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APRESENTAÇÃO

Esta cartilha é fruto do conhecimento das pes-

soas que moram na região da Floresta Nacional do 

Araripe, que foi levantado a partir de 16 pesquisas 

de mestrado e doutorado realizadas desde 2010. 

Nela você encontra uma visão geral sobre alguns as-

pectos relacionados à história de ocupação e uso da 

Floresta. Em seguida, são descritas as característi-

cas das principais plantas utilizadas pelos moradores 

locais para fins medicinais, alimentícios e combustí-

veis. São apresentadas, também, algumas sugestões 

de boas práticas de manejo dos recursos presentes 

na Floresta. No final da cartilha, há um glossário para 

o melhor entendimento de alguns termos emprega-

dos no texto. Esperamos que este material seja útil 

para todos aqueles que se interessam pelos recursos 

naturais da Floresta Nacional do Araripe. 
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UMA BREVE 
HISTÓRIA SOBRE 

A FLORESTA E SUA 
OCUPAÇÃO

De acordo com algumas pesquisas, os primeiros 

a desbravarem a área onde hoje é a Floresta Na-

cional do Araripe foram os índios Kariri no século 

XVII (1601-1700). No entanto, após várias batalhas 

sangrentas, eles foram expulsos por colonizadores 

que pretendiam utilizar as terras da Floresta para a 

criação de animais e produção de alimentos (Brigi-

do 1888; Limaverde 2006).

Desde então, a população na região cresceu, es-

pecialmente em 1889 quando Padre Cícero Romão 

Batista realizou, segundo a crença local, um milagre 

que transformou a hóstia sagrada em sangue na 

boca da beata Mocinha. Por esse motivo, Padre Cí-

cero passou a atrair inúmeros fieis, que eram refugia-

dos das secas do Nordeste do Brasil, incentivando-

-os a desenvolverem atividades agrícolas no interior 
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da Floresta. Ele dizia: 

“quem tem uma roça 

de mandioca na serra, 

não morre de fome” 

(Pinheiro 1959). Veja-

mos o que diz um mo-

rador sobre a ativida-

de agrícola no interior 

da Floresta, a qual é 

conhecida popular-

mente por “serra”:

Dessa forma, algu-

mas famílias passaram 

a morar dentro da 

Floresta, praticando a 

agricultura e utilizando algumas plantas da região, 

tanto para sua sobrevivência quanto para a comer-

cialização. Ao longo do tempo, muitas dessas plan-

tas, como pequi, mangaba, murici, cambuí, bar-

batenã e janaguba, passaram a ser utilizadas pela 

população para diversos fins, como será mostrado 

mais adiante. 

No dia 2 de maio de 1946, a Floresta, que até 

então era habitada livremente pela população lo-

“Nasci aqui mesmo, meus 

pais eram daqui mesmo e 

daqui eu não saí para can-

to nenhum. A gente traba-

lhava na agricultura. Eu 

ia com meus pais para o 

roçado, os terrenos eram 

vizinhos e a gente plan-

tava milho, feijão andu... 

Um pouco a gente vendia e 

um pouco era para manu-

tenção. A gente trabalhava 

muito e colhia pouco por-

que a serra não era muito 

produtiva feito o Sertão”. 

(J. R.)
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cal, deu lugar a uma Unidade de Conservação de 

uso sustentável*: a Floresta Nacional do Araripe 

(FLONA-Araripe-Apodi), que foi a primeira área 

protegida desse tipo criada no Brasil. Com sua cria-

ção, a chefia da FLONA passou a controlar as ati-

vidades agrícolas, a pecuária, a coleta de recursos 

madeireiros, a construção de acampamentos e a 

caça realizada na Floresta. A partir desse momen-

to, surgiram vários desafios no que diz respeito aos 

cuidados com a Floresta, que incluíram a retirada 

das famílias que ali moravam, o controle da caça de 

animais e da coleta de plantas e o combate aos in-

cêndios. Vejamos um 

relato de um morador 

sobre a criação da 

Floresta:

O processo de re-

tirada das pessoas 

do local ocorreu aos 

poucos. As famílias fo-

ram indenizadas pela 

perda de suas terras 

e casas. Muitas de-

las foram para outras 

“Essa floresta foi fundada 

em maio de 1946, eu sou 

mais velho do que ela três 

meses. Antes de ter a reser-

va, o povo queimava muito, 

tirava madeira. Aí, depois 

que surgiu, começou a não 

cortar madeira. Ninguém 

pode fazer desmatamento 

à vontade como fazia. Foi 

aí que o IBAMA proibiu 

a solta de gado na serra e 

acabou e não existiu mais 

incêndio”. (J. H.)
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regiões e outras se estabeleceram em áreas muito 

próximas à Floresta, originando algumas comunida-

des existentes até hoje. Assim, os moradores dessas 

comunidades continuam extraindo recursos da Flo-

resta, seja para sua subsistência, para comércio ou 

para manutenção de suas tradições.

Atualmente, a FLONA Araripe possui uma área 

de 38.969,096 hectares e abriga diferentes tipos de 

vegetação: mata úmida, cerradão, cerrado e carras-

co. A FLONA abrange os municípios de Barbalha, 

Crato, Jardim, Missão Velha e Santana do Cariri, 

que juntos possuem 239.155 habitantes. Cerca de 

um terço dessa população (79.718 pessoas) vive no 

meio rural (IBGE 2010).

As pessoas que vivem em locais próximos à Flo-

resta passaram a utilizar suas áreas também para 

realizar atividades de lazer e práticas religiosas, por 

exemplo. Isso ficou bem claro quando perguntamos 

a alguns moradores das comunidades de Cacimbas, 

Sítio Macaúba e Baixa do Maracujá sobre os nomes 

de lugares dentro da Floresta que eles conheciam. 

