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RESUMO 

 

A interação da vegetação com os fatores climáticos, geomorfológicos e antrópicos na caatinga 

estimula o desenvolvimento de alterações morfofuncionais de ajustamento das plantas em 

resposta a todas essas variáveis. Entretanto, a contínua ação de perturbação humana, através 

dos múltiplos usos dos recursos vegetais, pode gerar condições desfavoráveis à permanência de 

espécies endêmicas nesse bioma. Desse modo, este estudo objetivou levantar informações sobre 

o uso de plantas, suas partes utilizadas, formas e indicações de uso pela população humana no 

semiárido do Nordeste do Brasil, através de levantamento bibliográfico. Além disso, identificou 

e quantificou caracteres morfológicos e anatômicos foliares indicativos de respostas funcionais 

como estratégias de resiliência em plantas estabelecidas em um fragmento de caatinga em 

Pernambuco. O material botânico foi analisado em secções histológicas, seguindo metodologia 

usual em anatomia vegetal. Especificamente, buscou-se compreender se espécies vegetais na 

caatinga que apresentam maior número de caracteres morfoanatômicos foliares de resiliência 

são mais utilizadas pela população humana para diferentes aplicações. Este estudo 

multidisciplinar visou contribuir para futuras pesquisas em políticas públicas e estratégias de 

uso e conservação de recursos florestais na caatinga, trazendo contribuições integradas para 

estudos etnobotânicos e morfoanatômicos. Os resultados indicaram a existência de plantas com 

ampla versatilidade de uso, seja como produtos madeireiro e não madeireiro, principalmente 

folhas, casca do caule e frutos de espécies, sobretudo nativas. Além disso, os caracteres 

morfoanatômicos foliares das espécies analisadas apresentaram adaptações às condições de 

estresse ambiental do semiárido, possibilitando o desenvolvimento de mecanismos de 

resiliência para a sua permanência em ambientes de caatinga. Espécies vegetais que apresentam 

mais caracteres morfoanatômicos foliares de resiliência não são, necessariamente, aquelas mais 

utilizadas pela população humana. 

 

Palavras-chave: Anatomia foliar. Uso da vegetação. Adaptação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The interaction among climatic, geomorphological and anthropic features in the caatinga 

stimulate the development of morphofunctional alterations of adjustment in plants in response 

to these variables. Although, the continuous action of human disturbance, through multiple uses 

of plant resources, can produce unfavorable conditions to the permanence of endemic species 

into this biome. Therefore, this study aimed to get information about the plant uses, its used 

parts, forms and indicative of uses by the human population in the semiarid of the Northeastern 

Brazil, through literature survey. Furthermore, identified and quantified indicative 

morphological and anatomical features of leaf related to the functional responses as resilience 

strategies in plants stablished in a caatinga vegetation fragment in Pernambuco State. The plant 

material was analyzed in histological sections, following usual methodology in plant anatomy. 

Specifically, the relation between the number of morphoanatomical leaf resilience features and 

the most used species by the human population for different purposes. This multidisciplinary 

study aimed to contribute to future investigations in politics and strategies of uses and 

conservation of forest resources in the caatinga vegetation, contributing to integrate 

ethnobotanical and morphoanatomical studies. The results indicate the existence of plants with 

wide uses, as wood and non-wood products, mainly leaves, bark and fruits of native species. 

Furthermore, the morphological leaf characters showed adaptation to environmental stress of 

the semiarid region, enabling the development of mechanisms of resilience that favors its 

permanence in caatinga conditions. The plant species with more number of morphoanatomical 

features of resilience are not, necessarily, those more used by the human population. 

 

Keywords: Leaf anatomy. Use of vegetation. Adaptation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A caatinga, em função de sua alta biodiversidade, constituída por espécies de plantas 

que se adaptam a um ambiente com elevadas temperaturas e irregularidade hídrica, fatores que 

promovem forte condição de estresse, torna-se um “laboratório para estudos” (LEAL et al., 

2005). A vegetação deste bioma apresenta maior dominância de formações xerófilas, 

caracterizadas por plantas que possuem uma grande diversidade de caracteres morfológicos, 

anatômicos e fisiológicos influenciados pela condição climática, estabelecida sobre diferentes 

tipos de solo, topografia (PRADO, 2003; ALVES, 2009), além das variadas ações antrópicas 

que põem em risco a manutenção de sua biodiversidade. 

Além das severas condições e variações ambientais, características do bioma em tela, 

ameaçando a conservação da biodiversidade, a pobreza da população humana que reside e/ou 

explora seu entorno, também se torna desafiante, uma vez que parte desta população tem na 

caatinga uma base de sustentação, como, por exemplo, no uso da vegetação para obtenção de 

fonte de energia, medicamentos, forragem, madeira para construção e fabricação de utensílios, 

alimentação, entre outros (ALBUQUERQUE e ANDRADE, 2002; LUCENA et al., 2008; 

ALVES et al., 2014). Ressalta-se que esses recursos vegetais têm sido muito importantes na 

vida da população local e no desenvolvimento da região Nordeste, fornecendo biomassa para 

geração de energia, bem como produtos florestais não-madeireiros que abastecem indústrias e 

estabelecimentos comerciais, sendo muito importante na geração de renda familiar (BRASIL, 

2008). 

Entretanto, a relação entre conservação e manutenção da biodiversidade, e a redução 

da pobreza, não é encarada com a devida atenção por parte das iniciativas públicas e/ou privadas 

(LEAL et al., 2005). Portanto, para a conservação e o uso sustentável da vegetação da caatinga, 

faz-se necessário o estabelecimento de medidas que promovam a solidificação e a divulgação 

do conhecimento da sua diversidade biológica; bem como a avaliação dos usos desses recursos 

naturais; integrando a participação efetiva da sociedade, levando à população a importância de 

tal conservação (TABARELLI e SILVA, 2003). 

A interação da vegetação com os aspectos geomorfológicos, climáticos e antrópicos 

na caatinga pode desencadear a existência de um “grau máximo de ajustamento das plantas” 

em resposta a todas essas variáveis (SILVA, 2012). No entanto, a contínua ação de fatores 

ambientais e antrópicos sobre a vegetação pode gerar condições desaforáveis à permanência de 

espécies endêmicas. Portanto, as respostas da vegetação a uma perturbação ambiental 

(temperatura, luminosidade e precipitação) ou humana (uso da terra, da vegetação e outros) 
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dependerão da frequência e intensidade dessa perturbação, bem como da resiliência das 

espécies que constituem o ecossistema (HARRIS et al., 2014).  

