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APRESENTAÇÃO

Muitas pessoas utilizam plantas para cura e tratamento de doenças. Na região da Caatinga, não é diferente e muitas plantas são intensivamente 

usadas. Este catálogo apresenta uma lista de trinta plantas que existem espontaneamente na Caatinga e que têm indicações populares de 

uso medicinal. Cada planta é brevemente descrita e ilustrada, com algumas informações sobre os seus usos populares. A nossa intenção 

não é estimular a utilização indiscriminada de plantas medicinais, mas valorizar e registrar o conhecimento sobre elas. A maioria das 

informações contidas neste catálogo foi fornecida pelos moradores da comunidade rural do Carão, localizada no município de Altinho, 

Agreste pernambucano. Todavia, muitos dos usos que descrevemos encontram-se amplamente disseminados em toda a Região Nordeste. 

Também incluimos algumas informações mesmo que citadas por apenas uma pessoa, como uma forma de registro de conhecimento 

individual. Por isso, insistimos na cautela com o uso dessas informações. Na comunidade do Carão, tem-se desenvolvido uma série de 

pesquisas por uma equipe de investigadores do Laboratório de Etnobotânica Aplicada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na 

verdade, este material surgiu a partir dessas pesquisas e foi produzido, a partir de conversas e reuniões com a comunidade, como uma forma 

de devolver para as pessoas as informações sobre o seu rico conhecimento. Assim, procuramos, na medida do possível, preservar no texto 

as expressões e termos que as pessoas utilizam para designar uma doença ou forma de preparo do medicamento caseiro. Aproveitamos para 

fazer uma recomendação importante: nunca use uma planta sem ter o conhecimento de sua utilidade e a certeza da identificação. Na 

dúvida, procure sempre uma pessoa conhecedora do assunto ou um técnico da universidade mais próxima de sua região.  Fique a vontade 

para escrever para a nossa equipe: Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Biologia, área de Botânica, Laboratório 
de Etnobotânica Aplicada, Rua Dom Manoel de Medeiros s/n, 52-171-900, Dois Irmãos, Recife, Pernambuco. Se você preferir envie-nos 

uma mensagem para: LEAextensao@hotmail.com

           



ANTES DE COMEÇAR A LER ESTE CATÁLOGO

Como falamos anteriormente, é necessário tomar alguns cuidados antes de usar uma planta medicinal. Listamos, a seguir, algumas 

informações que podem ser úteis.

QUAL PARTE DE UMA PLANTA É MEDICINAL?

Sabemos que as plantas medicinais são importantes para curar algumas doenças, mas é preciso saber qual parte deve ser usada, já que 

nem todas podem ser utilizadas no preparo do medicamento. Para isso, as pessoas guardam partes específicas de cada uma das plantas a 

fim de usarem como remédio quando adoecem.

Da mesma forma que compramos e guardamos remédios de farmácia em casa, as pessoas que moram na Caatinga guardam plantas. E 

guardam por três principais motivos: (1) por serem utilizadas com grande frequência (por isso, as pessoas precisam tê-las sempre em casa); 

(2) por muitas plantas serem raras na região e/ou estarem em locais de difícil acesso (por isso, ao coletar, as pessoas retiram um pouco 

mais para guardar, visto que obtê-las exige um grande esforço); (3) pela característica do clima sazonal da Caatinga, que faz com que muitas 

plantas ou partes delas — como folhas, flores e frutos — só apareçam em uma determinada época do ano e, muitas vezes, de forma muito 

rápida (por isso, as pessoas as guardam em casa para garantir esses recursos durante o período em que a planta não estiver disponível na 

natureza).  

Além de folhas, flores e frutos, outras partes das plantas, como raízes, cascas, sementes e até mesmo a seiva — ou látex, que popularmente 

é conhecido como leite — também são utilizadas. Um exemplo de látex é o do pinhão-bravo.

COMO SE PREPARA UM MEDICAMENTO CASEIRO COM PLANTAS MEDICINAIS?

