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A  fenologia  e  a  determinação  da  dinâmica  foliar  permitem  a  identificação  de  grupos
funcionais de plantas em áreas em diferentes estágios sucessionais e são fundamentais para
compreender o  processo de regeneração natural.  Este  estudo trabalho objetivou estudar  a
dinâmica foliar de espécies em três estágios de sucessão (inicial, intermediário e tardio) em
uma  floresta  tropical  seca  no  Parque  Estadual  da  Mata  Seca,  em  Manga-MG,  entre
novembro/2009 e abril/2010. Em cada uma das nove parcelas de 50x20 m (três por estágio
sucessional) foram determinadas as cinco espécies de plantas (três indivíduos por espécie)
com maior Índice de Valor de Importância.  Para estimar o tempo de vida das folhas,  em
cada  indivíduo,  foram  aleatoriamente  marcadas  dez  folhas  novas  no  início  da  estação
chuvosa. Em cada amostragem mensal subseqüente, a perda e a produção de folhas foram
monitoradas.  Para  verificar  a  existência  de  relação  entre  as  dinâmicas  foliares  de  cada
estágio  sucessional,  foi  realizada  uma  análise  de  sobrevivência.  Das  sete  famílias
botânicas,  a  Fabaceae  foi  a  mais  representativa,  um  padrão  fitogeográfico  para  florestas
estacionais  deciduais.  Entretanto,  as  espécies  dominantes  diferiram  entre  os  estágios:
Myracrodruon  urundeuva  (32,54%)  predominou  no  inicial,  Handroanthus  reticulatus
(22,13%)  no  intermediário  e  Handroanthus  chrysotrichus  (26,63%)  no  tardio.  A  maior
produção  de  folhas  ocorreu  em  novembro,  início  do  período  chuvoso.  A  queda  foliar
iniciou  em  dezembro,  sendo  maior  em  fevereiro  e  estendendo-se  até  abril,  quando  M.
urundeuva apresentou um total de 7,7% de queda foliar e H. reticulatus e H. chrysotrichus
apresentaram 24,4% cada uma. Houve rebrota foliar em março (após as chuvas) em apenas
20% dos indivíduos amostrados. A taxa de queda foliar não diferiu estatisticamente entre
os estágios intermediário e tardio, mas foi maior no estágio inicial.  O estudo possibilitou
maior  conhecimento  sobre  a  diversidade  dessa  floresta  e  a  relação  dos  processos
ecológicos sucessionais das espécies com eventos temporais. 
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