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Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum.; Carapa guianensis Aubl.; Mora
paraensis (Ducke) Ducke e Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. são espécies arbóreas,
utilizadas pela comunidade da Área de Proteção Ambiental – APA da Fazendinha
caracterizada pelo ecossistema de floresta de várzea estuarina, no município de Macapá na
construção civil e naval, uso medicinal e também na cultura local. O objetivo desse trabalho
foi estudar as características morfológicas vegetativas e reprodutivas das espécies em
indivíduos adultos para contribuição nos estudos de melhoramento genético florestal e na
identificação correta da espécie no campo. Foram realizadas cinco visitas mensais na APA da
Fazendinha caracterizada pelo ecossistema de várzea estuarina, as amostras das coletas foram
compostas de ramos com inflorescência e/ou fruto, o material coletado encontra-se depositado
no Herbário Amapaense - HAMAB. Foram observados para: C. spruceanum folhas simples
com filotaxia oposta, ápice agudo; inflorescência terminal, tipo cimeiras trifloras, com flores
branco-amarelada, hermafrodita; ritidoma desprendendo como papel, casca viva marrom-
esverdeada; exsudação aquosa. C.guianensis folhas compostas com ápice do folíolo agudo, base
do folíolo obtusa; inflorescência axilar, tipo panícula, flores unissexuais, gamopetalar,
dialissepalar; fruto tipo cápsula globosa, com quatro valvas; ritidoma marrom, casca viva
vermelha, cerne marrom. M. paraensis folhas compostas com ápice do folíolo mucronado, base
do folíolo acunheada; inflorescência terminal, tipo espiga, flores hermafroditas, dialipetalar,
gamossepalar; fruto legume volumoso; ritidoma cinza-esverdeado, casca viva amarela, cerne
branco. V. surinamensis folhas simples com filotaxia alterna, ápice mucronada; inflorescência
axilar, tipo panícula, flores amarelas, unissexuais; ritidoma estriado com placas de liquens, casca
viva vermelha; exsudação vermelha pegajosa. O trabalho fornece bases para o conhecimento
biológico dessas espécies em indivíduos adultos e ajuda na identificação e descrição
morfológica.(CNPq).
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