Existem várias formas de preparo de medicamentos caseiros, como: chá, lambedor, garrafada, molho e sumo. O chá é uma das formas 

mais comuns. Ele deve ser preparado para uma dose individual e para ser consumido imediatamente. Existem duas maneiras de fazê-lo. A 

primeira é quando a parte da planta é colocada em uma vasilha com água potável e levada ao fogo, devendo permanecer em fervura por 

alguns minutos (o nome desse tipo de preparo é decocto). Depois, o chá é coado e pode ser consumido quando estiver a uma temperatura 



palatável. As partes mais duras, como cascas e raízes ou folhas mais rígidas, são geralmente as mais utilizadas no decocto, pois precisam 

de maior calor por mais tempo para que as substâncias ativas sejam liberadas na água. Outro modo de fazer o chá é colocar a parte a ser 

usada em um recipiente, que pode ser um copo ou uma xícara, e então adicionar água quente. Em seguida, o recipiente deve ser tampado (o 

nome desse tipo de preparo é infusão, ou infuso). Após coado e frio, pode ser bebido. O chá produzido assim é chamado de chá abafado. 

Nesse caso, as flores e folhas são as mais indicadas.

O lambedor é um modo de preparo que pode ser feito com qualquer parte da planta. No seu preparo, a planta é cozida por um período que 

varia de acordo com a parte utilizada (partes mais duras devem ter um tempo de cozimento maior). Após o cozimento, côa-se, acrescenta-

se açúcar ou mel e leva-se ao fogo novamente, até ficar com uma consistência forte. Após esfriar, coloca-se o lambedor em uma garrafa e 

conserva-se na geladeira. Esse tipo de preparo é o mais utilizado para crianças, pois o açúcar diminui o gosto, muitas vezes amargo, das 

plantas. Deve-se ter cuidado para que pessoas com diabetes não o consumam. O lambedor é consumido, geralmente, três vezes ao dia. 

Muitos remédios preparados dessa forma são feitos utilizando-se mais de um tipo de planta.

Outra forma de preparo é a chamada garrafada. A garrafada é típica do povo nordestino, sobretudo daqueles que moram no interior. Seu 

preparo envolve uma mistura de plantas que serve, na maioria das vezes, para uma série de doenças. Por isso, o seu preparo deve ser feito 

por pessoas que conhecem bem o assunto, pois, se preparada de forma errada, pode oferecer risco à saúde. Para preparar a garrafada, a 

pessoa escolhe as plantas e suas partes de acordo com a(s) doença(s) que queira tratar, coloca-as em uma garrafa com vinho branco ou, 

em alguns casos, cachaça. O vinho ou a cachaça, além de ajudar a extrair as substâncias das plantas, ajuda a conservar o medicamento.

O molho é uma das formas mais simples de preparo de remédio caseiro. O preparo consiste em colocar, em um copo, uma parte da planta e 

adicionar água filtrada. Nesse caso, não precisa de aquecimento. Geralmente são usadas cascas do caule e de frutas. Um dos cuidados que 

se deve ter com esse preparo é cobrir e guardar o medicamento em um local livre de insetos e outros animais que possam oferecer risco à 

saúde. Além do mais, a água deve ser trocada diariamente, para que não haja risco de acúmulo de bactérias e fungos. 

Por último, mais uma das formas de preparo é o sumo. O sumo é uma das maneiras mais fáceis e rápidas de usar plantas medicinais, pois se 

trata de esmagar ou amassar, na mão ou usando um pilão, partes moles da planta, como flores e folhas, para que seja retirado o seu líquido, 

ou seiva. É justamente esse líquido, ou seiva, que chamamos de sumo. O sumo, de modo geral, é utilizado externamente em nosso corpo, 

sobre a pele; porém, em alguns casos, pode ser ingerido.



A seguir, apresentaremos algumas plantas medicinais que ocorrem na Caatinga. Organizamos este catálogo da seguinte 

forma: as plantas são apresentadas por ordem alfabética. Logo após o nome popular, como é mais conhecido, colocamos 

o científico, que é o nome pelo qual os cientistas reconhecem a planta em qualquer lugar do mundo.

ALGUMAS PLANTAS MEDICINAIS QUE OCORREM NA CAATINGA



7CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: ANGICO
Nome científico: Anadenanthera 
colubrina (Vell.) Brenan

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.

Árvore que pode crescer muito, chegando a atingir de 10 a 15 metros de altura, e pode ter ou não acúleos (estruturas semelhantes a espinhos) 
no tronco. Suas flores ficam juntas formando várias estruturas que parecem pequenas bolas brancas, mas que, na verdade, são um conjunto 
de flores (como mostrado na figura B), e os seus frutos são longos e achatados. Com as cascas do caule, prepara-se um decocto usado 
externamente no tratamento de afecções uterinas, coceira, como cicatrizante de ferimentos e anti-inflamatório. O lambedor da casca é usado no 
tratamento de tuberculose, constipação, gripe, tosse e bronquite ou como expectorante. O chá das cascas é usado na cura de bronquite, catarro, 
gripe e tosse. O chá das flores é usado na cura da tosse. O lambedor das folhas é utilizado no tratamento de verminoses.