As respostas deram origem a uma lista de 304 no-

mes, o que permitiu a construção de um mapa para 

localização dos principais locais (Figura 1).
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Figura 1. Mapa das principais áreas citadas pela população do 

entorno da FLONA-Araripe (Arte: Maria Clara B.T. Cavalcanti).
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Agora que sabemos um pouco sobre a história da 

Floresta, vamos apresentar informações de algumas 

plantas utilizadas pelo povo da região. Além disso, 

serão descritas as principais indicações de uso, ma-

nejo adequado e curiosidades. 

VOCÊ SABIA?

Existem locais dentro da FLONA que são reconhecidos 

pelos moradores com base em nomes de plantas, de 

animais e de santos e até mesmo com base em histórias 

antigas sobre a região. A região chamada de “vareda da 

bananinha”, por exemplo, tem esse nome porque lá tem 

bastante bananinha (uma planta encontrada na região). 

Já a estrada da “cruz da velha” recebeu esse nome por 

causa de uma idosa que viveu sozinha na serra e pediu 

que fosse enterrada no local quando morresse, onde foi 

fincada uma cruz. 
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 ❚ Plantas medicinais

As plantas medicinais são usadas tanto na pre-

venção quanto no tratamento de doenças de ani-

mais e pessoas, principalmente por aqueles que 

vivem distantes de centros urbanos e serviços pú-

blicos, os quais dependem de recursos da vegeta-

ção para cuidar de sua saúde.  

Diversas partes dessas plantas, tais como fo-

lhas, cascas, sementes, frutos e raízes, são utili-

zadas na preparação de remédios caseiros. Esses 

remédios podem ser feitos de diferentes formas: 

chás, banhos, molhos, garrafadas, lambedores, 

compressas e in natura. Um exemplo do uso in na-

tura (quando a planta é usada da forma como foi 

coletada da natureza) seria retirar a casca de uma 

planta e amarrar sobre uma ferida. Esse tipo de 

remédio também pode ser utilizado por pessoas 

de outras localidades, as quais podem ter acesso 

aos produtos da Floresta graças aos mercados e 

às feiras públicas, onde esses recursos podem ser 

facilmente encontrados.
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VOCÊ SABIA?

Os rezadores são especialistas locais em saúde, que aju-

dam aqueles que o procuram por meio de rezas, de ora-

ções e do uso de plantas. Os males tratados pelos reza-

dores são os mais diversos: mau-olhado, cobreiro, dor de 

cabeça, engasgo, mal vermelho, vento caído, peito aber-

to, sol na cabeça, dor de dente, dentre muitos outros.

Nas comunidades da Chapada do Araripe, existem 

muitos rezadores, que atendem gratuitamente a quem 

precisa. De acordo com os rezadores, para que a cura 

aconteça, o principal é ter fé, por parte tanto de quem 

reza quanto de quem está recebendo a benção: “É a fé 

quem cura” (Rezadeira da Comunidade de Macaúba - 

Barbalha). 

Os rezadores detêm muitos saberes sobre a importância 

da natureza para a saúde humana, incluindo conheci-

mentos acerca das plantas terapêuticas, que são utiliza-

das pelos rezadores em rituais de cura. 

Através de uma pesquisa com 40 rezadores, registra-

mos a existência de 151 espécies de plantas medicinais. 

Sete dessas plantas são utilizadas nos benzimentos. Os 

ramos de vassourinha, pinhão-roxo, arruda e mamona 

são os preferidos para benzer, pois ajudam a afastar os 

males. Em alguns atendimentos, os rezadores ensinam 

sobre o uso de plantas medicinais a quem os procura, 

contribuindo para a manutenção desse conhecimento. 



15  ■

 ❚ Plantas utilizadas como combustíveis

A madeira usada como lenha é um dos princi-

pais combustíveis derivados das plantas, servindo 

como uma fonte de energia para fins domésticos e 

industriais. Essa madeira pode ser encontrada em 

grande quantidade na Floresta e serve, principal-

mente, para preparar os alimentos, podendo subs-

tituir outros combustíveis, como o gás de cozinha, 

que é mais caro e inacessível a algumas famílias. No 

entanto, recomenda-se o uso de lenha seca, ou seja, 

daquela proveniente de madeira morta disponível 

na Floresta, pois o corte indiscriminado de árvores 

para o uso de lenha pode diminuir a quantidade 

dessas plantas na Floresta ao longo do tempo.
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Figura 2. Coleta de lenha na Floresta Nacional do Araripe (Foto: 

Maria Clara B.T. Cavalcanti).
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 ❚ Plantas alimentícias

As plantas alimentícias não cultivadas, como o 

pequi, a mangaba e o araçá, possuem uma ou mais 

partes que podem ser utilizadas na alimentação 

humana. Durante centenas de anos, essas plantas 

foram a base da alimentação de inúmeras famílias, 

sendo, muitas vezes, o único recurso disponível.

