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Nas savanas de Roraima é comum encontrar áreas com maior concentração de espécies
arbóreas, como buritizais, matas ciliares e “ilhas” de floresta semidecidual. Essas “ilhas”
são geralmente associadas a manchas de solo com maior teor de nutrientes, conhecidos
localmente como “barros vermelhos”. Devido ao aumento da população na Terra Indígena
Araçá as ilhas de mata sofrem grande pressão, sendo utilizadas para a prática agrícola
(roças) e extração de madeira. O Pau-rainha (Centrolobium paraense Tul - Fabaceae) ou
Katan’ye (nome Macuxi) ocorre nestas ilhas de mata, sendo uma espécie de grande
importância cultural e econômica para os índios Macuxi e Wapixana, sendo usada nas
habitações, que são construídas com estrutura de madeira, cobertura de palhas de buriti e
paredes de barro (adobe). Também é usada na construção de cercas e para lenha. É uma
planta ameaçada pela exploração madeireira e ao mesmo tempo bastante promissora para
reflorestamentos. Fator que contribui a esse potencial é a capacidade de emitir rebrotas
basais. Os índios da TI Araçá exploram esta característica como forma de diminuir a
pressão sobre as grandes árvores de Pau-rainha ainda encontradas nas matas e pela
facilidade de obter peças em várias dimensões, com diâmetro adequado aos diferentes
usos. O sistema de manejo indígena das rebrotas consiste em preservar tocos de pau-rainha
nas roças abertas (talhadia), para futuramente aproveitar a madeira oriunda das brotações,
utilizada para estrutura de telhados, cabos de ferramentas ou lenha. Essa capacidade de
emitir rebrotas e o crescimento destas vem sendo estudados para desenvolver estratégias de
conservação da espécie localmente, como a preservação das árvores de maior porte como
produtoras de sementes. Espera-se que desta forma, a espécie tenha maior oportunidade de
dispersar propágulos e manter-se viável e disponível nas matas da região, como também
servir de fonte de sementes para iniciativas de reflorestamento e sistemas agroflorestais.
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