8 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Anotações:

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o ANGICO



9CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: AROEIRA
Nome científico: Myracrodruon 
urundeuva Allemão

Árvore frondosa. Assim como outras plantas da Caatinga, perde suas folhas no período da floração. Com as cascas do caule, prepara-
se um decocto usado externamente no tratamento de coceiras, como cicatrizante de ferimentos e anti-inflamatório e, internamente, para 
inflamação do dente, da garganta (gargarejo), inchaço no pé, verminoses, úlceras, gastrite, infecções urinárias, como anti-inflamatório, 
para afecções hepáticas e renais. O molho das cascas é empregado externamente no tratamento de coceiras, infecções e também como 
cicatrizante de queimaduras. O chá das folhas é usado como cicatrizante e para dor nas pernas.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das folhas; C: detalhe das flores.



10 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a AROEIRA

Anotações:



11CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: BARAÚNA
Nome científico: Schinopsis 
brasiliensis Engl.

Árvore bastante frondosa que cresce muito. Geralmente, em seu tronco, aparece uma resina que é muito apreciada por abelhas-
arapuá. Com a casca do caule, prepara-se um decocto empregado externamente contra inflamação e pode ser bebido para 
congestão. A garrafada é usada no tratamento de inflamação uterina e dor de dente. Com o fruto, prepara-se um molho usado 
externamente para lavar ferimentos. 

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



12 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a BARAÚNA

Anotações:



13CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: BOM-NOME
Nome Científico: Maytenus rigida 
Mart.

Árvore que possui muitas flores pequenas distribuídas por toda a planta. Seus frutos, quando maduros, se abrem mostrando as sementes. 
Com as cascas do caule, prepara-se o decocto usado para lavar ferimentos externos, também pode ser bebibo para tratar afecções 
urinárias, cálculo renal, gastrite, inflamação na uretra e problemas hepáticos. A garrafada com as cascas é utilizada no tratamento de 
constipação e dor no estômago. O molho das cascas é usado externamente em ferimento e também para reumatismo e problemas 
hepáticos. O chá da casca é usado na cura de afecções urinárias, cálculo renal, gastrite, inflamação na uretra e problemas hepáticos. O 
chá das folhas é usado na cura de afecções renais.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



14 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o BOM-NOME

Anotações:



15CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: CATINGUEIRA
Nome científico: Caesalpinia 
pyramidalis Tul.

Arbusto ou árvore com flores amarelas. Com a casca do caule, prepara-se o decocto usado externamente no tratamento de 
reumatismo e inchaço e pode-se beber para tratar gastrite, tosse, congestão, diarreia e reumatismo. O lambedor é usado no 
tratamento de tosse, catarro e gripe. O molho das cascas é usado no tratamento de infecções urinárias. Com a flor, pode-se 
preparar um chá ou um lambedor empregado no tratamento de gripe e hepatite ou como expectorante. O chá das folhas pode ser 
utilizado no tratamento de gripe ou como analgésico.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe da flor; C: detalhe dos frutos.



16 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a CATINGUEIRA

Anotações:



17CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: CEDRO
Nome científico: Cedrela 
odorata L.

Árvore que cresce muito, chegando a atingir 15 metros de altura. Suas flores são pequenas e dispostas em cachos. Com as cascas 
do caule, prepara-se um decocto empregado externamente contra afecções uterinas, alergias, processos inflamatórios e papeira. 
Já no tratamento de congestão (sensação de mal-estar produzida após a ingestão de algum alimento, também conhecida como 
empachamento), deixa-se a casca de molho em água e depois bebe-se. Com as folhas, faz-se a decocção em água no tratamento 
de dor de dente.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



18 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o CEDRO

Anotações:



19CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: ESPINHEIRO-VERMELHO
Nome científico: Senegalia bahiensis 
(Benth.) Seigler & Ebinger