Atualmente muitas plantas alimentícias da serra 

não são mais usadas, especialmente as que neces-

sitam de um grande investimento de tempo para 

serem preparadas. Porém, mesmo com o fácil aces-

so de muitas comunidades aos centros urbanos e 

a alimentos industrializados, várias plantas alimen-

tícias ainda são importantes componentes da dieta 

e da subsistência de muitas famílias. As partes das 

plantas alimentícias mais usadas hoje na região do 

Araripe são os frutos e as sementes (chamadas lo-

calmente de amêndoas ou castanhas).
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AS PLANTAS ÚTEIS 
DA FLORESTA 

NACIONAL DO 
ARARIPE

Agora vamos apresentar as características de 

algumas plantas importantes para o uso medicinal, 

alimentar e combustível, que são encontradas na 

Floresta Nacional do Araripe. Enfatizamos esses 

três tipos de uso pelo fato de serem os que mais 

se destacaram nas pesquisas realizadas na região 

por nossa equipe. Para isso, selecionamos algumas 

plantas úteis citadas e reconhecidas como mais  

importantes. Todas as informações apresentadas a 

seguir são baseadas no conhecimento das pessoas 

do Araripe.
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Nome popular: Amarelo

Nome científico: Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico

Características gerais: O amarelo é uma árvore 

que pode medir até 15 metros de altura. Suas flores 

são de cor creme e seus frutos entre outubro e no-

vembro. Já seus frutos, que têm formato de vagem, 

estão disponíveis de setembro a abril e possuem 

em média 15 sementes. A madeira apresenta uma 

coloração amarelo-dourada quando está seca. Por 

isso, ela é popularmente conhecida como amarelo.

Usos: É muito utilizada como lenha na região da 

Floresta Nacional do Araripe. 

Nomes populares: Ameixa ou almeixa

Nome científico: Ximenia americana L.

Características gerais: A ameixa é um arbusto ou 

uma pequena árvore que pode chegar a 4 metros 

de altura. Suas flores são de cor creme e têm um 

cheiro característico, ocorrendo entre os meses de 

outubro e novembro. Seus frutos são redondos e 
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possuem cor alaranjada ou amarelada, estando dis-

poníveis entre dezembro e janeiro. 

Usos: A casca da ameixa é a principal parte utili-

zada para fim medicinal, podendo ser administra-

da tanto na forma de banhos (uso externo) quanto 

na forma de garrafadas ou chás (uso interno). Os 

banhos com ameixa ajudam a cicatrizar ferimentos 

e a curar inflamações de pele. Garrafadas ou chás 

são usados para problemas de sangue (anemia), 

inflamação de garganta, diabetes, gastrite, úlcera, 

dor de cabeça, dor de barriga, estalecido, dentre 

outros problemas. Existem relatos de que o fruto 

pode ser usado também para a fabricação de sa-

bão artesanal.

Nome popular: Araçá cascudo ou  
araçá verdadeiro

Nome científico: Psidium laruotteanum Cambess.

Características gerais: O araçá cascudo é um ar-

busto que pode medir até 5 metros de altura. Suas 

flores brancas são polinizadas principalmente por 
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abelhas e ocorrem ocorre entre novembro e de-

zembro. Os frutos de araçá apresentam uma colo-

ração externa que varia entre o amarelo e o verme-

lho e uma polpa que é branca, estando disponíveis 

entre dezembro e fevereiro. 

Usos: Os frutos são consumidos tanto pelas pessoas 

quanto por pequenos mamíferos. O chá das folhas 

era usado como substituto do café. Existem também 

registros do uso medicinal das folhas para aliviar do-

res de barriga e dores de dente. 

Nome popular: Araticum ou  
araticum-cagão

Nome científico: Annona coriacea Mart.

Características gerais: O araticum é um arbusto 

que pode medir até 8 metros de altura. As suas flo-

res são carnosas e apresentam uma coloração que 

varia de esverdeada a branco-amarelada. São po-

linizadas principalmente por besouros e ocorrem 

de setembro a janeiro. Os frutos têm polpa bran-

ca, contêm numerosas sementes e são dispersos 
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por mamíferos, estando disponíveis entre outubro 

e abril. 

Usos: A polpa do araticum é consumida in natura 

e também é utilizada para a fabricação de sucos e 

vitaminas. Muitas pessoas dizem que o fruto batido 

com leite é um ótimo fortificante, aliviando os sin-

tomas principalmente da anemia. Já as sementes 

do araticum, segundo alguns moradores da região, 

podem ser utilizadas para amenizar os efeitos do 

veneno de algumas serpentes.

Nome popular: Babaçu ou  
coco morondongo

Nome científico: Attalea speciosa Mart ex. Spreng.

Características gerais: O babaçu é uma palmeira 

que pode medir até 30 metros de altura. As flores 

são de coloração amarelo-clara e ocorrem, normal-

mente, de janeiro a abril. Os frutos são de cor mar-

rom-clara e ocorrem em cachos, que podem con-

ter, em média, 500 frutos e que estão disponíveis 

entre julho e dezembro. As sementes (amêndoas) 
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são encontradas em quantidade variada (geralmen-

te 4 a 6 amêndoas em cada fruto) e são ricas em 

óleo comestível. 

Usos: Dentre os principais usos do babaçu, desta-

ca-se o óleo da semente, que é muito produzido 

pelos extrativistas da Chapada do Araripe tanto de 

maneira artesanal (caseira) quanto pelas máquinas 

da Associação das Mulheres Rurais do Sítio Macaú-

ba. Além do óleo, o leite do coco também é muito 

apreciado na região. O babaçu também é utilizado 

para a alimentação de animais (ração), para a fabri-

cação de artesanatos (arupemba, vassoura e bio-

joias) e para a produção de lenha (a casca do coco 

é usada como carvão), além de ser usado como ma-

terial de construção, como cosmético e como pro-

duto medicinal. Na Figura 3, você pode ver alguns 

VOCÊ SABIA?

No estado do Maranhão, o babaçu também é encontra-

do em grande quantidade em locais chamados de “ba-

baçuais”. Nessa região, assim como na Chapada do Ara-

ripe, as sementes do babaçu são muito utilizadas para a 

produção de óleo.
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dos produtos feitos com babaçu em comunidades 

rurais da região do Araripe.