Assim, alterações nos ecossistemas, pela população humana, podem comprometer o 

contínuo fluxo de serviços essenciais para a própria sociedade, sendo a resiliência uma 

característica necessária para a sustentação do equilíbrio mínimo desejável dos ecossistemas 

(FOLKE et al., 2002; ELMQVIST et al., 2003).  

Contanto, apesar do reconhecido esforço de pesquisadores do Nordeste do Brasil, 

ainda é escassa a quantidade de estudos que associem os usos da vegetação da caatinga pelas 

populações humanas frente à resiliência das plantas.  

Deste modo, segundo Albuquerque et al. (2012), ainda existe uma significativa lacuna 

no nosso conhecimento sobre a resiliência de ecossistemas de caatinga. Portanto, acreditamos 

que o presente estudo poderá contribuir, através da geração de informações de referência, para 

possíveis ações regionais por parte de iniciativas da gestão pública de políticas ambientais que 

promovam estratégias de incentivo à conservação da diversidade biológica da caatinga e o 

manejo de seus recursos florestais. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar a resiliência da vegetação e as 

influências antrópicas que podem interferir, de algum modo, na permanência de determinadas 

espécies vegetais em áreas de caatinga; e como objetivos específicos: a) identificar e quantificar 

caracteres de resiliência em plantas estabelecidas em área de caatinga e b) realizar um 

levantamento das espécies vegetais mais utilizadas pela população. No decorrer deste trabalho, 

buscaremos responder à seguinte questão: espécies vegetais que apresentam mais caracteres 

morfoanatômicos foliares de resiliência são mais utilizadas pela população humana para 

diferentes aplicações? 

A partir destes objetivos, a dissertação está estruturada nos seguintes itens: Introdução, 

Revisão da Literatura, dois capítulos com seus respectivos resultados e conclusões das 

pesquisas realizadas e uma conclusão geral da dissertação. 

O primeiro capítulo, intitulado “O uso da vegetação no semiárido nordestino”, 

apresenta um levantamento bibliográfico das publicações depositadas nas bases de dados 

Scopus, ScienceDirect e Portal Capes relativas às espécies utilizadas pela população humana 

em áreas de caatinga, informando sobre as partes utilizadas, formas e indicações de uso, entre 

outras. 

O segundo capítulo, intitulado “Atributos foliares e estratégias de resiliência na 

caatinga”, apresenta uma investigação sobre os caracteres morfoanatômicos foliares indicativos 

de respostas (estratégias de resiliência) das plantas às pressões ambientais da caatinga. Para 
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isto, foram mensurados e identificados caracteres relativos à estrutura morfoanatômica do 

principal órgão produtor de matéria orgânica através da fotossíntese, a folha. Deste modo, os 

caracteres morfológicos e anatômicos foram utilizados para identificar indicativos de uma 

condição de resiliência em determinadas espécies estabelecidas em uma área de caatinga. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Caatinga  

 

O bioma caatinga corresponde a 9,92% do território brasileiro e 54% da região 

Nordeste (FORZZA et al., 2010), englobando os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além do norte do Estado de 

Minas Gerais, na região sudeste (PRADO, 2003; ALVES, 2009). Este bioma ocupa uma área 

total de 826.411 km² (MARTINELLI e MORAES, 2013), distribuída em 1.135 municípios 

(MEDEIROS et al., 2012). Na caatinga, predomina o clima semiárido, com precipitação média 

anual de 750 mm, podendo variar entre 240 e 900 mm, com seis a oito meses secos (VICENTE 

et al., 2003). Além disso, apresenta uma evapotranspiração potencial média de 2.500 mm por 

ano, com elevados déficits hídricos (BRASIL, 2012).  

No que se refere às fisionomias florísticas de caatinga, são reconhecidos 12 tipos 

diferentes (ANDRADE-LIMA, 1981). Além disso, apesar de não fazerem parte floristicamente 

da vegetação de caatinga, imersas neste bioma podem ainda ser encontradas áreas como a 

Chapada do Araripe, com vegetação de cerrado, bem como áreas com florestas mais úmidas, 

conhecidas como Brejos de Altitude (GIULIETTI e FORERO, 1990; PRADO, 2003). Ab'Sáber 

(2003, p. 32) afirma que “são muito frequentes relictos de cerrados no meio do domínio das 

caatingas (Pernambuco, Alagoas e Bahia)”, porém o contrário não acontece, pois “não se 

conhecem bons exemplos de relictos de caatinga no meio do domínio dos cerrados”. 

A vegetação de caatinga tem uma larga variedade de fisionomias, isto dependendo de 

influências do regime de chuva, temperatura, luminosidade solar e do tipo de solo, entre outros. 

Apresenta maior dominância de formações xerófilas, podendo variar de estratos com herbáceas, 

arbustos e até árvores de grande porte, compreendendo espécies que geralmente são decíduas, 

espinhosas, com folhas pequenas e delgadas, bem como plantas lenhosas e suculentas (PRADO, 

2003; CHAVES et al., 2008; ALVES, 2009). As árvores mais altas podem alcançar até 30m de 

altura, muito embora, normalmente, não ultrapassam os 10 m, sendo as pequenas árvores 

esgalhadas e os arbustos, os hábitos mais abundantes na caatinga, além da presença dos cipós e 
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epífitas (GARIGLIO et al., 2010). Também estão presentes na caatinga diferentes espécies de 

ervas, que geralmente têm ciclos curtos de vida, em alguns casos de poucos dias, onde surgem 

vigorosamente nos curtos períodos chuvosos, principalmente devido à água da chuva, que pode 

ser acumulada temporariamente em depressões, porém estas plantas ainda são pouco estudadas 

neste bioma (GIULIETTI e FORERO, 1990). A vegetação geralmente está condicionada a solos 

que são pedregosos e rasos, com baixas condições de armazenamento de água (BARBOSA et 

al., 2003; PRADO, 2003). 

A caatinga, de acordo com Forzza et al. (2010) e Martinelli e Moraes (2013), abriga 

4.440 espécies florísticas: briófitas (93), samambaias e licófitas (25), gimnospermas (2), e 

angiospermas (4.320); dentre essas espécies, 253 são consideradas ameaçadas. Em relação ao 

endemismo das plantas, alguns autores apontaram, aproximadamente, 380 espécies endêmicas 

(SILVA et al., 2003). No entanto, em estudos realizados mais recentemente, conforme Forzza 

et al. (2010), foram catalogadas 744 espécies de plantas endêmicas. Provavelmente, esta 

diferença no número de espécies catalogadas se deve às metodologias adotadas, de modo que 

áreas de campos rupestres foram tratadas dentro do grande domínio da caatinga, como por 

exemplo, no catálogo organizado por Forzza et al. (2010). 