Arbusto com muitos espinhos nos galhos e no tronco. Suas flores ficam juntas formando várias estruturas que lembram bolas brancas 
(que, na verdade, são chamadas de inflorescências, como mostradas na figura B), e seus frutos são achatados. O chá das flores é usado 
no tratamento da gripe; a infusão das folhas, contra dor de cólicas.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



20 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Anotações:

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o ESPINHEIRO-VERMELHO



21CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: IMBURANA
Nome científico: Commiphora 
leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett

Árvore que é frondosa no período chuvoso; porém, no período seco, perde todas as folhas. Suas flores são pequenas; e os frutos, 
arredondados. O lambedor é usado no tratamento de gripes. O chá das cascas é usado internamente no tratamento de inflamações. A 
resina (líquido que sai geralmente dos troncos das plantas e fica solidificado) é usada para aliviar a dor, em especial a dor de dente, e como 
prevenção de cárie. Com as sementes, prepara-se um decocto no tratamento de aftas e dor de dente.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



22 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a IMBURANA

Anotações:



23CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: IMBURANA-AÇU
Nome científico: Amburana 
cearensis (Allemão) A.C. Sm.

Árvore cujo tronco lembra o da imburana e o da goiabeira. Suas flores são brancas e exalam um aroma muito agradável. Com as cascas do 
caule, prepara-se um decocto usado em banhos contra afecções uterinas, gripe, para cicatrização e inflamações Também pode ser bebido 
em forma de chá para tratar tonturas, gripes, como expectorante, contra tosse, pneumonia, má digestão, constipação e bronquite. O lambedor 
com as cascas do caule é usado como expectorante, contra má digestão, gripe, tosse, rouquidão, garganta seca e bronquite. A garrafada das 
cascas é usada no tratamento de constipação; o chá das cascas, para tratar tonturas, gripes, como expectorante, contra tosse, pneumonia, 
má digestão, constipação e bronquite. Com as folhas, prepara-se lambedor para tratar tosse. Com as sementes torradas, prepara-se o chá 
contra gripe, congestão, mau hálito e pode ser usado também como analgésico (que alivia as dores). Com a semente torrada, ainda se 
prepara o pó, utlizado no rapé, que é inalado no tratamento de gripe como descongestionante ou expectorante.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe do tronco evidenciando o ritidoma.



24 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a IMBURANA-AÇU

Anotações:



25CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: IPÊ-ROXO
Nome científico: Tabebuia 
impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.

Árvore frondosa que também perde suas folhas no período da floração, sendo muito vistosa em meio a uma paisagem seca. O chá 
das cascas é usado no tratamento de tuberculose e inflamação urinária. O chá das flores é usado internamente no tratamento de 
constipação.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe das folhas.



26 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o IPÊ-ROXO

Anotações:



27CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: JATOBÁ
Nome científico: Hymenaea 
courbaril L. 

Árvore lenhosa com flores de cor creme. Seu fruto é comestível. O chá das cascas do caule é usado como calmante e contra chiado 
no peito — som produzido pelo acúmulo de secreção (catarro) no pulmão —, gripe e sinusite. O lambedor é usado nas desordens 
respiratórias, como gripe, catarro e tosse, como expectorante e calmante e também no combate à dor de cabeça. Para o tratamento de 
constipação, usa-se a garrafada à base de cascas. Já o chá do fruto é usado contra gripe e tosse. A resina pode ser usada em lambedores 
para tratamento de gripe ou como chá contra tosse e catarro. O molho das sementes é usado para tratar ferimentos.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



28 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o JATOBÁ

Anotações:



29CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: JUAZEIRO
Nome científico: Ziziphus joazeiro 
Mart.

Árvore lenhosa com espinhos em toda a planta. Suas flores são pequenas e de coloração amarelo-esverdeada, e seu fruto é arredondado, 
carnoso e comestível. Com a casca do caule, prepara-se um banho que pode ser usado contra caspa, constipação, como cicatrizante e 
anti-inflamatório. O chá das cascas é usado contra tosse e gripe. O lambedor das cascas é usado no combate da tosse. O chá das folhas 
é usado no tratamento de gripe, tosse e insônia.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



30 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o JUAZEIRO

Anotações:



31CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: JUCÁ
Nome científico: Caesalpinia ferrea 
Mart.

