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ASPECTOS FENOLOGICOS DE Miconia chamissois Naudin (Melastomataceae) EM AREA
DE MATA DE GALERIA NO DISTRITO FEDERAL
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A fenologia permite prever a epoca de reproduc;ao, deciduidade e cicio de crescimento vegetativo. Esses
parametros podem ser utilizados para 0 manejo adequado da flora contribuindo para 0 entendimento da
regenerac;ao. 0 objetivo deste trabalho foi analisar os padr5es fenol6gicos da especie Miconia chamissois
Naudin, perenif6lia, comum em areas de vereda, campo umido e mata de galeria, ornitoc6rica, com frutos
carnosos atropurpureos, com grande numero de sementes. 0 estudo foi realizado no periodo de julho de
2010 a julho de 2012, as margem do c6rrego Sarandi, Embrapa Cerrados, Brasilia, OF. Para este estudo
foram demarcadas cinco parcelas de 10m x 10m, distantes 50m entre si. Em cada parcela foram marcados dois individuos. As observac;5es fenol6gicas com quantificac;ao das fenofases (folhas jovens, maduras
e senescentes, bot5es, flores, frutos verdes e maduros), foram feitas quinzenalmente. Ap6s 0 periodo de
avaliac;ao verificou-se que a especie manteve um padrao nas fenofases ao longo dos anos apresentando
folhas jovens, adultas e senescentes durante todo 0 periodo de observac;ao 0 que ja era esperado, pois tal
especie e perenif6lia. A especie apresentou florac;ao entre os meses de abril e agosto sendo 0 pica no mes
de junho. A presenc;a de frutos maduros ocorreu entre os meses de julho e outubro com 0 pica em agosto.
Comparando os resultados com estudo realizado em 2005 na mesma regiao observou-se uma antecipac;ao
nos picos das fenofases. Este evento pode ser devido a mudangas dos fatores abi6ticos essenciais para a
ecologia das especies. M. chamissois tem relevante importancia na comunidade, pois disponibiliza durante
um longo periodo do ana recursos para polinizadores e dispersores de sementes que sac fundamentais para
a preservagao dos ecossistemas riparios.
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