Em um estudo acerca da conservação da diversidade biológica na caatinga, foram 

identificadas áreas prioritárias, com recomendações sobre o uso sustentável dos recursos 

naturais e sobre a necessidade de implementação de políticas públicas para este bioma 

(TABARELLI e SILVA, 2003). Um grupo multidisciplinar, fruto desse estudo, desenvolveu 

pesquisas atendendo ao subprojeto intitulado: “Avaliação e Ações Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade do Bioma Caatinga”. Este subprojeto foi realizado através de 

um consórcio formado por instituições públicas, organizações não governamentais e 

universidades públicas (BRASIL, 2014b). O subprojeto foi vinculado ao Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), no 

âmbito do Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO). O PROBIO foi 

articulado especialmente para estudar estratégias regionais de conservação da biodiversidade 

para os principais ecossistemas do País.  

Os resultados desta pesquisa apontaram 82 áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade, isto de um total de 183 áreas pesquisadas (TABARELLI e SILVA, 2003). 

Dentre as 82 áreas, 27 foram avaliadas como de extrema importância biológica (TABARELLI 

e SILVA, 2003). De acordo com Tabarelli e Silva (2003), as áreas prioritárias cobriram cerca 

de 436.000 km², o equivalente a 59,4% da caatinga. Estas pesquisas também contribuíram para 

o reconhecimento da necessidade de políticas públicas que fomentem o inventário biológico da 
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caatinga, devido ao elevado número de áreas insuficientemente conhecidas (TABARELLI e 

SILVA, 2003). Assim, para dar subsídio à implementação da Política Nacional de 

Biodiversidade, foi instituído o Decreto Nº 4.339, de 22 de Agosto de 2002 (BRASIL, 2002). 

No entanto, apesar dos esforços de pesquisadores que desenvolvem estudos sobre a 

ecologia e conservação da biodiversidade da caatinga, segundo Santos et al. (2011), ainda 

existem muitas limitações no avanço desses tipos de estudos devido às insuficientes iniciativas 

governamentais. Deste modo, entre os anos de 1985 e 1996, foram disponibilizados apenas 

7,2% milhões de dólares para agências ambientais brasileiras, destinados à proteção e 

conservação desse bioma, o que representa um quantitativo pouco expressivo, quando se trata 

de uma região que representa quase 10% do território brasileiro (SANTOS et al., 2011). Para 

Santos et al. (2011), o PROBIO tem sido a principal ferramenta financeira e política adotada 

pelo Governo Federal para buscar o desenvolvimento sustentável e alcançar as metas 

comprometidas com a Convenção da Biodiversidade1. 

Portanto, para Barbosa et al. (2005), existem algumas estratégias essenciais para a 

conservação da biodiversidade no bioma caatinga, a saber: implementação de diretrizes 

voltadas à conservação in situ e ex situ da variabilidade genética dos ecossistemas; diretrizes 

quanto à utilização sustentável dos recursos naturais, através de instrumentos econômicos que 

incentivem as práticas e negócios sustentáveis, garantindo também os valores sociais e culturais 

da biodiversidade; além disso, deve haver o fortalecimento de medidas de monitoramento, e 

prevenção sobre a biodiversidade, bem como a recuperação de áreas degradadas. 

 

2.2. População Humana  

 

O semiárido brasileiro possui não somente extraordinários exemplos de adaptações e 

potencialidades na natureza, mas também apresenta um povo “caatingueiro” forte que supera 

as difíceis condições de seu ambiente natural e social através da cultura, arte, religião, política, 

história, entre outros (COSTA et al., 2014). 

Conforme o censo do IBGE (2010), a população do semiárido brasileiro chegou a 

22.598.318 habitantes, o que representa 11,85% da população brasileira ou, ainda, 42,57% da 

nordestina. A área de caatinga possui uma densidade demográfica dentre as mais baixas, sendo 

                                                           
1 A principal ferramenta formal para promover a conservação da biodiversidade, “documento que foi adotado e 

aprovado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, 

em junho de 1992”. O Brasil foi o primeiro signatário da Convenção. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/>. 

Acesso em: 05 jan. 2015. 
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os Estados de Minas Gerais, Maranhão e Piauí aqueles que apresentam populações com as 

menores densidades do Nordeste (SAMPAIO e MAZZA, 2000). No entanto, segundo Ab'Sáber 

(1999), o semiárido brasileiro é uma das regiões mais povoadas entre todas as terras secas 

existentes nos trópicos.  

O censo do IBGE (2010) também revelou que a taxa de analfabetismo na região foi a 

mais elevada do País, com um índice de 24,3%. Além disso, conforme Sampaio e Mazza (2000), 

a população da caatinga apresenta os mais baixos valores de renda média per capita da região 

Nordeste, onde a maior parte da população possui renda inferior a meio salário mínimo, de 

maneira que os Estados do Ceará, Maranhão e Paraíba possuem as menores rendas. Isto 

compromete a qualidade de vida da população, uma vez que a média de esperança de vida da 

população está em torno de 60 anos de idade; e a taxa de mortalidade infantil é considerada 

uma das mais elevadas, acima de 100 por mil nascidos, porém os Municípios de Minas Gerais 

possuem as menores taxas de mortalidade infantil de toda a caatinga (SAMPAIO e MAZZA, 

2000). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no semiárido é de 0,405, isto 

englobando 86% da região, sendo menor do que o IDH do Nordeste que é de 0,517, e também 

em relação ao IDH do Brasil, que é de 0.8 (MARENGO, 2014). Estes dados revelam a 

fragilidade socioeconômica de parte da população desta região, sendo imprescindíveis políticas 

públicas concretas de combate à pobreza e às questões ambientais locais. Lamentavelmente, de 

acordo com Santos et al. (2011), as regiões de caatinga ainda estão dentre as mais pobres e 

desassistidas, ambientalmente, na América do Sul, com, aproximadamente, 28 milhões de 

pessoas vivendo em condições de miséria. 

