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Tapirira guianensis Aubl., é popularmente conhecida como tatapiririca e ainda por 
camboatá, cupíuba, pau de pombo ou peito-de-pombo. É uma árvore nativa, com 
ampla distribuição no Brasil. Na área de estudo, ocorre em uma formação de floresta 
de terra firme situada em área de transição Cerrado-Floresta desenvolvendo-se de 
forma perenifólia e regenerando-se de forma espontânea. Nesse sentido este trabalho 
visou descrever as características dendrológicas de indivíduos da espécie T. 
guianensis em quatro fragmentos de floresta de terra firme no estado do Amapá. 
Inicialmente foram mapeados todos os indivíduos da espécie, depois para caracterizar 
a sua morfologia, foram analisados 10 indivíduos da espécie, distribuídos nos quatro 
fragmentos florestais, que totalizam cerca de 10ha. Estes foram escolhidos conforme 
apresentavam características locais marcantes, sendo considerados adultos acima de 
10 cm de circunferência a 1,30m do solo. Foi coletado material botânico de todos os 
indivíduos da espécie, logo após foi produzido exsicatas e duplicatas dos exemplares 
no qual, em seguida estes foram levados para identificação e incorporação ao acervo 
do Herbário da Universidade Federal do Amapá. O levantamento totalizou 133 
indivíduos da espécie Tapirira guianensis Aubl. A maioria dos indivíduos apresentou 
copa irregular de densidade intermediária, troncos retos, ritidoma fissurado com bases 
dilatadas, casca viva de cor vermelha escura, ramos dispostos em forma simpodial, 
folhas compostas pinadas, imparipinadas, variando de 7 a 13 folíolos peciolados, 
lanceolados, medindo de 9 a 17 centímetros de comprimento, distribuídos de forma 
oposta na ráquis, margem ondulada, ápice acuminado, base aguda, nervuras 
peninérveas, com nervura primária mais proeminente na face abaxial, glabra, 
membranácea, filotaxia alterna. Foi observado que a maioria dos folíolos, cerca de 
90% apresentaram pequenos furos arredondados com cerca de 3,1 mm² de diâmetro 
em quase toda sua estrutura. Possivelmente ocasionado por algum tipo de praga. Essa 
característica peculiar foi constatada em todos os indivíduos em ambos os fragmentos. 
Tal característica pode ocorrer tipicamente em áreas com alto nível de perturbação 
antrópica ou se tratar de um tipo de associação ecológica entre as espécies, podendo 
ainda servir de auxilio no reconhecimento em campo da espécie. 
 


