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O  presente  trabalho  avaliou  aspectos  da  fenologia  reprodutiva  de  Didymopanax
morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. no Parque Zoobotânico da Fazendinha, localizado na
Rodovia Juscelino Kubitschek,  km 10 (latitude 0”02’23.01”S e longitude 51º05’47.53”),
no município de Macapá-AP. O parque possui uma área de 56 hectares, sendo considerado
como  um  fragmento  de  floresta  amazônica  de  terra  firme.  A  relevância  da  pesquisa
consiste  na  importância  do  conhecimento  da  espécie  pesquisada  para  compreender  as
variações apresentadas pelas fenofases de floração, frutificação, disseminação e mudança
foliar.  As  informações  fenológicas  da  espécie  podem  oferecer  subsídios  aos  planos  de
manejo  e  reflorestamento  de  áreas  degradadas  pela  agricultura  itinerante.  Foram
monitorados dez indivíduos de Didymopanax morototoni em fase reprodutiva, durante um
período  de  vinte  e  quatro  meses  (julho  de  2007  a  agosto  de  2009).  Utilizou-se  nas
observações  de  campo  binóculo  para  caracterizar  com  mais  qualidade  as  fenofases
apresentadas,  e  protocolo  de  campo  contendo  códigos  que  abrangeram  as  principais
características  de  cada  fenofase  e  GPS  para  georreferenciação.  A  espécie  apresentou  a
fenofase  de  floração  nos  meses  de  fevereiro  a  junho.  A  fenofase  de  frutificação  foi
observada  no  período  de  março  a  julho.  É  uma  espécie  sempre  verde  de  crescimento
continuo.  Os  resultados  obtidos  devem ser  considerados  como preliminares  sugestivos  e
não conclusivos indicativos da fenologia da espécie estudada.
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