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tNTRODUÇAO

A Cenostigma tocantinum, Ducke, da famllia FABACEAE, possui relatos de

ocorrência natural em toda a Região Amazônica, é conhecida como pau-pretinho

(AM, PA, MA), macharimbe (PA), cássia de rodoviária e mangibá (GO) e inharé

(BA) de acordo com (PIOVESAN et ai., 2010 e LORENZI, 2002).

É uma árvore de porte mediano (10 m de altura), podendo chegar aos 20 m. Seu

tronco, tortuoso e provido de caneíuras longitudinais, chama à atenção e se

confunde com o tronco de acariquara e carapanaúba. Floresce o ano todo, com

maior freqüência no perfodo menos chuvoso. Produz grande quantidade de

sementes viáveis, no período seco, essas sementes podem ser armazenadas,

devido apresentarem caracterfsticas de sementes ortodoxas (GARCIA et a/.,

2006).

o pau-pretinho vem sendo usado na arborização de Manaus devido a suas

caracterlsticas favoráveis: tronco reto; crescimento rápido; copa frondosa, que

proporciona sombreamento eficiente sem a liberação de grande quantidade de

folhas; raizes pouco agressivas, que não destroem as calçadas. Por ser espécie

nativa da Amazônia, apresenta baixa suscetibilidade ao ataque de pragas e

doenças, bem como produz flores amareías em grande parte do ano,

embelezando as vias urbanas (SOUSA et aI., 2008).
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No Amazonas, essa espécie ganhou importância e destaque durante o Xtl

Congresso Brasileiro de ArborizaçAo Urbana, de 2008, em Manaus-AM e passou

a ser ptantada com sucesso na arborização paisagística em diversos

logradouros de Manaus.

o XII CBAUI2008 e I Encontro da Regional Norte da Sociedade Brasileira de

Arborização Urbanal2011, em Manaus, deixaram três importantes legados ao

Amazonas e a cidade de cidade de Manaus. Primeiro foi a indicação do pau-

pretinho (Cenostigma tocantinum), como espécie recomendada para

arborização urbana, em substituição as palmeiras exóticas e até mesmo ao

oitizeiro (Ucania Totn6nlosa), árvore de -9rande porte e de diflcil acesso a

sementes e mudas. O segundo legado foi a publicação do Plano Diretor de

Arborízação Urbana da Cidade de Manaus (Resolução do COMDEMA, nO

00112012,publicada no Diário Oficial do Municfpio de Manaus (DOM), nO2.886,

de 12/0312012). O terceiro foi a Lei Municipal nO1.73012013, que determina o

plantio de muda .de árvore, na comprar de automóvel novo, no âmbito do

Municlpio de Manaus, publicado no DOM, nO3.168, de 15 de maio de 2013.

Neste contexto, o presente trabalho é uma contribuíçao ao processo de

discussão e execução de políticas públicas de arborização urbana na cidade de

Manaus.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia adotada no presente estudo caracteriza-se com uma abordagem

de natureza qualitatiVae quantitativa, com coleta de dados em campo e pesquisa

bibliográfica. A coleta de dados em campo foi realizada de forma expedita, com

amostragem de DAP (em), Altura (m), condições fisionômica, morfológica da

planta, atribuindo notas de 01 a 03 para copa. Sendo nota 01 para índividuos

com aspecto de copa e tronco em boas condições na arborização urbana, nota

02 para plantas de aspecto mediano e nota 03 para as plantas que estavam

morrendo, ou abaixo de 2,Omde altura, ou rebrotando e bifurcando abaixo de

1,3m de altura, ou sem a formação de copa e pouca folhas.

No levantamento expedito, os dados de campo foram coletadcs, partindo das

)
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coordenadas geográfiçn do Norte para Q Sul, do Le te para o Oeste, conforme

Figura 01, indicando os togradouros percorridos na cidade Manaus, para registro

de presença e medições dendrométricas de Cenostígma tocantínum, com

destaque para os indívfduos plantados após 2008.

RESULTADOS E-DtSCUSÃO

Os dados quantitativos e qualitativos da amostrageM de campo demonstraram

que ocorreu um aumento significativo de plantio de Pau-Pretinho, após 2008,

ano do XII Congresso Brasileiro de ArborizaçAo Urbana, em Manaus-AM.

Atualmente estima-se a presença de mais de dois mil e quinhentos indIvfduos,

em boas condições de sobrevivência, distribuldos em diferentes logradouros da

cidade de Manaus.

