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Este trabalho descreveu a fenologia foliar e potencial hídrico de Bonnetia stricta Nees & Mart., na mata 
ciliar do rio Lençóis (41°24’5,2”W e 12°33’40,0”S), ca. 500m de altitude, município de Lençóis, Chapada 
Diamantina, BA. As observações fenológicas foram realizadas mensalmente em 67 indivíduos, no período 
de setembro de 2011 a agosto de 2012, sendo mensuradas as fenofases de queda e brotamento foliar se-
gundo escala intervalar de cinco categorias a intervalos de 25%. Foi testada a correlação entre as fenofases 
e as variáveis ambientais (temperatura, precipitação, umidade relativa, insolação e fotoperíodo). O potencial 
hídrico foi mensurado em nove indivíduos distribuídos em diferentes condições de luminosidade (sombra 
e sol pleno) e substrato (solo arenoso, profundo, e aflormento, com solo arenoso raso). As medidas foram 
feitas antes do amanhecer (ψAM) e após o meio dia (ψPM) e calculada a amplitude diária (Δψ). Os dados 
de potencial hídrico foram submetidos análise de variância e teste de Tukey em nível de 0,01%. A espécie 
mostrou padrão foliar perenifólio com brotamento e queda contínuos. Foi encontrada correlação negativa 
entre brotamento e insolação e correlação positiva entre queda e temperatura e umidade relativa. As análi-
ses do potencial hídrico ao amanhecer e ao meio dia indicaram que não houve diferença significativa entre 
os indivíduos em condições de solo arenoso na sombra e solo arenoso no sol. Contudo, o potencial hídrico 
dos indivíduos em afloramento e sol pleno foi significativamente mais baixo daqueles presentes nas demais 
condições, indicando severa restrição hídrica. Não houve diferença entre os valores da amplitude diária (Δψ) 
do potencial hídrico dos indivíduos nas diferentes condições avaliadas, sugerindo que houve controle do 
fluxo transpiratório entre os horários de maior e menor potencial hídrico. 
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