Figura 3. Artefatos feitos a partir do babaçu por comunidades 

do entorno da Floresta Nacional do Araripe. A: Produtos à venda 

na Associação das Mulheres Rurais do Sítio Macaúba.  

B: Arupemba. C: Amêndoas e cascas de babaçu. D: Uso da palha 

do babaçu para cobrir casas.
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Nome popular: Barbatenã ou barbatimão 

Nome científico: Stryphnodendron 

rotundifolium Mart.

Características gerais: O barbatenã é uma árvore 

que pode medir até 5 metros de altura. As flores 

são pequenas e apresentam coloração que varia 

entre o branco e o pardo. As flores exalam um per-

fume agradável e ocorrem de setembro a novem-

bro. Seus frutos são vagens alongadas e estão dis-

poníveis entre junho e setembro. 

Usos: A casca, quando deixada de molho na água, 

é usada para a cicatrização de ferimentos e para 

doenças ligadas ao sistema reprodutor das mulhe-

res, como inflamações e corrimentos. Além disso, 

chás, garrafadas e mesmo o pó da casca são usa-

dos pelas pessoas para tratar gastrites, problemas 

nos rins, dor de barriga, problemas no coração,  

febres e gripes.
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Nome popular: Cajuí ou cajuzinho da serra

Nome científico: Anacardium microcarpum 

Ducke 

Características gerais: Cajuí é uma árvore que 

pode atingir até 20 metros de altura. As flores têm 

uma coloração que varia de branco a avermelhado. 

O fruto é a parte onde se encontra a castanha, que 

é pouco consumida. A parte mais consumida pela 

população é o pedúnculo ou o “falso fruto”, que 

apresenta uma coloração que varia entre o amarelo 

e o vermelho. Muitas aves e mamíferos se alimen-

tam das castanhas do cajuí e as transportam para 

outros locais na Floresta. A floração ocorre entre 

junho a setembro, e os frutos do cajuí estão dispo-

níveis de outubro a janeiro.

Usos: O cajuí é usado para o consumo in natura 

e para o preparo de sucos e doces. Já a castanha 

precisa ser assada para ser consumida. A entrecas-

ca é usada na medicina local como cicatrizante para 

tratar inflamações e para curar gripes.
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Nome popular: Cambuí

Nome científico: Myrciaria sp. 

Características gerais: O cambuí é um arbusto e 

pode chegar até 8 metros de altura. Suas flores são 

brancas e aparecem sempre na base das folhas no 

mês de novembro. Os frutos são carnosos e sua co-

loração varia de vinho a marrom, estando disponí-

veis de dezembro a março.

Usos: Os frutos do cambuí são consumidos tanto 

in natura quanto na forma de sucos e doces. Muitas 

pessoas produzem o famoso licor do cambuí, que 

é feito de forma artesanal para ser consumido pelas 

próprias famílias.

Nome popular: Cascudo ou casquim

Nome científico: Maprounea guianensis Aubl.

Características gerais: O cascudo é uma árvore 

que pode medir até 12 metros de altura. Suas flores 

são pardas e ocorrem entre outubro e novembro. 

Já seus frutos são vermelhos e se abrem em três 
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partes quando amadurecem, estando disponíveis 

entre novembro e abril.

Usos: O cascudo é utilizado principalmente como 

lenha, tanto para uso doméstico quanto para a pro-

dução do óleo de pequi.

Nome popular: Coco catolé

Nome científico: Syagrus cearensis Noblick

Características gerais: O catolé é uma palmeira 

que mede até 10 metros de altura, podendo for-

mar touceiras (vários caules em uma mesma plan-

ta). Suas flores são amarelas e ocorrem de maio a 

julho. Os frutos têm coloração amarelo-esverdeada 

e apresentam polpa fibrosa e adocicada, estando 

disponíveis de setembro a dezembro. 

Usos: A folha do catolé é utilizada para a fabricação 

de diversos tipos de artesanato, como abano, cha-

péu, vassoura e esteira. Algumas pessoas da região 

a utilizam como alimento para animais. Das semen-

tes do coco do catolé pode ser extraído um óleo 

muito apreciado na culinária. No entanto, poucas 



■  30

pessoas fazem uso desse óleo, pois é necessário 

coletar muitos frutos para fazer um pouco de óleo, 

assim como ocorre com o leite do coco. Através das 

sementes também são feitos rosários comestíveis, 

que são muito comercializados nas feiras populares 

de Juazeiro do Norte. O caule da palmeira é utiliza-

do em construções. A raiz possui uso medicinal e é 

indicada para dor ao urinar e dor nos rins. 

Nome popular: Catuaba 

Nome científico: Erythroxylum amplifolium 

(Mart.) O. E. Schulz

Características gerais: É uma árvore que pode 

medir até 4 metros de altura. Suas flores são bran-

cas, apresentam um perfume suave e surgem em 

novembro.

Usos: O chá da casca da catuaba é usado como 

afrodisíaco, além de ser empregado no tratamen-

to de ferimentos, de pressão alta e de problemas 

nos rins. O lambedor, feito com a raiz, é usado no 

tratamento de dores na garganta. O látex (líquido 
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espesso e grudento) misturado com água é utiliza-

do no tratamento de gastrites, úlceras, varizes, in-

flamações e dores no estômago. 

Nome vulgar: Fava d’anta ou faveira

Nome científico: Dimorphandra gardneriana 

Tul.

Características gerais: É uma árvore que pode me-

dir até 10 metros de altura. As flores têm coloração 

amarelada e formam pequenas espigas, surgindo 

no mês de dezembro. Seus frutos têm formato de 

vagens achatadas com coloração marrom-escura 

e apresentam aroma adocicado quando maduros, 

estando disponíveis de maio a agosto. 