Apesar de todas as dificuldades de viver em uma região de secas e severos problemas 

socioeconômicos, o povo do semiárido desenvolveu conhecimentos e intuições que auxiliam 

no aprendizado e convívio com a caatinga, reconhecendo a chegada do tempo chuvoso com “os 

sinais longínquos das trovoadas, do rebrotar da folhagem em todas as caatingas” e da 

capacidade reprodutiva da terra, dentre outros (AB'SÁBER, 1999 p. 26).  

Os recursos naturais da caatinga, culturalmente, têm fortes significados de utilidade e 

respeito para a população local, o que determina a forma como se relacionam com o seu 

ambiente natural. De maneira que o significado de utilidade se deve ao próprio conhecimento 

em torno de tais recursos, a exemplo disto, existem muitos grupos indígenas do semiárido 

pernambucano que consideram algumas plantas como sagradas, e procuram protegê-las 

(ALBUQUERQUE e ANDRADE, 2002). 
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Assim, conforme Albuquerque e Andrade (2002), grande parte das espécies vegetais 

na caatinga são obtidas pelas pessoas em espaços florestados, como: áreas naturais ou 

manejadas, áreas com sinais de profundas antropizações ou até de seus próprios quintais. 

De acordo com Costa et al. (2014), o povo “catingueiro” ainda possui fortes práticas 

de trabalho com atividades voltadas para bens e serviços destinados ao consumo através de 

troca ou venda em relação aos recursos naturais. De modo que o cultivo da terra é um exemplo 

de atividade exercida para tais fins, sendo realizada desde o período do Brasil-Colônia 

(MARTINS et al., 2007), e quase sempre de responsabilidade do homem, sendo o trabalho 

doméstico exercido pela mulher. Além do mais, em algumas regiões de caatinga, as mulheres 

ainda costumam transportar água por quilômetros de distância em períodos de seca, para a 

obtenção desse recurso natural para o serviço do lar (COSTA et al., 2014). 

Portanto, a relação de trabalho para o homem e a mulher do semiárido ocorre de forma 

muito dura, segundo Andrade (1964), uma vez que os pequenos proprietários de terra tentam 

aproveitá-la como podem. Entretanto, como não dispõem de recursos financeiros suficientes 

para investir em adubos, técnicas adequadas de manejo do solo, entre outros, obtêm uma 

produção ínfima e insuficiente para a manutenção de suas famílias. 

Desta maneira, diante de dificuldades impostas por adversidades ambientais e 

desigualdades sociais, homens e mulheres da caatinga, sobretudo de regiões mais secas, com o 

intuito de buscar novas oportunidades de subsistência e emprego, historicamente, passaram a 

migrar para diversas regiões do Brasil, tornando-se mão de obra barata (AB'SÁBER, 1999).  

Todavia, em uma perspectiva de desenvolvimento da região e diminuição dos 

constrates sociais, o incentivo econômico por parte dos governos tem um “alcance desigual”, 

através de “programas incompletos e desintegrados”, que atingem apenas algumas regiões, com 

destaque, por exemplo, para áreas de irrigação de Petrolina (Pernambuco) e Juazeiro (Bahia), 

no médio vale inferior do São Francisco (AB'SÁBER, 1999, p. 08).  

Assim, segundo Carvalho (2010, p. 20), é necessária a implementação de propostas 

que visem a “democratização da água e da terra”, através de “reforma hídrica e agrária” na 

região semiárida, viabilizando o uso sustentável de todas as águas, através da diminuição de 

perdas e reusos. 

 

2.3. Influências antrópicas sobre a vegetação 

 

A caatinga tem passado por diversas modificações, sobretudo, devido à ação humana. 

Isto desde o processo de ocupação inicial, no período do Brasil-Colônia, onde se iniciou um 
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intenso processo de desmatamento, com a retirada da vegetação original para a prática, cada 

vez mais frequente, de atividades agrícolas e pecuárias (LEAL et al., 2005; BRASILEIRO, 

2009). Assim, extensas áreas de vegetação natural foram, paulatinamente, substituídas por 

culturas e pastagens, que trouxeram consigo diversas consequências, como o empobrecimento 

do solo devido às queimadas, e contaminação por agrotóxicos e a salinização dos solos, 

causadas pelos cultivos agrícolas irrigados, muitas vezes de forma inadequada, entre outros 

(CASTELLETTI et al., 2003; SOARES e ALMEIDA, 2011).  

Desta forma, em aproximadamente, 20% de todo o território do bioma está ocorrendo 

o processo de desertificação (SANTOS et al., 2011). Isto, segundo Souza et al. (2010), tem 

ocorrido em virtude do desmatamento excessivo. Além disso, esta região tem enfrentado 

significativas mudanças nos padrões de distribuição das chuvas, o que, provavelmente, poderá 

ser agravado devido ao aumento da degradação ambiental local e ao aquecimento global 

(SANTOS et al., 2011). De maneira que, quanto mais se intensificam as mudanças ambientais 

e a pobreza social, mais as pessoas se tornam susceptíveis à elevada dependência de recursos 

naturais locais (SANTOS et al., 2011). Assim, para Santos et al. (2011), ainda existem muitas 

lacunas sobre o conhecimento da biodiversidade e ecologia da caatinga, bem como acerca das 

respostas dos seus ecossistemas aos usos dessa biodiversidade pelas populações humanas. 

Atualmente, estima-se que o bioma caatinga esteja entre os mais degradados no Brasil 

(LEAL et al., 2005). Esses ambientes, junto aos seus ecossistemas, prestam bens às populações 

que incluem o uso de plantas como material forrageiro, lenha, madeira para fabricação de 

ferramentas, medicamentos, e outros produtos florestais não madeireiros (FERRAZ et al., 

2006); além dos serviços ecossistêmicos, promovendo mitigações das variações climáticas, 

conservação da água, diminuição da erosão do solo e controle da desertificação 

(MALAGNOUX et al., 2007).  

Portanto, a devastação e o intenso uso dos recursos naturais para fins domésticos e 

industriais, junto à fragilidade de iniciativas públicas de proteção ao bioma, de acordo com 

Castelletti et al. (2003), podem provocar modificações na composição das paisagens, alterações 

e/ou a eliminação de processos ecológicos e, ainda, perda de espécies endêmicas da caatinga.  

Segundo Leal et al. (2003), a caatinga é o bioma menos protegido do Brasil, as 

unidades de conservação que existem representam menos de 2% do território semiárido. 

