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Características Gerais

Identificação

Cenostigma tocantinum Ducke, 
conhecida popularmente no Brasil como 
pau-pretinho, pau-preto, macharimbé, 
cássia-rodoviária, mangiribá e inharé, 
pertence à família Fabaceae e subfamília 
Caesalpinioideae (Silva et al., 2004).

Distribuição geográfica

A espécie é nativa e endêmica do 
Brasil. Ocorre nos biomas amazônicos, 
nos estados do Pará, Maranhão, Amapá, 
Amazonas, Rondônia, Tocantins, no 
Cerrado de Goiás e ainda na Bahia. É uma 
planta perenifólia, heliófita ou de luz difusa, 
seletiva higrófita, de crescimento rápido, 

secundária, característica e exclusiva da 
mata pluvial Amazônica de terra firme, 
onde apresenta frequência média, porém 
com dispersão um tanto descontínua e 
irregular. Floresce, preferencialmente, no 
interior de capoeiras e capoeirões, sobre 
terrenos argilosos ou arenosos, porém bem 
supridos de umidade (Silva, 2007).

Descrição botânica

Árvore frondosa de copa ampla, 
altura de 4-20 m. Tronco tortuoso 
e provido de caneluras (acanalado 
semelhante a canos) mais ou menos 
longitudinais profundas e irregulares; 
casca fina e lisa, de coloração e marrom 
(figura 1). Folhas compostas, alternas, 
estipuladas, pubescentes; folíolos 
opostos, em número de 3 a 10, cartáceos 

Figura 1. Aspecto geral da árvore de Cenostigma tocantinum 
Autor: Angela Maria S. Mendes, UFAM.
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(consistência de papel, “se rasga”), brilhantes na face 
superior, sem pelos em ambas as faces, de tamanho 
bastante variável (Figura 2). Inflorescências em 
racemos terminais simples (Figura 2), com pelos 
discretos de cor de ferrugem, com glândulas; flores 
amarelas, pediceladas com pelos em forma de 
estrela e glandular (KEW Botanical Garden, 2017; 
Warwick e Lewis, 2009). O fruto (Figura 3) é um 
legume seco lenhoso, deiscente, cor variando de 
verde claro (imaturo) a marrom escuro (maduro), 
piloso, plano e comprimido; apresenta duas valvas 
(bivalvo). Quando maduros, para dispersão, os frutos 
sofrem uma torsão acentuada em toda sua extensão, 
tornando-os espiralados ou revolutos; apresentam 
as dimensões em média de aproximadamente 90,6 x 
22,1 x 3,9 mm, 4,9 g de massa, com 1 a 6 sementes 
por fruto. Sementes (Figura 4) oblongas a circular 
com dimensões de 12,7 x 10,7 x 1,4 mm e 0,39 g de 
massa; apresenta testa glabra, fina e quebradiça de 
coloração marrom dourada e manchas avermelhadas; 
o embrião é axial, eixo embrionário reto (Piovesan et 
al., 2010; Silva, 2007). 
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1 Oliveira et al. (2009).
2 Silva (2007).

Figura 2. Aspecto da inflorescência de Cenostigma tocantinum.
Autor: Bacher, L. Disponível: <https://www.flickr.com/photos/
luisbacher/3910127297/in/pool-beautifulfloweringtreesoftheworld/>

Figura 4. Aspecto da semente e do embrião de Cenostigma 
tocantinum. co - cotilédone, em - eixo-embrionário, hi - hilo.
Autor: Silva, 2007.
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Tipo sexual

Espécie monóica. Seus principais polinizadores 
são as abelhas Meliponinae (Melipona fulva e 
Cephalotrigona femorata) (Oliveira et al., 2009) e a 
dispersão de suas sementes é barocórica (descrever) 
(Aleixo et al., 2016).

