo, as características de lenho analisadas 

(densidade de vasos, área de vaso, altura de raio, largura de raio, comprimento de fibra, 

comprimento de elemento de vaso e área condutora) permitiram diferenciar 

significativamente as três áreas de estudo (campo, mata ciliar e mata de topo de morro), 

apesar da grande proximidade entre elas. 

 A atividade cambial não apresenta período de dormência e sim redução de 

atividade, que está associada positivamente principalmente aos eventos de brotamento e 

expansão das folhas novas. 

 Os eventos de brotamento estão relacionados principalmente com a estação seca, 

mas os fatores que controlam o desenvolvimento foliar e o florescimento de R. rhombifolia 

ainda não são totalmente claros. 

 O floema, que se diferencia ao longo de todo o ano, não apresentou nenhuma 

marcação de crescimento. 

 O xilema apresentou marcas visíveis pouco definidas de camada de crescimento, 

que costumam ser mais evidentes próximas à medula, mas que podem inexistir em regiões 

mais afastadas, ou seja, mais próximas ao câmbio. Estas são caracterizadas 

macroscopicamente pela alternância de zonas claras e escuras e microscopicamente pela 

maior ou menor densidade de vasos e parênquima. 

 Foram observadas variações oscilatórias nos comprimentos das fibras e vasos que 

podem estar relacionadas à sazonalidade ambiental, apesar de ser difícil a sua identificação 

visual das camadas de crescimento,. 
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RESUMO 

Nas regiões tropicais, em contraponto com regiões temperadas, as variações ambientais são 

mais amenas e por anos foi considerado que as espécies tropicais apresentavam 

crescimento contínuo. Entretanto, as variações ambientais podem ocorrer em grande e 

pequena escalas, sendo possível que a mesma espécie responda diferentemente aos 

variados estímulos. Por isso, objetivou-se analisar o comportamento de crescimento de 

Roupala rhombifolia através do estudo da fenologia, atividade do câmbio e mudanças nas 

características do lenho em função das características ambientais em pequena escala, com 

ênfase nas diferenças edáficas. Os resultados fenológicos mostraram que a espécie é 

sempre-verde, com brotamentos periódicos, perda contínua das folhas e floração não anual, 

observada apenas em novembro de 2007 após evento de queimada. A frutificação, por sua 

vez, não foi observada, exceto pela manutenção dos frutos e sementes de reprodução 

anterior. A atividade cambial é sazonal e apresenta relação positiva com o brotamento e 

expansão das folhas novas, que por sua vez, estão associados principalmente às primeiras 

chuvas no final da estação seca, em junho (2006), quando se inicia a reposição hídrica do 

solo. Durante o intervalo dos períodos de brotação, a atividade cambial reduz a níveis 

mínimos, próximos à inatividade. A diferenciação do xilema e do floema ocorrem ao longo 

de todo o ano, entretanto, a ausência de marcadores no floema dificultou a avaliação da 

sazonalidade da intensidade de sua diferenciação. Na anatomia comparada do lenho, os 

resultados de análises de variância e de agrupamento mostraram que existem distinções 

claras entre os indivíduos de cada uma das formações vegetais estudadas (campo, mata 

ciliar e mata de topo de morro). Os indivíduos do campo são mais distintos, possuindo os 

menores valores de densidade e área de vasos, altura de raio, comprimento de fibra e 

porcentagem de área condutora, e os maiores valores de comprimento do elemento de 

vaso. Os indivíduos de mata ciliar, por sua vez, apresentaram maiores valores, com 

exceção da densidade de vasos, quando comparado com os de topo de morro, que 

apresentaram no geral valores intermediários. Grande parte dessas diferenças se deve às 

características de cada formação vegetal, como proximidade do corpo d’água e 

principalmente às diferenças físicas e químicas dos solos. Desta maneira, é possível 

concluir que a espécie é capaz de responder a estímulos ambientais e, apesar de sempre-

verde, possui crescimento sazonal em função da precipitação e fotoperíodo, além de 

apresentar modificações anatômicas do lenho em função de variações edáficas. 
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ABSTRACT 

The intensity of environmental variations is smaller on tropical than temperate regions. 

Therefore, tropical species were considered for years as evergrowing. In addition, 

environmental variations can exist in small and big scales and species should respond 

differently depending on each environmental stimulus. By these reasons, the aim of the 

study was to analyze the growth pattern of Roupala rhombifolia, considering phenology, 

cambial activity and anatomical wood features changes, concerning the micro-scale with 

edaphic differences emphasis. Phenological results showed that R. rhombifolia is an 

evergreen specie with periodical flushes, continuous leaf fall and not annual flowering, that 

weakly happened only in November 2007 after a fire event. The fruiting event was not 

seen during the observation period, except by the maintenance of fruits and seeds from 

previous fruiting period. Seasonal cambial activity was found positively associated with 

bud break and leaf expansion, which were related with water soil restoration after the first 

rain in June 2006, during seasonal drought end. Cambial activity decreased, reaching 

minimal values, between flush and expansion periods. Xylem and phloem differentiation 

were found all over the year, but seasonal phloem differentiation was not evaluated due to 

the absence of growth markers. In comparative wood anatomy the variance (ANOVA) and 

cluster analysis showed that the specimens of the areas compared had clear differences and 

were grouped in each physiognomy. The best distinctiveness was found in the field 

specimens, which had the lowest values for vessel area, vessel density, ray height, fiber 

length and conductive area percentage, and the highest values for vessel element length. 

Riparian forest specimens showed higher values compared to mountain top forest 

specimens, except by vessel density. Therefore, mountain top forest specimens had 

intermediated values. Most of those anatomical differences are associated with each 

physiognomy characteristics like water body distance and essentially physical and 

chemical soil differences. In conclusion, R. rhombifolia can respond to environmental 

stimulus presenting seasonal growth pattern, concerning rain and photoperiod, and 

anatomical wood changes, concerning edaphic differences. 
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