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O pau-cravo - Dicypellium caryophyllatum  (Mart.) Ness – Lauraceae - era uma das drogas
do  sertão  (termo  que  se  refere  a  determinadas  especiarias  extraídas  do  chamado  sertão
brasileiro  entendido  como sendo a  floresta  tropical  úmida)  que  a  partir  de  1600,  na  época
dos  bandeirantes,  era  muito  explorado.  Essas  drogas  eram produtos  nativos  do  Brasil,  que
não existiam na Europa e,  por  isso,  atraíam o interesse dos  europeus que  as  consideravam
como  novas  especiarias.  O  pau-cravo,  também  conhecido  como  cravo-do-Maranhão,
cravo-do-Pará,  craveiro e canela-cravo, comercialmente era considerada uma concorrente  à
altura  do  cravo-da-índia  e  da  canela-do-ceilão,  com a  vantagem de  permitir  a  extração,  na
mesma planta, dos dois produtos: a canela, da casca da árvore, e o cravo, da inflorescência.
A  parte  mais  importante  desta  bela  árvore  consiste  na  casca,  que  chega  ao  mercado  em
pedaços  de  30  a  60  cm  de  comprimento  por  3  cm  de  largura  com  aroma  idêntico  ao  da
canela  da  Índia  e  sabor  picante  como  o  do  cravo  da  Índia.  De  acordo  com  a  literatura  a
espécie  ocorre  na  Amazônia  brasileira,  peruana  e  equatoriana;  no  Brasil  está  praticamente
extinta. Foram feitas expedições em vários municípios dos estados do Pará e Maranhão no
intuito  de  se  registrar  populações  da  espécie.  Neste  estudo,  foi  estabelecida  uma  parcela
permanente  para  amostragem  de  todos  indivíduos  de  pau-cravo,  independentemente  do
diâmetro,  com área total  de  10  ha  (500  m x  200  m),  no  município  de  Juruti,  Pará,  onde  a
Alcoa Word Alumina Brasil Ltda. desenvolve seu projeto mínero-industrial de bauxita.  No
local  foi  registrada  a  maior  concentração  de  pau-cravo  já  registrada  para  toda  a  Amazônia
brasileira. Foram identificados 189 indivíduos, implicando numa abundância média de 18,9
indivíduos/ha.  Nas  40  quadras,  um  total  de  33  (ou  82,5%)  apresentaram  indivíduos.
Utilizando-se  o  índice  de  Payandeh  foi  verificado  que  o  padrão  de  distribuição  de  D.
caryophyllatum na área estudada é do tipo agregado (>1); o índice calculado foi de 13,02. Os
indivíduos apresentaram uma amplitude de DAP de 0,3 cm (limite inferior) a 19,3 cm (limite
superior); o diâmetro médio calculado foi de 5,93 cm. A altura total variou de 1,4 m a 21,0
m, média de 7,13 m, enquanto a altura do fuste variou de 1,7 m a 12,0 m, média de 4,13 m;
já a altura da copa apresentou amplitude de 3,0 m a 12,0 m, média de 2,88 m.  Os estudos
fenológicos foram implantados para se avaliar o ciclo fenológico da população. O pau-cravo
é uma espécie de sub-bosque e de ciclo de vida curto chegando, talvez, a no máximo 20-30
anos de idade em floresta ombrófila densa não manejada cujo dossel se encontra a cerca 30
m de altura com as emergentes atingindo 40-50 m de altura. O monitoramento em intervalos
plurianuais  deverá  determinar  a  idade  de  senescência  da  espécie.  A  árvore  mediana  da
espécie  tem 5,93 cm de DAP,  altura  total  média  de 7,13 m e  uma biomassa  aérea  viva  de
13,49  kg/árvore.  Finalmente,  considerando-se  que  apenas  essa  e  uma  outra  população,  em
Altamira  (PA),  de  pau-cravo  são  conhecidas  atualmente  em  toda  a  Amazônia  brasileira,  é
imperativo  que  estudos  e  iniciativas  de  conservação  da  espécie  sejam  efetivamente
desenvolvidos  para  que  se  possa  aproveitar  esse  importante  recurso  natural  pelas
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comunidades e pela sócio-economia da região amazônica.
Palavras-chave:  pau-cravo,  Dicypellium  caryophyllatum,  droga  do  sertão,  espécie
ameaçada, autoecologia.
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