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RESUMO

FENOLOGIA DE Chamaecrista debilis (Vogel) Irwin & Barneby (Leguminosae-
Cae), NO ESPINHAÇO MERIDIONAL, DIAMANTINA-MG (1)
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O Espinhaço compreende um conjunto de Serras que se estende por cerca de
 1000 km de comprimento e 50-100 km de largura, com altitudes entre 800 e 2000
 m, em Minas Gerais e Bahia, estabelecendo um mosaico de comunidades
 vegetais sob o controle da topografia local, da natureza do substrato e do
 microclima. Foi considerado Reserva da Biosfera pela UNESCO por abrigar
 fitofisionomias como campo rupestre, que faz parte do Bioma Cerrado, portador
 de alto grau de endemismos e espécies raras, que vem sofrendo com a perda de
 habitats pela ação antrópica, constituindo um hotspot mundial para conservação.
 A família Leguminosae compreende cerca de 727 gêneros e 19.325 espécies.
 Muitas delas apresentam potencial para recuperação de áreas degradadas, uma
 vez que possuem associação com bactérias fixadoras de nitrogênio,
 principalmente as do gênero Chamaecrista. C. debilis, da subfamília
 Caesalpinioideae, é uma espécie endêmica do Espinhaço ocorrendo em áreas de
 campos rupestres. O objetivo do estudo foi conhecer o comportamento fenológico
 da espécie visando dar subsídios para sua utilização futura na recomposição de
 áreas degradadas. O trabalho foi realizado no campus da Universidade Federal
 dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina-MG. Foram anotados os
 valores mensais de precipitação e as médias de temperatura máxima e mínima
 mensal dos últimos 10 anos que foram comparados com os dados climáticos do
 período de estudo. Foram marcados ao longo de uma trilha, 30 indivíduos da
 espécie onde avaliou-se quinzenalmente, de abril de 2010 a março de 2011, as
 seguintes fenofases: caducifolia, brotação, floração e dispersão.  Para a
 estimativa de intensidade fenológica foi utilizado o método de Fournier. Verificou-
se que a brotação e floração, estiveram associadas com a estação úmida
 enquanto que a dispersão e a queda de folhas com a estação seca. Os dados
 indicaram que a sazonalidade climática da região é determinadora dos padrões
 fenológicos observados.
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