Conforme Martinelli e Moraes (2013), a perda de habitat e as pertubações humanas são 

consideradas como as maiores ameaças ao bioma. Desse modo, os autores classificam as causas 

de perda de habitat de acordo com a relevância, cuja ordem crescente está representada da 

seguinte maneira: espécies invasoras (causando impacto direto ao habitat), fogo, infraestrutura 
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e desenvolvimento, extração de recursos naturais e agricultura. Rambaldi e Oliveira (2003) 

também apontam alguns impactos antrópicos como os principais fatores causadores de 

fragmentação e devastação de florestas: caça, agropecuária, lazer, urbanização e a implantação 

de infraestrutura de transportes, energia, saneamento, entre outros. Para os autores, é possível 

identificar que os diferentes estágios de fragmentação podem ser influenciados pelos diferentes 

padrões de desenvolvimento social e econômico. Entretanto, ainda são necessários mais estudos 

que possibilitem não somente identificar os impactos antrópicos, mas também quantificá-los e 

qualificá-los, delimitando os limites aceitáveis, permitindo um maior suporte às decisões e 

implantações de políticas públicas de manejo (RAMBALDI e OLIVEIRA, 2003). 

Dentre os anos de 2002 e 2008, a vegetação do bioma foi suprimida em 16.576 km², o 

equivalente a 2,0% da região, tendo a Bahia e o Ceará como os Estados que mais desmataram, 

atingindo 4.527 km² (0,55% de área de caatinga) e 4.132 km² (0,50% e 0,55% de área de 

caatinga), respectivamente (BRASIL, 2010). Dados recentes apontam que o avanço do 

desmatamento no bioma pode chegar a 46% (BRASIL, 2014a) e, deste modo, a caatinga tem 

perdido área, principalmente para a agricultura, assim como para a abertura de estradas, 

extração de madeira para lenha e carvão, bem como devido à extração de argila, em algumas 

regiões (MARTINELLI e MORAES, 2013). 

Assim, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, para subsidiar a conservação 

e uso sustentável da caatinga são previstas medidas necessárias, como: a implantação de uma 

Comissão Nacional da Caatinga; a finalização do Plano de Prevenção e Controle do 

Desmatamento da Caatinga; a criação de Unidades de Conservação Prioritárias, bem como uma 

maior destinação de recursos financeiros para o bioma (BRASIL, 2014a).  

 

2.4. Resiliência da vegetação  

 

O termo resiliência tem sua origem etimológica no latim, resiliens, que significa “saltar 

para trás, voltar, ser impelido, recuar, encolher-se, romper” (BARREIRA e NAKAMURA, 

2006, p. 01). Conforme Farrall (2012), o conceito de resiliência deriva de teorias como a dos 

sistemas2 e a teoria da complexidade3.  

                                                           
2 “A idéia sistêmica começou, na segunda metade de nosso século, a minar progressivamente a validade de um 

conhecimento reducionista” (Morin, 2003, p. 26). “Envolve arranjo e as relações entre as partes do sistema que se 

conectam ao todo e implicam novas propriedades resultantes de uma evolução contínua” (KIMURA, 2010, p. 

239).  
3 “Quando os componentes que constituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, 

o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as 

partes e o todo, o todo e as partes” (Morin, 2003, p. 14). 
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Em uma perspectiva da ecologia, o termo resiliência emergiu no período entre os anos 

1960 e 1970, através do estudo de Holling (1961), que abordou a “interação de populações 

como predadores e presas e suas funcionais respostas em relação à teoria da estabilidade 

ecológica” (FOLKE, 2006, p. 02). Outro estudo de Holling (1973) tratou da “resiliência e 

estabilidade de sistemas ecológicos”, no qual distinguiu dois tipos de comportamentos dos 

sistemas ecológicos: um seria a “estabilidade”, representando a capacidade de um sistema 

retornar, o mais rapidamente, para um estado de equilíbrio após uma perturbação temporária; e 

outro comportamento, foi denominado “resiliência”, sendo esta considerada como uma 

“medida de persistência de sistemas e de capacidade de absorver mudanças e perturbação, e 

ainda manter as mesmas relações entre populações ou variáveis de estado” (HOLLING, 1973, 

p. 14). Portanto, o termo em tela é definido como a capacidade de um ecossistema sujeito à 

perturbação, absorver as mudanças, porém mantendo suas funções (HOLLING, 1973; 

TILMAN e DOWNING, 1994; GUNDERSON, 1999; ELMQVIST, 2003; FIGUEIREDO, 

2010; SCHIPPERS et al., 2014). No entanto, de acordo com Holling (1973), a resiliência tem 

seus limites, e quando estes são ultrapassados, o sistema rapidamente muda de estado.  

Segundo Farrall (2012), o termo resiliência tem se aplicado a uma considerável 

variedade de áreas científicas, desde a ecologia até às ciências humanas, sociais, entre outras. 

Porém, tem se destacado no campo dos sistemas socioecológicos que, de acordo com Berkes et 

al. (2003), significa a integração de seres humanos na natureza. Para Berkes e Folke (1992), o 

sistema ecológico é tido como um processo dinâmico de auto-organização, automanutenção e 

de resiliência, portanto, estas capacidades geram e sustentam os bens e serviços que formam a 

base material necessária para as sociedades humanas. No aspecto socioecológico, de acordo 

com Folke (2006), a resiliência seria a capacidade para renovação, reorganização e 

desenvolvimento, expressando uma condição de adaptação. Para Folke (2010), ao analisar a 

dinâmica e desenvolvimento de um sistema socioecológico, três aspectos seriam essenciais para 

uma abordagem: resiliência, adaptabilidade e transformabilidade, de maneira que se inter-

relacionam através de diferentes escalas.  

Neste contexto, resiliência seria a capacidade de um sistema mudar continuamente e 

ainda se adaptar e permanecer dentro de limites críticos. A adaptabilidade seria parte da 

resiliência, representando “a capacidade para ajustar as respostas às mudanças externas e 

processos internos”, ou ainda, segundo Folke (2010), a adaptabilidade pode ser definida como 

a capacidade dos elementos em um sistema de exercer influências na resiliência; e a 

transformabilidade seria a “capacidade de atravessar limiares em novas trajetórias de 

desenvolvimento” (FOLKE, 2010, p. 06). Walker et al. (2004) corroboram as definições 
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utilizadas por Folke (2010), reforçando a ideia da diferença entre a resiliência e a capacidade 

de adaptação, e também de transformabilidade. Para Walker et al. (2004, p. 02), “a resiliência 

e a adaptabilidade têm relação com a dinâmica de um sistema particular, ou de um conjunto de 

sistemas intimamente relacionados”. 

