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A  vegetação  de  savanas  amazônicas  apresenta  variações  periódicas  nos  padrões
reprodutivos  fortemente  relacionadas  com  a  sazonalidade  climática.  Ao  contrário  das
regiões  de  vegetação  seca  no  Brasil  central,  as  savanas  amapaenses  possuem alto  índice
pluviométrico e compreender como as espécies se relacionam com as variações sazonais é
essencial para conservação das mesmas. Este estudo teve como objetivo analisar, a partir
de  dados  de  herbários,  a  fenologia  reprodutiva  (floração  e  frutificação)  das  espécies  de
savana amazônica ocorrentes no município de Macapá e suas relações com a sazonalidade
da  região.  A  partir  da  listagem  publicada  por  Sanaiotti  et  al.  (2008),  foram  analisadas
exsicatas  depositadas  no  acervo  do  Herbário  Amapaense  e  Herbário  do  Museu  Emilio
Goeldi,  onde  foram registrados:  qual  o  local  e  data  de  coleta  e  a  fenofase  do  indivíduo.
Foram  registrados  131  indivíduos  em  fase  reprodutiva,  relativas  ao  período  de  1953  a
2008.  No  geral,  os  picos  de  floração  ocorreram  nos  primeiros  meses  de  estação  seca
(agosto  a  outubro)  e  os  de  frutificação  no  início  da  estação  chuvosa  (dezembro  a
fevereiro).  As  famílias  Rubiaceae,  Cyperaceae  e  Poaceae  tiveram  maior  número  de
indivíduos  com  flores  nesses  períodos  e  as  espécies  Coccoloba  mollis  (Polygalaceae),
Swartzia brachyrachis (Fabaceae) e Tamonea sp. (Verbenaceae) tiveram maior número de
indivíduos  em  estágio  de  frutificação.  Apesar  das  variações  interespecíficas,
aparentemente  as  espécies  das  savanas  amazônicas  como  um  todo  parecem  apresentar
semelhantes estratégias reprodutivas.

Palavras – chave: Floração, Frutificação, Cerrado, Amazônia.
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