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Estudos fenológicos de longa duração em florestas tropicais são raros. Foi

realizado o acompanhamento fenológico de Enterolobium schomburgkii, no período de 1998 à

2007, em duas áreas de floresta amazônica: a Reserva Florestal Ducke (RFD) e Estação

Experimental de Silvicultura Tropical (EEST). O objetivo foi observar os padrões fenológicos

nas duas áreas, verificar a regularidade da floração e frutificação num período de 10 anos e a

influência dos fatores climáticos nestes eventos. Foram marcados cinco indivíduos na RFD e

cinco na EEST e observados quanto à produção de flores, frutos imaturos e maduros. A

floração e a produção de frutos imaturos apresentaram padrão regular, exceto frutos imaturos

na RFD, e frutos maduros irregular nas duas áreas observadas. Apresentaram variação na

duração e época de ocorrência entre anos e estações. A freqüência de ocorrência foi similar

nos 10 anos observados e o padrão diferente para os episódios frutos imaturos e maduros, com

intervalo de um ano na RFD e para o episódio frutos maduros de dois anos na EEST. Conclui-

se que a freqüência de ocorrência das fenofases antese e frutos imaturos foram anuais, com

exceção de frutos imaturos na RFD, que juntamente com frutos maduros foram bi-anuais

apresentando padrão irregular e duração de intermediária a prolongada. Ocorreu variação de

até dois anos sem os indivíduos apresentarem as fenofases. Não ficou evidente, nesta análise,

a influência dos fatores climáticos nos padrões observados. Estudos a longo prazo são

fundamentais para entender os padrões fenológicos reprodutivos e de oferta de recursos em

florestas tropicais. (CNPq/FAPEAM/INPA)
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