Usos: As vagens da fava d’anta são alvo de intenso 

extrativismo para atender a uma procura de fora 

da região. Toda a produção é comercializada para 

indústrias farmacêuticas. Essas vagens também são 

usadas na alimentação de animais. O tronco da fa-

veira é muito usado como lenha para cozinhar ali-

mentos e como combustível para preparar o óleo 
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do pequi, já que a faveira é considerada uma ma-

deira “boa de fogo”. Essa madeira também é usada 

na construção de cercas.

Nome popular: Janaguba 

Nome científico: Himatanthus drasticus (Mart.) 

Plumel

Características gerais: A janaguba é uma árvore 

que pode medir até 7 metros de altura. As flores 

são de cor branca e ocorrem no mês de novembro. 

Já os frutos são marrons quando maduros e estão 

disponíveis em junho. Ao arrancar uma folha do 

pé ou ao raspar parte de seu caule, é possível ver 

o látex escorrer, substância conhecida localmente 

como “leite de janaguba”.

Usos: O leite da janaguba é usado para o trata-

mento de problemas no estômago, como úlcera e 

gastrite. Há relatos de que pode ser usado para au-

mentar apetite e tratar inflamação e azia ou, ainda, 

para aliviar sintomas de menopausa e de proble-

mas nos rins. Seu consumo deve ser feito a partir da 
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mistura com água, para evitar que o leite solidifique 

após ser retirado da planta. 

Nome popular: Jatobá 

Nome científico: Hymenaea stigonocarpa 

Mart. ex Hayne

Características gerais: O jatobá é uma árvore que 

pode medir até 20 metros de altura. Suas flores 

apresentam coloração creme e ocorrem em dezem-

bro. Já seus frutos são legumes secos, compridos 

e carnosos de cor marrom, que estão disponíveis 

entre abril e julho. Cada fruto pode conter até sete 

sementes arredondadas

Usos: Tanto do fruto quanto da casca do caule pode 

ser feito o lambedor, produto utilizado para gripe, 

bronquite, catarro no peito, inflamações e tosse. A 

casca pode servir como cicatrizante quando é dei-

xada de molho na água e, também, para afinar o 

sangue, dor de garganta, rouquidão e coceira. A 

madeira é usada na construção de cercas e como 

lenha. O fruto é comestível e muito nutritivo.
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Nome popular: Macaúba

Nome científico: Acrocomia intumescens 

Drude 

Características gerais: A macaúba é uma palmeira 

que pode medir até 15 metros de altura. Suas flores 

estão distribuídas em cachos, que são chamados 

cientificamente de inflorescência, e ocorrem de ou-

tubro a janeiro. Seus frutos possuem uma casca lisa 

verde-amarelada e contêm apenas uma semente 

interna, estando disponíveis de setembro a janeiro.

Usos: Os frutos da macaúba são comestíveis e 

possuem sabor adocicado, podendo ser utilizados 

para a produção de sorvetes, doces e sucos. Com 

a “carne” (polpa) da semente, se faz um suco que 

é fortificante para os ossos e para o fígado. Através 

do fruto da macaúba também é produzido um lam-

bedor que é usado contra gripe forte, pneumonia, 

garganta inflamada, sinusite, cansaço e bronquite. 

Da semente é extraído um óleo comestível, empre-

gado tanto na culinária quanto na fabricação de sa-

bão. No entanto, esse óleo é trabalhoso de fazer, 

pois é necessário coletar muitos frutos, já que cada 
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fruto possui apenas uma semente. O fruto também 

é utilizado para a alimentação de animais e para a 

confecção de artesanatos. O caule é muito utilizado 

em construções por ser resistente.  

Nome popular: Mangaba 

Nome científico: Hancornia speciosa Gomes

Características gerais: A mangaba é uma árvore 

que pode medir até 7 metros de altura. Suas flores 

apresentam cor branca e são polinizadas principal-

mente por borboletas. Os frutos, quando maduros, 

apresentam cor que varia do amarelo ao vermelho 

e apresentam polpa carnosa de sabor adocicado. 

A floração da mangabeira ocorre de setembro a ja-

neiro, e seus frutos estão disponíveis de dezembro 

a abril. 

Usos: Os frutos da mangaba são bastante aprecia-

dos tanto in natura quanto na forma de sucos, doces 

e sorvetes. Muitas comunidades comercializam os 

frutos da mangaba para fábricas de doces e picolés 

nos estados do Ceará e Pernambuco. O látex, co-
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nhecido popularmente como “leite de mangaba”, é 

utilizado no tratamento de várias doenças: câncer, 

inflamação, úlcera, ferimento, gastrite, gripe, diabe-

tes, problema nos rins, pressão alta, tosse e varizes. 

Já das folhas e das cascas fazer é feito um chá que 

pode ser utilizado para o tratamento de diabetes, 

pressão alta e úlcera. O fruto também é usado para 

o tratamento de gastrite, sendo consumido direta-

mente ou como suco para esse fim. 

Nome popular: Maracujá de boi ou 
maracujá do mato   

Nome científico: Passiflora cincinnata Mast.

Características gerais: Maracujá de boi é uma tre-

padeira. Suas flores vistosas apresentam coloração 

roxa e ocorrem entre janeiro e abril. Seus frutos 

apresentam coloração verde com polpa branca (es-

branquiçada) quando maduros e estão disponíveis 

entre setembro e novembro.

Usos: O maracujá de boi é usado para alimentação 

in natura e para o preparo de suco e doces.
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Nome popular: Murici, murici branco ou 
murici vermelho

Nome científico: Byrsonima sericea DC.

