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Seção: Ecologia Vegetal

FENOLOGIA VEGETATIVA E POTENCIAL HÍDRICO DE Miconia Ruiz & Pav.
(MELASTOMATACEAE) NA MATA CILIAR DO RIO LENÇÓIS, CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA
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Este estudo caracterizou a fenologia vegetativa das espécies arbóreas Miconia alborufescens Naudin, M. 
holosericea (L.) DC. e M. prasina (Sw.) DC.,na mata ciliar do rio Lençóis (12º33’34’’S e 41º24’15’’W), no Mu-
nicípio de Lençóis, Chapada Diamantina, BA. As observações fenológicas mensais foram realizadas em dois 
períodos. No primeiro (Junho/2008 a maio/2010), 8-10 indivíduos (N=26) de cada espécie foram observados 
e no segundo (Janeiro/2011 a junho/2012), 16-24 indivíduos (N=62), sendo analisadas as fenofases: queda 
e brotamento foliar. Foram realizadas correlaçõTes entre as fenofases e as variáveis ambientais. O potencial 
hídrico (ψw) foi avaliado nas estações seca e chuvosa, em quatro indivíduos, sendo feitas medidas antes 
do amanhecer (ψAM) e após o meio dia (ψMD), e a amplitude das variações diárias (Δψ) calculadas a partir 
destes valores. Os ψAM e ψMD foram mensurados em três ramos coletados na base da copa. Os eventos de 
queda e brotamento foliar ocorreram de forma contínua e com baixas intensidades em M. alborufescens e 
M. prasina, conferindo as espécies o padrão perenifólio. Em M. holosericea a queda foliar foi continua e o 
brotamento episódico, concentrado na estação chuvosa, caracterizando a espécie como perenifólia episódi-
ca.Apenas M. prasina não apresentou correlação com nenhuma das variáveis. Os menores ψAM e ψMD foram 
registrados em M. alborufesces, variando de -2,37 MPa no período seco a -0,78Mpa estação chuvosa. As 
demais espécies apresentaram valores similares de ψAM e ψMD tanto entre elas quanto entre as estações.  O 
Δψ foram similares entre as espécies. Apesar das pequenas diferenças sazonais no ψw, os valores de ψAM 
indicaram boa recuperação noturna nas espécies avaliadas. Os resultados encontrados evidenciaram a que 
as espécies avaliadas mantiveram um status hídrico positivo, o que refletiu na fenologia foliar com a manu-
tenção de padrão perenifólio.
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