Árvore com flores amarelas muito visitadas por insetos. O chá das cascas é usado no tratamento de dor de barriga, gastrite, hemorragia, 
problemas hepáticos e como calmante. O molho da casca é usado no tratamento de asma, congestão, disenteria, dor de barriga, 
intoxicação do fígado, verminose e afecções renais. O molho da entrecasca é usado no tratamento de diarreia. O lambedor das cascas 
é usado no tratamento de problemas hepáticos, catarro, tosse e gripe. O chá dos frutos é usado no tratamento de doenças pulmonares, 
gripe e problemas hepáticos.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



32 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o JUCÁ

Anotações:



33CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: JUREMA-BRANCA
Nome científico: Chloroleucon 
extortum Barneby & J.W. Grimes

Arbusto com espinhos. As flores são brancas, e os frutos são vagens que ficam um pouco contorcidas. Com as cascas do caule, 
prepara-se um decocto que é empregado externamente contra caspa, queda de cabelo, piolho e processos infecciosos. Os frutos 
também são utilizados no combate à caspa.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe dos frutos; C: detalhe do tronco.



34 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a JUREMA-BRANCA

Anotações:



35CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: JUREMA-PRETA
Nome científico: Mimosa tenuiflora 
(Willd.) Poir.

Arbusto que apresenta espinhos no caule e nos galhos. Suas flores são brancas. Com a casca do caule, prepara-se o decocto empregado 
externamente contra afecções uterinas e ferimentos. A garrafada é usada contra inflamação e dor de cabeça. O lambedor é usado no 
tratamento de catarro e processos inflamatórios. O molho é usado externamente como cicatrizante e internamente contra azia e gastrite. O 
chá das flores é usado em ferimentos, e o decocto da raiz é empregado externamente nos processos inflamatórios dos pés.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das folhas; C: detalhe das flores.



36 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a JUREMA-PRETA

Anotações:



37CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: MANDACARU
Nome científico: Cereus jamacaru 
DC.

Planta arbustiva com caule suculento e com muitos espinhos. Não possui folhas, e as suas flores são brancas e bem vistosas, abrindo-
se geralmente à noite. Seus frutos, quando maduros, ficam vermelhos e muito carnosos. O “miolo” (parte interna da planta) é comido 
naturalmente no tratamento de gastrite. O chá da raiz é usado no tratamento de cálculo renal.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



38 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o MANDACARU

Anotações:



39CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: MARMELEIRO
Nome científico: Croton 
blanchetianus Baill.

Arbusto lenhoso com flores brancas e fruto arredondado. Com a casca do caule, prepara-se um decocto usado externamente no tratamento 
de coceiras, alergias e processos inflamatórios. O chá também é usado no tratamento de disenteria, intoxicação do fígado e para renovar 
o sangue. O molho das cascas é usado no tratamento de verminoses. Já o chá da folha é usado externamente no tratamento de coceiras 
e processos alérgicos. 

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



40 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o MARMELEIRO

Anotações:



41CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: MORORÓ
Nome científico: Bauhinia 
cheilantha (Bong.) Steud. 

Arbusto com caule retorcido. As folhas lembram uma pata de vaca por conta disso, em alguns lugares, recebe esse nome. O chá das 
cascas do caule é utilizado no tratamento de constipação e fraqueza. Com as folhas, prepara-se um chá empregado no tratamento de 
congestão nasal. Com os frutos, prepara-se um chá usado no tratamento de gastrite, catarro e constipação. Com as sementes torradas, 
prepara-se um pó com que é feito um chá, sendo empregado no tratamento de dor de cabeça, gripe e constipação.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



42 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o MORORÓ

Anotações:



43CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: MULUNGU
Nome científico: Erythrina velutina 
Willd.

Árvore muito frondosa. No período da floração, perde todas as folhas, ficando apenas com as flores alaranjadas, sendo avistada de longe. 
Possui espinhos no caule, e seus frutos, quando secos, se abrem expondo as suas sementes avermelhadas. O molho das cascas do 
caule é usado externamente para processos inflamatórios; também pode-se beber para o tratamento de insônia e afecções renais. O chá 
da casca do caule é usado no tratamento de afecções renais, inchaço, prisão de ventre, cólicas, e também como calmante. O chá da 
entrecasca do caule é usado no tratamento de incontinência urinária e inflamação na bexiga.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos evidenciando as sementes.



44 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o MULUNGU

Anotações:



45CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular:  PINHÃO-BRAVO
Nome científico: Jatropha 
mollissima (Phol) Baill.