Segundo COSTA e HIGUCHI (1999), nos meados da década de noventa.

existiam aproximadamente 30 indivíduos dessa espécie nas ruas de Manaus.

LElTE (2007) encontrou dificuldade em realizar a fenotogia reprodutiva desse

espécíe, no ambiente urbano de Manaus, encontrando somente 24 individuos

aduttos em fase reprodutiva, distribuídos nos logradouros de Manaus. Os

referidos autores foram os primeiros a divulgarem as característleas favoráveis

do Pau-Pretinho, como uma espécie com potencial para arbonzação da cidade

de Manaus. Após essa divulgação, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de

Manaus (SEM MA) passou a coletar sementes e produzir mudas e implantar nas

ruas e praças da cidade. Porém, foi durante e preparação do XII CBAU/2008,

que o Pau-Pretinho ganhou importância e recebeu maior atenção da SEMMA e

instituições de pesquisa e ensino, no Amazonas (SOUSA, et ai., 2008).

Com base nas informações da SEMMA e observaçAo de campo, verifICOu-se que

95% de pau-pretinho plantado na cidade ocorreu após 2008 e estima-se que

30% não sobreviveram ou estão danificadas. prlnclpalmente por causa do

vandalismo e das condiçOes adversas a que estão submetidas.

Observou-se pela Tabela 1, altura média de 6,97 m, para os indivíduos

estabelecidos até 2001 e de 2,40 m de altura, para os indivíduos mais novos,

plantados em 2013. Com referência ao OAP, observou-se indivfduos com o

máximo de 51 ,ao em e a,50 m de altura, para os indivfduos em fase de

senescência. Porém, observou-se, durante a coleta de dados, que os indivlduos
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com boas caraeteJistlcas dê uma árvore na arborizaçAO urbana. do aquelas que

apresentam cerca de 25,00 em de DAP, com 6,00 m de altura e ábertura de copa
acima de 3,00 m.

A amostragem de dados dendrométricos demostrou que nas condições do

ambiente urbano, de Manau$, o pau-pretinho apresentou crescimento médio

anual de 1,70 em para DAP e de 0,33 m de crescimento médio, em attura.

CONCLUSÃO

Tabela 1 - Amostragem de
Ano do NO de pia. NO de pia. DAP(CM) Altura (m)

Plantio observadas mensuradas Min Mo: Média Min Mo: Média

Antes 37 37 31,00 51,80 40,20 5,50 8,50 6,97

de 2001

2003 11 11 18,44 30.00 24,87 4,50 8.00 6.09

2006 43 34 9.11 25,25 13,68 4,50 7.50 5,88

2008 311 46 5,11 20,66 9.81 2,10 6.00 3,25

2009 261 58 3,69 19.09 12.13 3.00 5.00 4,88

2010 662 60 2,03 14,75 4,95 2,00 4,00 2,69

2011 48 36 1,05 10,62 4,26 2,00 3,60 2,72

2012 369 32 1.00 6,57 1,79 2,00 3,40 2,35

2013 453 98 0,33 6,30 1.49 2,00 3,70 2,40

Total 2.195* 412**

.(*) Número de plantas vivas observadas nos principais Iogradouros da cidade de
Manaus. (-) Número de plantas d&vídamente mensuradas nos principais
Iogradouros da cidade de Manaus.



XVIII Congresso Brasileiro de ArboI'iza9lo Urbana
Clube de Engenharia ..•RIo de JanelrolRJ

09 a 12 da novembro de 2014

COMPROVANTE DE TRABALHO APROVADO

Trabalho n° 21289

Prezado(a) SfLAS GARCfA AQU1NO DE SOUSA

Seu trabalho intitulaPoARBORIZAçAO URBANA NA CIDADE DE MANAUS -A ,COM
A ESPÉCIE AMAZONICA PAU-PRETINHO (CENOSTIGMA TOCAtrnNUM DUCKE -
FABACEAE) foi aprovado para a apresentaçAo no :XVUICongresso Brasileiro de
Arborização Urbana na modalidade Poster.

Comissão Cientifica

Rio de Janeíro, 02110/2014

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana - CNPJ: 68.707.86810001-60

~ .Emcutilt1r MIttDdDEYItI:ltOs- Av. N.Snt.de Copacabanlt.. 890. saflt 1.2(12- Oopacabana - 22050-001 - RIo de .JtJnWo .1
RJ - Fone/Fax: (21) 2548-5141/2545-7863 Sits: wwwJ'f1StodoeventcJsrio.comú