Para Pimm (1984) e Ives (1995), o tempo de retorno que uma espécie leva para se 

recuperar após uma perturbação, pode ser compreendido como uma medida de resiliência. No 

entanto, quanto maior for o tempo que determinada espécie utilizar para se recompor, menor 

será seu nível de resiliência (WISSEL, 1984; HARRIS et al., 2014). 

Regiões com clima semiárido despertam atenção pelos fortes exemplos de adaptação, 

apresentando uma dominância de formações xerófilas, caracterizadas por plantas com uma 

grande diversidade de caracteres morfológicos, anatômicos e fisiológicos (CHAVES et al., 

2008; ALVES, 2009; SILVA, 2012). Conforme Silva (2012), a resposta positiva das plantas, 

em ambientes com condições climáticas adversas, como a caatinga, e diante de fatores 

antrópicos, exprime sua capacidade de resiliência. Contudo, para Halpern (1988), perturbações 

ambientais em grande escala alteram profundamente a composição e a estrutura de 

comunidades vegetais nos ecossistemas. Para Elmqvist (2003), distúrbios naturais tendem a ser 

perturbações, dependendo da magnitude dos eventos e sua frequência, além disso, atividades 

humanas tendem a contribuir para o agravamento de perturbações nos ecossistemas. 

Neste sentido, o bioma caatinga, com seu clima semiárido, caracteriza-se, 

principalmente, por precipitações irregulares, temperaturas elevadas, alta luminosidade e solos 

comumente pobres em matéria orgânica (ARAÚJO, 2010; SILVA, 2011). Logo, a alta 

incidência solar e a temperatura (CHAGAS et al., 2008; COSTA et al., 2011), além da elevada 

variabilidade temporal na disponibilidade de água, influenciam na dinâmica da vegetação 

(SNYDER e TARTOWSKI, 2006), que geralmente desenvolve estratégias de sobrevivência 

(REICH et al., 2003; REALPE-GOMEZ et al., 2013).  

Alguns autores destacam a importância das adaptações fisiológicas na interação 

vegetação-solo como um fator que também pode influenciar na resiliência das plantas, como a 

capacidade dos vegetais em reter minerais e também armazenar carbono no solo (SULIEMAN 

e ELAGIB, 2012; DILE et al., 2013). Contudo, a redução de fertilidade nos solos, o equilíbrio 

na obtenção/uso da água, a perda da sua capacidade de resistência e da sua regeneração natural 

podem comprometer a resiliência da vegetação local (ALAM et al., 2013), uma vez que não 

somente os fatores naturais, mas, também, a perturbação humana, através do uso da terra, pode 

afetar o solo e, consequentemente, a vegetação (ARNOLD et al., 2012; JALLOH et al., 2012). 
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Isto pode ocasionar uma fragmentação de ambientes, perda de cobertura vegetal e, até mesmo, 

uma diminuição de espécies nativas (SILVA et al., 2013). 

A fisionomia da vegetação de caatinga apresenta uma impressionante plasticidade 

fenotípica, especialmente nas folhas, onde se desenvolvem mecanismos de adaptação 

(SULTAN, 2003; SILVA, 2012) para a resistência à escassez hídrica local, reduzindo, ao 

máximo, a perda de água pela transpiração, resultando na perda precoce das folhas em períodos 

de seca (CHAVES et al., 2008), além de adaptações diante da variação ambiental de luz, 

temperatura e nutrientes (REICH et al., 2003).  

Conforme Sultan (2003), as características fenotípicas, fisiológicas, morfológicas e 

anatômicas da vegetação são moldadas em resposta ao tipo de ambiente onde vivem. Portanto, 

a adaptação é essencial para o desenvolvimento e consolidação das espécies em seu habitat 

natural (SULTAN, 2003). Para Bradshaw (1965), a plasticidade fenotípica das espécies pode 

ser responsável por parte de toda a adaptação. Desta maneira, o potencial genético das plantas, 

expresso por diferentes fenótipos, conforme o seu habitat, seria identificado por seu grau de 

plasticidade (IANNELLI-SERVÍN, 2007). Assim, para Silva (2012), o conhecimento sobre a 

interação planta-ambiente, através da identificação de características estruturais 

morfoanatômicas das espécies, como o tamanho, presença ou qualidade das estruturas dos 

órgãos vegetais pode indicar uma condição de resiliência.  
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O USO DA VEGETAÇÃO NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

RESUMO 

 

A caatinga possui um importante acervo de diversidade biológica, destacando a importância de 

espécies vegetais para a manutenção dos ecossistemas, bem como para a população humana 

estabelecida nesta região. O presente trabalho buscou analisar informações disponíveis sobre o 

uso de plantas no semiárido do Nordeste do Brasil, por comunidades locais. Buscamos 

contribuir através destas informações para futuras investigações sobre políticas públicas e 

estratégias de uso e conservação de recursos florestais na caatinga. Um total de 644 espécies de 

plantas usadas por comunidades locais foram citadas por 40 artigos publicados no período de 

1994 a 2014. Além disso, foram identificadas variadas categorias e formas de uso por espécies 

vegetais, sendo citadas plantas nativas e exóticas. Os dados relativos ao uso de produtos com 

fins não madeiros foram pouco superiores aos madeireiros. Isto reforça a necessidade de 

investimento em alternativas que favoreçam práticas de uso e manejo sustentáveis, permitindo 

a recuperação e manutenção de espécies vegetais estabelecidas no bioma, contribuindo para a 

conservação da sua biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Recursos florestais. População. Usos múltiplos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos etnobiológicos recentes sobre os usos e o conhecimento da população humana 

estabelecida no semiárido nordestino revelam que as plantas da caatinga têm sido utilizadas 

para diferentes aplicações, como: medicinal (inflamações em geral, picada de cobra, dor 

reumática, desordens do sistema digestivo, transtornos respiratórios, disfunção urológica, dor 

de coluna, perturbações do sistema nervoso, pancada, entre outros) (FERRAZ et al., 2006; 

ROQUE et al., 2010; SOARES et al., 2013; ALVES et al., 2014); forrageira (alimento para 

animais de criação) (SOUZA et al., 2013; SANTANA et al., 2011; NOGUEIRA et al., 2010; 

ARAUJO et al., 2010); combustível (lenha e carvão) (RAMOS et al., 2008; SÁ e SILVA et al., 