Características gerais: O murici vermelho é uma 

árvore que pode medir até 10 metros de altura. 

Suas flores e seus frutos apresentam coloração 

amarela. A floração ocorre entre os meses de se-

tembro e novembro, e os frutos estão disponíveis 

em março e abril.

Usos: A madeira do murici é usada como combus-

tível. Já os frutos são utilizados na alimentação hu-

mana e para fins medicinais. Suas folhas são utiliza-

das para o tratamento de doenças, como diabetes 

e problemas no estômago e nos intestinos.

Nome popular: Murici ou murici preto

Nome científico: Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Características gerais: O murici preto é um ar-

busto que pode medir até 5 metros de altura. Suas 

flores apresentam coloração amarela e vermelha e 
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ocorrem entre agosto e novembro. Seus frutos são 

pequenos e apresentam apenas uma semente, es-

tando disponíveis em dezembro. 

Usos: Essa planta também é muito utilizada como 

lenha.

Nome popular: Pequi ou piqui

Nome científico: Caryocar coriaceum Wittm.

Características gerais: O pequizeiro é uma árvo-

re que pode medir até 10 metros de altura. Suas 

flores apresentam coloração branca e amarela com 

manchas arroxeadas e ocorrem entre setembro e 

dezembro. Já seus frutos apresentam coloração ex-

terna verde e uma polpa branco-amarelada, exalan-

do um forte cheiro característico. Os frutos podem 

ter de um até oito caroços e estão disponíveis entre 

janeiro e abril (Figura 4). 

Usos: A madeira do pequizeiro é utilizada como le-

nha por algumas comunidades. Suas folhas são de 

grande importância no tratamento de inflamações 

por conterem uma substância chamada tanino. O 
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óleo do pequi também tem grande importância 

medicinal, pois serve como cicatrizante para tratar 

ferimentos e micoses e para tratar outras enfer-

midades, como gripe, dores de cabeça e inchaço 

(Agra et al., 2007). 

Figura 4. Frutos de pequi.
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 ❚ COMO SE FAZ O ÓLEO DO PEQUI?

Esquema 1. Fabricação artesanal do óleo de Pequi.

Nome popular: Pitomba braba, pitombeira, 
manga braba ou mangueira braba

Nome científico: Matayba guianensis Aubl.

Características gerais: A pitomba braba é uma ár-

vore que pode medir até 4 metros de altura. Suas 

flores apresentam coloração branca e ocorrem en-

tre outubro e dezembro. Seus frutos apresentam 

coloração marrom quando maduros e estão dispo-

níveis de novembro a janeiro. 

Usos: Suas flores são usadas como enfeite, e sua 

madeira pode ser usada para fazer cercas e como 

combustível. Seu fruto é comestível tanto para as 
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pessoas como para os animais da mata, sendo co-

mercializado na região. A pitomba braba pode ain-

da ser usada como remédio, pois o molho da raiz 

ou da casca do caule é indicado para o tratamento 

do reumatismo.

Nome popular: Podoia, pau d’óleo ou 
copaíba

Nome científico: Copaifera langsdorffii Desf.

Características gerais: Podoia é uma árvore que 

pode medir até 15 metros de altura. Suas flores 

apresentam coloração branca e ocorrem entre ja-

neiro e abril. Seus frutos têm coloração marrom e 

estão disponíveis em agosto. 

Usos: A casca do podoia é indicada para o trata-

mento de gripe e tosse. Já o óleo é indicado para 

diversas enfermidades, como reumatismo, bronqui-

te, derrame, dor de coluna, dor nas juntas, dor nos 

rins e tosse. Além disso, a folha pode ser utilizada 

para o tratamento da gripe.
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Nome popular: Puçá

Nome científico: Mouriri pusa Gardner

Características gerais: O puçá é um arbusto que 

pode medir até 8 metros. Suas flores são brancas 

e ocorrem entre os meses de maio e agosto. Seus 

frutos apresentam coloração externa preta e polpa 

alaranjada, o que indica que são ricos em vitamina 

C. Os frutos estão disponíveis em julho e dezembro.

Usos: Seus frutos são utilizados como alimento por 

serem ricos em vitaminas. Segundo os moradores 

das comunidades, o comércio dessa espécie não é 

realizado porque seus frutos não estão disponíveis 

em todos os locais da Floresta e porque apodre-

cem rápido. 

Nome popular: Sicupira

Nome científico: Bowdichia virgilioides Kunth

Características gerais: Sicupira é uma árvore que 

pode medir até 16 metros de altura. Suas flores são 

violetas e ocorrem nos meses de agosto e setem-
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bro. Seus frutos têm o formato de vagens peque-

nas e possuem mais de uma semente, estando dis-

poníveis entre outubro e dezembro.  

Usos: A casca da sicupira, quando de molho na 

água ou fervida (chá), serve para dor nos ossos 

(principalmente na coluna), dor de barriga, mordida 

de cobra, cicatrização, gastrite e diabetes. Já o lam-

bedor, também feito da casca, é indicado para gri-

pe. A madeira é usada para cobrir casas, construir 

cercas, produzir pilões e gerar combustível.

Nome popular: Velame

Nome científico: Croton heliotropiifolius Kunth

Características gerais: O velame é um arbusto 

que pode medir até 1,5 metro de altura. Suas flo-

res apresentam coloração branca e ocorrem entre 

fevereiro e junho. Seus frutos apresentam muitos 

pelos e estão disponíveis em junho e julho. 