Arbusto com flores avermelhadas e que possui muito látex (líquido pegajoso que a planta elimina ao ser cor tada). O látex é 
usado externamente contra picadas de insetos, dor de dente, como cicatrizante, para tirar manchas na pele e como repelente. 
O látex também é usado no tratamento de úlceras e gastrite.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



46 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o PINHÃO-BRAVO

Anotações:



47CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular:  PINHÃO-MANSO
Nome científico: Jatropha curcas L.

Planta arbustiva com presença de látex. O látex é usado externamente na cura de ferimentos. O chá das sementes é usado na cura de dor 
de cabeça e febre. As sementes também são utilizadas para afinar o sangue.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das folhas.



48 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o PINHÃO-MANSO

Anotações:



49CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: PIRANHA 
Nome científico: Guapira laxa 
(Netto) Furlan

Árvore que possui flores muito pequenas. É conhecida por ser utilizada no pós-parto de pessoas e animais. Da casca do caule, pode ser 
feito tanto o chá como o molho, que servem para expelir o resto de placenta do corpo da mãe. O chá das folhas também serve para o mes-
mo fim. Além do uso pós-parto, o chá da casca pode ser utilizado para o tratamento de sangue fraco, também conhecido como anemia.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das folhas; C: detalhe dos frutos.



50 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a PIRANHA

Anotações:



51CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: QUINA QUINA BRANCA
Nome científico: Coutarea hexandra 
(Jacq.) K. Schum.

Arbusto com flores brancas. A parte da planta utilizada é a casca do caule. Com ela, se faz um chá que pode ser bebido para o tratamento 
de inflamação interna e gripe.

A: detalhe de um ramo da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



52 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o QUINA QUINA BRANCA

Anotações:



53CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: QUIXABA
Nome científico: Sideroxylon
obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. 

Árvore com espinhos espalhados por toda a planta. Possui flores amarelo-esverdeadas, e seu fruto é ovoide com polpa carnosa 
adocicada. Com a casca ou a entrecasca, prepara-se um decocto usado externamente no tratamento de pancadas e ferimentos. 
O chá é usado no tratamento de gripe.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das folhas; C: detalhe dos ramos evidenciando os espinhos.



54 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a QUIXABA

Anotações:



55CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: RAMA-BRANCA
Nome científico: Croton 
argyrophylloides Müll. Arg.

Arbusto com folhas bicolores (ou seja, duas cores, um lado com coloração verde e o outro prateado). Suas flores são brancas; e os 
frutos, pequenos e arredondados. O chá das cascas é usado contra disenteria. Com a casca do caule, prepara-se o molho usado no 
tratamento do colesterol.  Do caule, ainda pode ser retirado o sumo e aplicado como emplastro (espécie de curativo, também conhecido 
como compressa, ou cataplasma) contra verrugas.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



56 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o RAMA-BRANCA

Anotações:



57CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: TRAPIÁ
Nome científico: Crataeva tapia L.

Árvore lenhosa e frondosa. É outra espécie que, no período de floração, perde todas as folhas. Suas flores são brancas; e o 
fruto, arredondado. Com a entrecasca do caule, prepara-se um chá que é utilizado no tratamento de afecções renais e processos 
inflamatórios na uretra. Com o fruto, prepara-se um suco usado contra a tosse e a gripe.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



58 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a TRAPIÁ

Anotações:



59CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: UBAIA
Nome científico: Eugenia uvalha 
Cambess. 

Arbusto ou árvore lenhosa com fruto comestível, que, quando maduro, fica amarelo. O chá das cascas do caule é usado contra dor de 
barriga acompanhada de diarreia.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das folhas; C: detalhe do tronco.



60 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o UBAIA

Anotações:



61CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: UMBU
Nome científico: Spondias tuberosa 
Arruda

Árvore bastante apreciada no Nordeste. Suas flores são brancas e muito visitadas por abelhas e vespas. Seus frutos são redondos e 
carnudos, sendo muito saborosos. Com a casca do caule, prepara-se um decocto usado no banho de assento para tratar afecções 
uterinas e, em uso externo, contra inflamações e cor tes infeccionados. O chá também é usado no tratamento de empachamento, 
dor de barriga, diarreia, inflamação na garganta e no dente (gargarejo e bochecho). 

