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Este trabalho teve como objetivo caracterizar a fenologia reprodutiva das espécies Miconia alborufes-
cens Naudin, M. holosericea (L.) DC. e M. prasina (Sw.) DC. na mata ciliar do rio Lençóis (12º33’34’’S e 
41º24’15’’W), no Município de Lençóis, Chapada Diamantina, BA. Observações fenológicas mensais foram 
realizadas em dois blocos e entre os anos de 2008 a 2012. No primeiro, com duração de 24 meses, 8-10 
indivíduos (N=26) de cada espécie foram observados e no segundo (18 meses), 16-24 indivíduos (N=62), 
sendo analisadas as fenofases: Botões, Flores, Frutos verdes e Frutos maduros. Foram realizadas corre-
lações entre as fenofases e as variáveis ambientais e os padrões de floração e frutificação classificados 
segundo critérios de regularidade, frequência e duração. O grupo apresentou floração anual, variando em 
duração curta (M. holosericea), intermediária (M. prasina) e longa (M. alborufescens). A frutificação também 
foi anual, com duração intermediária (M. alborufescens, M. prasina) e longa (M. holosericea). Em todas as 
espécies, a fenofase de botões correlacionou-se com o fotoperíodo. Os fatores temperatura e insolação 
correlacionaram-se positivamente com as fenofases de frutificação em M. holosericea e negativamente em 
M. prasina. A oferta de flores ocorreu ao longo da estação chuvosa enquanto a frutificação perdurou até 
meados da estação seca permitindo assim uma oferta longa de recursos para polinizadores e dispersores. 
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