2009; LINS NETO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2013; ALVES et al., 2014; LUCENA et 

al., 2014); construção doméstica e rural (porta, janela, madeira para tábua, viga, caibros, ripas, 

vara para armação de parede de taipa, cancela, cerca de estaca ou de ramo, etc.) (FERRAZ et 

al., 2006; LUCENA et al., 2008; NASCIMENTO et al., 2009; LINS NETO et al., 2010; 
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RODRIGUES et al., 2013; ALVES et al., 2014; LUCENA et al., 2014); tecnologia (móveis, 

cabo de ferramenta, cabo de arma, cocho, tampa de garrafa, colher de pau, mão de pilão, vara 

de bater couro, cruz de cemitério, carroça, carro-de-boi, entre outros) (ALBUQUERQUE e 

ANDRADE, 2002; FERRAZ et al., 2006; LUCENA et al., 2012; SOARES et al., 2013; ALVES 

et al., 2014; LUCENA et al., 2014); alimentação humana (frutos para fabricação de polpa, 

doces, geléias, etc.) (FERRAZ et al., 2006; LUCENA et al., 2008; SOARES et al., 2013; 

ALVES et al., 2014); veterinário (como vermífugo, desinfecção de feridas, entre outros) 

(AGRA et al., 2007; LUCENA et al., 2011; SOARES et al., 2013; SILVA, 2013), além de 

outros usos não madeireiros para obtenção de resina, óleo, cera, látex, palha-fibra, dentre outros 

(PAREYN, 2010a). 

A lenha, de acordo com Pareyn (2010b), é o principal produto extraído da caatinga, 

sendo fonte de combustível para as indústrias, e também para o uso doméstico. Esse uso como 

biocombustível representa 30% da matriz energética no Nordeste, sobretudo em zonas rurais 

(BRASIL, 2008). Conforme Araújo (2010a), 31,75% dos produtores rurais extraem lenha 

oriunda da caatinga para o uso doméstico como combustível e 25,74% utilizam para a 

construção de cercas em suas propriedades. 

Os produtos florestais madeireiros e medicinais são, normalmente, explorados durante 

todo o ano, porém, devido à sazonalidade, muitas espécies vegetais, durante a estação seca, não 

são coletadas e, neste caso, as pessoas utilizam, principalmente, troncos e ramos 

(ALBUQUERQUE e ANDRADE, 2002). Por este motivo, espécies como o juazeiro e o 

umbuzeiro, que permanecem com suas folhas durante a estação seca, contribuem para a 

manutenção de muitas famílias do semiárido (ALBUQUERQUE et al., 2010). 

Assim, a intensa utilização e exploração de recursos vegetais da caatinga pela 

população local também se dá pela falta de opções e de acesso a outras formas de subsistência, 

uma vez que parte desta população tem uma renda per capita muito baixa e, desse modo, utiliza 

os recursos florestais para uso próprio ou para comercialização. A exemplo disto, os recursos 

medicinais da caatinga são amplamente explorados para uso local e, também, para extenso 

comércio formal e informal (ALBUQUERQUE e ANDRADE, 2002; FREITAS et al., 2012). 

Com isso, a população da caatinga tem, nos produtos florestais medicinais, uso 

alternativo para os medicamentos da indústria farmacêutica, de modo que esses recursos 

naturais têm sido utilizados devido à elevada diversidade biológica, bem como pelos 

conhecimentos de comunidades tradicionais e também pela influência de aspectos 

socioeconômicos (FREITAS et al., 2012). Para Marques et al. (2010), diante da vasta 
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comercialização local e da exportação de plantas medicinais existente no País, os estudos sobre 

o tema ainda são considerados insuficientes. 

No entanto, Magalhães (2006) adverte que a exploração da biodiversidade em vários 

biomas, a exemplo das plantas medicinais, é muitas vezes incompatível com a conservação e o 

uso sustentável, uma vez que existe uma considerável diferença entre a exploração de recursos 

naturais por comunidades locais, que não representa ameaça significativa para a conservação 

dos ecossistemas, e a exploração da biodiversidade em extensa escala para atender demandas 

da indústria em âmbito nacional, ou até internacional. 

A competência pela gestão dos recursos florestais é dos Estados, no entanto, aqueles 

que não dispõem destes instrumentos legais recorrem à legislação federal, cuja Lei n° 

11.284/2006, de 02 de março de 2006, dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 

produção sustentável. De acordo com a Lei mencionada, em seu Art. 50-A, ao tratar da 

exploração florestal para fins econômicos, e em seu inciso I, aponta que deve ser punido o 

indivíduo que:  

Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em 

terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente: Pena 

- reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. § 1o Não é crime a conduta praticada 

quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. § 2o 

Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 

1 (um) ano por milhar de hectare (BRASIL, 2006).  

 

A Lei nº 12.651 de 2012, de 25 de maio de 2012, do novo Código Florestal, também 

traz abordagens acerca dos limites de exploração dos recursos florestais no território brasileiro, 

no seu Artigo 3° e inciso X, ao tratar sobre eventuais atividades de baixo impacto ambiental e, 

desse modo, dentre essas atividades, dispõe que: 

A exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 

incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não 

descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função 

ambiental da área (BRASIL, 2012).  

 

Assim, a população do semiárido brasileiro, diante das dificuldades frente à 

sazonalidade climática e à pobreza, tem intensificada a exploração dos recursos naturais (LEAL 

et al., 2005; ARAUJO et al., 2010), onde, muitas vezes, a carência de conhecimento ecológico 

e de manejo racional podem comprometer a resiliência e a biodiversidade de ecossistemas 

(FOLKE et al., 2002).  

Portanto, uma avaliação dos conhecimentos das populações locais sobre a resiliência 

e a sustentabilidade dos recursos naturais é fundamental para uma gestão sustentável desses 

recursos (TERER et al., 2012). Além disso, a integração de políticas que possibilitem a 

identificação da biodiversidade de espécies vegetais, bem como a relação da população humana 
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local com os recursos florestais, pode auxiliar na formulação de estratégias nacionais e locais, 

visando conservação e manejo de áreas remanescentes de caatinga (FEITOSA et al., 2010).  