Usos: O chá das raízes, cascas e folhas do velame é 

usado para tratar inflamações, problemas de pele, 

dor de barriga, gripe, dor de garganta e reumatis-
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mo, para afinar o sangue, para aliviar os sintomas 

de comidas que fazem mal e para cicatrização. Já o 

banho com água na qual a casca estava de molho 

serve principalmente para cicatrizar. O látex é utili-

zado como cicatrizante e no tratamento de dor de 

dente. Contra a dor de dente, pode-se colocar um 

pouco de látex ou de raspa da casca da planta em 

cima do dente.

 

Nome popular: Visgueiro

Nome científico: Parkia platycephala Benth.

Características gerais: O visgueiro é uma árvore 

que pode medir até 18 metros de altura. Suas flores 

são grandes e de coloração avermelhada, ocorren-

do no mês de junho. Seus frutos possuem o forma-

to de uma vagem achatada e apresentam colora-

ção marrom, estando disponíveis em agosto. Suas 

sementes ficam dispostas em duas fileiras.

Usos: A madeira do visgueiro é utilizada como 

combustível durante a produção do óleo de pequi.
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A IMPORTÂNCIA DA 
CONSERVAÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS

Conservar um recurso significa usá-lo de forma 

a garantir sua disponibilidade por mais tempo. As-

sim, o recurso a ser conservado deve ser mantido 

para todas as pessoas, incluindo as futuras gera-

ções, como os nossos filhos, netos e bisnetos, para 

que todos tenham o direito de consumir os recur-

sos naturais. Dentre os recursos que precisamos 

conservar, estão a água, o solo, as florestas e todos 

os outros elementos que podemos encontrar nes-

ses locais, como os animais e as plantas. 

Essa conservação é importante e necessária. As 

pesquisas que estão sendo feitas sobre os recur-

sos naturais revelam resultados preocupantes com 

relação ao futuro de algumas plantas, caso não se 

tomem certos cuidados.

O pequi, por exemplo, é uma planta que produz 

frutos saborosos, sendo historicamente importante 
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para os moradores da região do Cariri. Para conser-

var essa planta para as gerações futuras, as pessoas 

precisariam mudar a forma de usá-la, até mesmo 

porque isso ajudaria a conservar outras espécies, 

pois alguns animais da Floresta também gostam de 

comer o pequi. A cotia, por exemplo, tem um papel 

especial na vida do pequi, porque realiza a disper-

são das sementes dessa planta e ajuda no seu cres-

cimento (Esquema 2). 

Esquema 2. Cotia e besouro  rola-bosta ajudando a plantar pés 

de pequis na FLONA-Araripe.
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Temos de conservar o pequi para o nosso uso 

no presente e no futuro, deixando também uma 

parte na Floresta para a alimentação dos animais. 

Isso permitirá o crescimento de novas plantas de 

pequi que substituirão as plantas que estão ficando 

velhas. Dessa forma, haverá a conservação não só 

da planta e dos frutos de que gostamos, mas tam-

bém dos animais. 

Agora parece que ficou mais fácil entender o 

que é conservar e perceber que, fazendo isso, po-

demos ser beneficiados de várias formas. É impor-

tante conservar os recursos naturais para melhorar 

a qualidade do ambiente em que vivemos e para 

garantir que, no futuro, as pessoas também pode-

rão aproveitar esses recursos.
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BOAS PRÁTICAS  
DE USO PARA A  
FLONA-ARARIPE

  

Os recursos naturais da Floresta Nacional do 

Araripe são importantes para que as pessoas con-

tinuem a desenvolver suas práticas tradicionais de 

uso das plantas. Além disso, os recursos da FLONA 

fornecem renda para muitas pessoas que vivem nas 

comunidades localizadas no seu entorno. 

Agora que entendemos os motivos pelos quais 

devemos conservar esses recursos e os benefícios 

disso, podemos pensar em como melhorar as nos-

sas práticas diárias para que sempre tenhamos os 

frutos, a lenha e todas as outras partes dessas plan-

tas que utilizamos. Para isso, é preciso primeira-

mente entender e respeitar o tempo que a natureza 

precisa para repor o que foi retirado.

Então, o que mais podemos fazer para conservar 

os recursos naturais que são tão importantes para 

nós e para os outros seres vivos? Uma das melhores 
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maneiras de conservar é praticando o manejo sus-

tentável e participativo. Se você não sabe o que é 

isso, não se preocupe, nós vamos explicar!

Manejo é a forma como as pessoas utilizam de 

um determinado recurso natural, por exemplo: 

1. como você coleta uma planta e cuida para 

que ela dê frutos; 

2. como você colhe a casca de uma árvore e 

prepara um chá. 

Sustentável é fazer com que os recursos que 

nós utilizamos hoje também possam ser utilizados 

no futuro, por nossos filhos, netos e bisnetos e por 

todos os outros seres vivos, como os animais. 

Participativo significa que toda a comunidade, 

juntamente com os pesquisadores e os gestores da 

FLONA Araripe, participe desse processo. Assim, 

Manejo Sustentável e Participativo é como você e 

toda a sua comunidade vão utilizar os produtos que 

a natureza fornece de uma maneira correta, garan-

tindo a sua conservação e disponibilidade para as 

próximas gerações. Dessa forma, todos terão direi-

to de viver em um meio ambiente saudável e equi-

librado.
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Sabendo disso, vamos listar algumas coisas em 

que precisamos prestar atenção com relação à Flo-

resta. São questões simples, mas que fazem muita 

diferença. 

 ❚ Desde a floração:

Pássaros, abelhas, vespas, formigas, besouros e 

tantos outros bichos gostam muito de visitar as flo-

res das plantas da Floresta. Essas visitas são muito 

importantes para aumentar a qualidade e o número 

de frutos por árvore. Por esse motivo, é necessá-

rio que respeitemos essas relações. Você já pensou 

como pode fazer isso? Que tal começar a conservar 

esses animais que beneficiam as plantas?  

