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FENOLOGIA DA ESPECIE Miconia ibaguensis (Bonpl) Triana (Melastomataceae)
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Os estudos fenol6gicos contribuem para a compreensao da dinamica e estruturagao das comunidades e
sac fundamentais para se entender a disponibilidade de recursos para a fauna, importante fator para a conservagao das matas riparias. 0 objetivo deste trabalho foi analisar 0 padrao fenol6gico da especie arbustiva
Miconia ibaguensis (Bonpl) Triana, na area experimental da Embrapa Cerrados, em zona de regeneragao
natural de mata de galeria do c6rrego Sarandi (Planaltina, OF). 0 c1imada regiao e tropical com duas estagoes bem definidas uma estagao seca de abril a setembro e outra chuvosa de outubro a margo. Para este
estudo foram demarcadas cinco parcelas de 10m x 10m, distantes 50m entre si, e marcados dois individuos
da especie por parcela. As observagoes quali-quantitativas das fenofases (folhas jovens, maduras e senescentes, botoes, flores, frutos verdes e maduros) foram feitas quinzenalmente de 21/ju1/2010 a 12/jul/2012.
Ap6s a analise dos dados verificou-se que as folhas jovens, adultas e senescentes mantiveram 0 mesmo padrao nos dois anos de estudo, sendo que as folhas jovens tiveram 0 seu pica em janeiro e fevereiro/2012. A
floragao e frutificac;:aotiveram 0 mesmo padrao ao longo desses anos, sendo que a florada foi praticamente
o ana todo, exceto no periodo de novembro a fevereiro. 0 pica de florac;:aofoi em agosto e setembro/2012,
maio e outubro de 2011 e maio e junho de 2012. Os frutos maduros estiveram disponiveis por quase todo
o periodo estudado, exceto entre os meses de margo a julho, apresentando 0 pica de amadurecimento nos
meses de setembro/201 0, janeiro e outubro/11 e dezembro/11 a fevereiro/2012. Estes resultados mostram
que esta especie disponibiliza os recursos para a fauna praticamente por todo ano, sendo uma especie
ornitoc6rica, com frutos carnosos atropurpureos. Essas caracteristicas permitem apontar grande potencial
de utilizagao dessa especie no processo de condugao da sucessao ecol6gica, sendo recomendada na restauragao ecol6gica.
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