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



62 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o UMBU

Anotações:



63CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: URTIGA
Nome científico: Cnidoscolus urens 
(L.) Arthur

Planta com muitos pelos urticantes (provocam irritação ao contato com a pele) espalhados por todas as suas partes. Suas flores são 
brancas. Possui um látex (leite) branco. O látex é empregado externamente para aliviar a dor. Com as raízes, prepara-se um decocto 
empregado externamente no tratamento de reumatismo; e, das sementes, faz-se um chá (ou são comidas cruas) usado internamente 
para afinar o sangue.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



64 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre a URTIGA

Anotações:



65CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Nome popular: VELAME
Nome científico: Croton 
rhamnifolius Willd.

Planta de porte pequeno com tamanho médio de 1,5 metros e presença de muitos pelos nos ramos. As flores têm uma coloração que 
vai de branco a creme, e seus frutos também têm muitos pelos. O chá da casca do caule é utilizado no tratamento de anemias; já o chá 
das folhas é usado para afinar o sangue, contra alergias, inchaço na barriga, tosse e machucados, além de ser cicatrizante e usado em 
ferimentos. O látex é utilizado no tratamento de boqueira (pequeno ferimento que aparece no canto da boca), na cicatrização de cortes e 
nas rachaduras dos pés. O chá da raiz é usado no tratamento de reumatismo, dor na coluna e também para afinar o sangue.

A: aspecto geral da planta; B: detalhe das flores; C: detalhe dos frutos.



66 GUIA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO

Escreva aqui novas informações que você possui ou aprendeu sobre o VELAME

Anotações:



CRÉDITO DAS FOTOGRAFIAS
Alyson Luiz Santos de Almeida: angico (aspecto geral da planta e detalhe das flores); baraúna (detalhe das flores); imburana (aspecto geral 

da planta); ipê-roxo (detalhe das folhas); jatobá (aspecto geral da planta e detalhe dos frutos); jurema-branca (aspecto geral da planta e 

detalhe dos frutos); jurema-preta (aspecto geral da planta e detalhe das flores); mulungu (detalhe dos frutos); pinhão-bravo (aspecto geral da 

planta); rama-branca (aspecto geral da planta); velame (aspecto geral da planta).

Fábio José Vieira: angico (detalhe dos frutos); Aroeira (aspecto geral da planta e detalhe das folhas); baraúna (aspecto geral da planta); 

bom-nome (aspecto geral da planta, detalhe das flores e detalhe dos frutos); catingueira (aspecto geral da planta, detalhe das flores e detalhe 

dos frutos); cedro (aspecto geral da planta, detalhe das flores e detalhe dos frutos); espinheiro-vermelho (aspecto geral da planta, detalhe 

das flores e detalhe dos frutos); imburana (detalhe das flores e detalhe dos frutos); imburana-açu (aspecto geral da planta, detalhe das flores 

e detalhe dos frutos); ipê-roxo (aspecto geral da planta e detalhe das flores); jatobá (detalhe das flores); juazeiro (aspecto geral da planta e 

detalhe dos frutos); jucá (aspecto geral da planta e detalhe das flores); jurema-branca (detalhe do tronco); jurema-preta (detalhe das folhas); 

mandacaru (aspecto geral da planta); marmeleiro (aspecto geral da planta, detalhe das flores e detalhe dos frutos); mororó (aspecto geral 

da planta, detalhe das flores e detalhe dos frutos); mulungu (aspecto geral da planta e detalhe das flores); pinhão-bravo (detalhe das flores e 

detalhe dos frutos); pinhão-manso (aspecto geral da planta, detalhe das flores e detalhe dos frutos); piranha (aspecto geral da planta, detalhe 

das folhas e detalhe dos frutos); quina-quina (aspecto geral da planta, detalhe das flores e detalhe dos frutos); quixaba (detalhe das folhas); 

rama-branca (detalhe das flores); trapiá (aspecto geral da planta e detalhe das flores); ubaia (aspecto geral da planta, detalhe das folhas e 

detalhe do tronco); umbu (aspecto geral da planta); urtiga (aspecto geral da planta, detalhe das flores e detalhe dos frutos); velame (detalhe 

das flores e detalhe dos frutos).

Lucilene Lima dos Santos: aroeira (detalhe das flores); baraúna (detalhe dos frutos); juazeiro (detalhe das flores); jucá (detalhe dos frutos); 

mandacaru (detalhe das flores e dos frutos); rama-branca (detalhe dos frutos); trapiá (detalhe dos frutos) e umbu (detalhe das flores e dos 

frutos).
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