Usos

Utilizada na produção de madeira (caibros, 
vigas, ripas e para obras externas) e na extração de 
corantes (da madeira se extrai material tintorial da cor 
verde-azeitona). Também é utilizada em sistemas silvi-
pastoril por sua resistência ao fogo e versatilidade de uso 
(sombra, medicinal, mourão e estaca, lenha e carvão). 
Porém, o maior uso da espécie é para o paisagismo. 
Além de ser uma árvore ornamental, apresenta outras 
características favoráveis à arborização: tronco reto, 
crescimento rápido, copa frondosa, o que proporciona 
sombreamento eficiente, sem liberação de grande 
quantidade de folhas, e sistema radicular pouco 
agressivo. É uma das espécies nativas cultivadas do 
Norte do Brasil mais utilizadas na arborização urbana 
(Santos e Mitja, 2011; Silva, 2007).

Figura 3. Aspecto do fruto de Cenostigma tocantinum Ducke. 
Autor: Angela Mendes, 2017
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Sementes

Peso de mil sementes

O peso de 1.000 sementes varia de 333,39 a 
487,8 g, e o número de sementes por quilo de 2.582 a 
3.000 (Brasil, 2013; Garcia et al., 2008; Silva, 2007).

Colheita, extração e beneficiamento

Os frutos devem ser colhidos diretamente da 
árvore quando for observada mudança da coloração, 
de verde para amarelo-avermelhado a marrom, antes 
de iniciar a deiscência ou imediatamente após sua 
dispersão ao redor da planta matriz. Após a coleta, os 
frutos devem ser colocados à sombra em local ventilado 
para completar a abertura. A extração das sementes é 
feita manualmente (Lima Júnior et al., 2016).

Armazenamento 

Apresentam comportamento ortodoxo. O grau 
crítico de umidade da semente situa-se abaixo de 5,8% 
de teor de água; com este teor, as sementes apresentam 
90,0% de germinação. Sementes com teores de água de 
9,0% armazenadas a temperatura -18 oC por três meses, 
apresentaram 95,0% de germinação. O método de secagem 
a 27 °C, em dessecador possibilita maior preservação da 
germinação das sementes (Garcia et al., 2008; Silva, 2007).

Germinação

As sementes não apresentam dormência; a 
germinação é do tipo epígea, inicia-se com a protrusão 
da raiz primária aos quatro dias após semeadura, e 
com 11 dias a plântula está completamente formada. 
Os substratos mais adequados para a germinação são 
a areia e a vermiculita. A temperatura ótima para a 
germinação é a constante de 30 oC, sendo 14 dias o 
período para a avaliação da germinação. A porcentagem 
de germinação é alta; sementes recém-coletadas com 
teor de água de 23,4% apresentam germinação acima 
de 98% (Brasil, 2013; Felipe et al., 2010; Silva, 2007).

Mudas

Produção

A semeadura pode ser realizada diretamente 
em recipientes utilizando substrato organo-arenoso e 
sombreado a 50%. As sementes devem ser cobertas com 
0,5 cm do substrato peneirado e irrigar duas vezes ao dia. 
A emergência ocorre em 4 a 7 dias. O desenvolvimento 
das plantas é rápido. Se a muda for destinada para 
arborização urbana, há necessidade de periodicamente 
fazer a troca do recipiente para embalagens maiores até 
que a planta adquira o porte indicado para ser plantada 
nas ruas. Neste caso, a muda pode permanecer mais de 
2 anos em viveiro, dependendo do manejo da mesma 

(Almeida & Lima Júnior, 2016). A espécie apresenta 
baixa suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças 
(Almeida & Lima Júnior, 2016).

Associação simbiótica

Não encontrado na literatura.

Propagação vegetativa

Estacas apresentam bom enraizamento quando 
forem retiradas de mudas com altura média de 50 
centímetros de comprimento. Para isso, as estacas de 
10 cm de comprimento, com redução da área foliar 
para cerca de 50%, devem ser imersas em soluções 
de ácido indol-3-butírico (AIB), na concentração de 
2.000 ppm, durante um minuto (Freitas et al., 2010).
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Expediente
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