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Estudos de fenologia de populações são importantes para a conservação das espécies
vegetais, e para a fauna a estas associada, que depende dos recursos oferecidos. A
família Melastomataceae é constituída, em sua maioria, por espécies consideradas
pioneiras. Cerca de 4.570 espécies são distribuídas pelas regiões tropicais e subtropicais
do Mundo, sendo aproximadamente 25% das espécies pertencem ao gênero Miconia.
Estudos realizados no sul da Bahia indicam que as espécies desse gênero apresentam
potencial na regeneração de áreas degradadas, sendo necessários, para tanto,
conhecimentos sobre a fenologia das espécies. O objetivo desse trabalho é estudar a
fenologia das espécies arbóreas do gênero Miconia na RPPN Serra Bonita, Camacã.
Foram amostradas 61 árvores com DAP ≥10 cm, em um fragmento de floresta ombrófila
montana, observadas mensalmente com o auxílio de binóculos, entre abril de 2008 e
janeiro 2009. Para avaliar as fenofases (floração, frutificação, queda foliar e brotamento)
utilizou-se metodologia quali-quantitativa proposta por Fournier. Os 61 indivíduos
estudados foram identificados como pertencentes a sete espécies (Miconia budlejoides
Triana, M. chartacea Triana, M. mirabilis (Aubl.) L. Wins, M. prasina (Sw) DC., M.
pussiliflora (DC.) Naudin, M. ruficalyx Gleason, Miconia sp.). Outubro, novembro e
dezembro foram os meses com maior atividade de floração (42,8% das espécies) e, em
dezembro, foi encontrado o maior número de indivíduos com flor (29 indivíduos ou
47,54%). A frutificação ocorreu entre agosto e janeiro (57,1% das espécies) sendo
agosto o mês com maior número de indivíduos com frutos (29 indivíduos ou 47,54%).
As espécies Miconia budlejoides, M. ruficalyx não apresentaram flores nem frutos
durante o período e M. pussiliflora não apresentou fruto. A queda foliar e o brotamento
ocorreram  o ano todo, em baixa intensidade, indicando que as espécies são perenifólias.
O brotamento foi mais intenso no mês de dezembro, quando todas as espécies estudadas
emitiram folhas novas. (CNPq, FAPESB, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION).
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