 ❚ Quando os frutos estiverem prontos:

Muitas plantas da FLONA produzem frutos e to-

dos se beneficiam disso. Alguns desses frutos po-

dem ser coletados quando estão “de vez”, mas o 

pequi, por exemplo, não pode. Os frutos de pequi 

devem ser coletados após sua queda natural, no 
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chão. Coletar os frutos de pequi imaturos prejudica 

a reprodução da planta e gera um fruto de quali-

dade inferior a dos frutos coletados do chão. Os 

frutos coletados ainda na planta não estão prontos 

ou maduros o bastante para germinarem e gera-

rem novas plantas. 

Já as vagens de fava d’anta, por exemplo, de-

vem ser coletadas ainda verdes, seguindo as orien-

tações do comprador. Porém, na coleta das vagens, 

os ramos não devem ser cortados ou quebrados, 

pois isso prejudica a recuperação da planta e a flo-

ração do ano seguinte, afetando a produção da ár-

vore e diminuindo a quantidade de frutos nos anos 

seguintes. Por essa razão, apenas as vagens devem 

ser coletadas, cuidando para que os ramos perma-

neçam nas árvores. 

 ❚ Coleta de lenha:

A lenha na FLONA Araripe é coletada por muitas 

comunidades, principalmente para cozinhar os ali-

mentos. Várias plantas são utilizadas para esse fim, 

como os muricis, a pitomba braba e a faveira. No 
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entanto, é necessário um controle da quantidade 

de madeira que pode ser retirada da floresta, pois 

sua utilização descontrolada e sem planejamento, 

no ambiente doméstico e principalmente na indús-

tria, tem contribuído para o desmatamento de dife-

rentes áreas da Floresta.

Para conservar as plantas que servem de com-

bustível para fins domésticos, é importante que as 

pessoas coletem apenas o que é necessário para o 

sustento da família, evitando desperdiçar o recurso 

em casa. Imagine só se todas as pessoas retirassem 

da Floresta mais lenha do que elas precisam? As 

consequências seriam muito sérias para o meio am-

biente e seriam ainda mais graves se a lenha cole-

tada fosse verde, porque neste caso as plantas não 

iriam conseguir se desenvolver. 

Por esse motivo, o órgão gestor da FLONA per-

mite somente a coleta de lenha seca que já está ca-

ída no chão. Isso ocorre porque, além de a madeira 

seca pegar fogo mais rápido, não vai ser necessário 

derrubar uma planta, que poderia gerar novas se-

mentes e futuramente outras plantas adultas. Po-

rém, o excesso de coleta de lenha seca também 

pode ser prejudicial para a Floresta, pois diminuiria 
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a sua disponibilidade para os outros seres vivos, 

como microrganismos, que são importantes para 

um bom funcionamento do solo do solo. Assim, 

é importante repensarmos as nossas práticas de 

coleta, para que possamos viver em um ambiente 

saudável e que vai garantir o nosso sustento por 

muito tempo.

 ❚ Uso das plantas medicinais:

Embora algumas partes das plantas sejam bas-

tante indicadas pelas pessoas, como o leite da jana-

guba e o óleo do fruto do pequi, a maioria dos usos 

medicinais está relacionada com a coleta de cascas 

das plantas. O uso dessa parte da planta é men-

cionado para quase todas as plantas listadas nesta 

cartilha. Por ser muito mencionada, podemos pen-

sar que a casca é a principal parte coletada para o 

uso medicinal, o que pode ter um impacto negativo 

para a conservação dessas espécies na Floresta, já 

que o uso intensificado da casca é muito prejudicial 

para a espécie por afetar a sua regeneração. 
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Por isso, boas práticas de coleta da casca devem 

ser realizadas para favorecer a conservação dessas 

espécies. A casca do barbatimão, por exemplo, 

é uma das mais conhecidas e mais utilizadas pe-

las comunidades no entorno da FLONA por causa 

de sua propriedade cicatrizante e anti-inflamatória. 

Para conservar essa espécie, é importante que so-

mente árvores já adultas tenham suas cascas cole-

tadas, porque são mais resistentes. Porém, mesmo 

de árvores mais velhas, nunca se deve coletar toda 

a casca disponível, pois isso pode causar a morte 

da árvore. Assim, conservar o barbatimão, além de 

garantir a continuidade desse recurso, mantém vivo 

o conhecimento sobre essa planta.
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GLOSSÁRIO

Afrodisíaco: produto que ajuda a estimular o de-

sejo sexual.

Bronquite: inflamação dos brônquios.

Caroço: semente de um fruto.

Carvão vegetal: tipo de combustível vegetal que 

deriva da queima da madeira

Desapropriar: retirar alguém do local onde mora. 

Diluição: ato de dissolver em água.

Dispersão: processo de transporte da semente a 

partir da planta-mãe. 

Gastrite: inflamação no estômago.
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In natura: alimentos de origem vegetal ou animal 

consumidos no estado em que são encontrados na 

natureza, como, por exemplo, as frutas.

Látex: líquido leitoso presente em algumas plantas. 

Micoses: doenças provocadas por fungos, como, 

por exemplo, a frieira.

Problemas gastrointestinais: problemas no estô-

mago e nos intestinos.

Propriedades medicinais: qualidades apresenta-

das por algumas plantas que auxiliam no tratamen-

to de doenças.

Sinusite: inflamação de vias respiratórias.

Sistema urogenital: sistema urinário e reprodutor.