Neste sentido, este estudo objetiva apresentar um levantamento de espécies vegetais 

identificadas como as mais utilizadas pela população humana em áreas de caatinga, informando 

sobre: partes utilizadas, formas e indicações de uso, abrangendo sete categorias, a saber: 

tecnologia, medicinal, alimentação humana, combustível, construção, veterinária e forragem. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Coleta de dados 

 

Para este estudo foi realizado um levantamento bibliográfico considerando o período 

entre 1994 e 2014, em um total de 40 publicações versando sobre os usos de espécies vegetais 

estabelecidas em áreas de caatinga, em regiões semiáridas do Nordeste do Brasil, como a 

microrregião dos Cariris Velhos-PB e mais 24 Municípios distribuídos em seis Estados: Bahia, 

Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa das áreas de estudos com espécies vegetais estabelecidas na caatinga em áreas do Nordeste do 

Brasil. Autora: Viviane Gomes (SERGEO/UFPE, 2014). 
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Foram considerados apenas artigos publicados referentes aos usos de espécies vegetais 

pela população humana estabelecida em áreas de caatinga, cadastrados até abril de 2014, nos 

bancos de dados: Scopus (http://www.scopus.com/), ScienceDirect 

(http://www.sciencedirect.com/) e Portal Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/).  

As buscas foram realizadas utilizando palavras-chave nos idiomas português e inglês, a 

saber: “uso de plantas”, “caatinga”, “população”; “use of plants”, “caatinga”, “population”. O 

idioma inglês foi utilizado nas buscas devido ao reduzido volume de publicações em português.  

Mediante dados dos estudos levantados, sete categorias de usos (tecnologia, medicinal, 

alimentação humana, combustível, construção, veterinária e forragem) foram selecionadas por 

apresentarem maior frequência de ocorrência. Para cada categoria de uso buscou-se a 

catalogação de informações como: nome científico e vulgar das espécies, partes utilizadas das 

plantas, formas e indicações de uso, e em alguns casos, família, origem e hábito, sendo 

confeccionadas tabelas de referências contendo estes dados. 

Para este estudo optamos pela catalogação, tanto de espécies nativas quanto exóticas, 

visto que estas últimas também compõem a paisagem florística da caatinga (CAVALCANTE 

e MAJOR, 2006), além de possuírem usos múltiplos em comunidades rurais do semiárido 

(SANTOS, 2013). 

 

2.2. Análise dos dados 

 

Para a revisão dos nomes científicos, sinonímias e hábitos das espécies foram 

consultadas, no período de maio a dezembro de 2014, a lista de espécies da “Flora do Brasil do 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro” (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/), do “Centro Nordestino 

de Informações sobre Plantas” da Associação Plantas do Nordeste-CNIP/PNE 

(http://www.cnip.org.br/), e da Base Eletrônica de Dados “Tropicos do Missouri Botanical 

Gardens” (http://www.tropicos.org/Home.aspx). 

Para a compreensão acerca de quais partes das plantas são mais utilizadas e suas 

respectivas categorias de uso, buscou-se os percentuais das partes citadas com maior frequência 

pelos estudos levantados. Desse modo, as partes selecionadas foram: casca do caule, caule, 

entrecasca, flor, folha, fruto, inflorescência, raiz, semente ou toda a planta. Portanto, para 

obtermos esses percentuais das partes mais utilizadas, por categorias de uso, foram 

considerados os termos “planta inteira” e “planta toda” como análogos de “toda a planta”; os 

termos “tronco” e “madeira” foram considerados como “caule” e, por fim, a expressão “casca” 

foi catalogada como “casca do caule”. Estes ajustes foram necessários para o cálculo de 
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percentual de uso destas partes das plantas em virtude destes distintos termos apresentarem os 

mesmos significados utilizados pelos diferentes autores analisados nesta pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foi registrado um total de 644 espécies, distribuídas em sete categorias de uso, a saber: 

tecnologia, com 80 espécies (Tabela 1); alimentação humana, com 142 (Tabela 2); combustível, 

com 115 (Tabela 3); construção, com 128 (Tabela 4); veterinária, com 21 (Tabela 5); forragem, 

com 164 (Tabela 6); e medicinal, com 497 espécies (Tabela 7). Uma parcela significativa dessas 

espécies está presente em mais de uma categoria ou, ainda, diversas espécies aparecem com a 

mesma indicação de uso. Neste estudo, tratamos tanto de espécies nativas quanto de exóticas 

encontradas no semiárido. A presença de espécies nativas e exóticas utilizadas por comunidades 

locais no semiárido nordestino também foi constatada por Albuquerque e Oliveira (2007), 

Albuquerque et al. (2008) e Almeida et al. (2010). 

Os resultados aqui encontrados apontam que a categoria de plantas medicinais tem 

uma maior frequência de uso pela população. Em seguida, destacam-se as demais categorias na 

seguinte ordem: uso forrageiro, alimentação humana, construção, combustível, tecnologia e uso 

veterinário. A Figura 2 mostra o percentual das categorias de uso. Resultado semelhante foi 

verificado por Lucena et al. (2012) em um estudo sobre plantas úteis realizado em uma área de 

caatinga no Município de Soledade, Paraíba, pelo qual se constatou que, dentre as categorias 

de uso com maior número de espécies, houve um maior destaque para forragem e medicinal. 

Soares et al. (2013) identificaram, em seus estudos sobre plantas utilizadas da caatinga, que as 

categorias de construção, combustível e tecnologia mostraram um quantitativo maior de usos. 

Lucena et al. (2008), em um estudo desenvolvido em uma área de caatinga na região do Agreste 

de Pernambuco, verificaram o potencial utilitário de espécies lenhosas da localidade, 

destacando-se como mais expressivas as categorias combustível, construção e medicinal.  

Desse modo, o elevado quantitativo de plantas medicinais encontrado em nosso estudo 

ocorre, provavelmente, em virtude do interesse de um alto número de pesquisadores 

considerando esta categoria de uso. De modo que, dos quarenta estudos analisados, 29 

abordaram o uso medicinal, representando 72,5% do total dos estudos. Desta maneira, dentre 

as categorias analisadas, a medicinal novamente foi aquela que apresentou um maior número 

de indicações e formas de uso, chegando a representar 77,08% de espécies em relação ao 

quantitativo total de plantas encontradas (Tabela 7).  
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Um expressivo quantitativo de espécies medicinais utilizadas pela população humana 

do semiárido também foi encontrado por Albuquerque et al. (2007), ao realizarem uma revisão 

sobre os usos, registrando 385 espécies de angiospermas e, destas, 42 espécies foram 

consideradas endêmicas. Agra et al. (2008), em uma revisão da literatura sobre o uso de plantas 

medicinais em regiões do Nordeste, identificaram um maior quantitativo de espécies, com um 

total de 650. No entanto, esta última revisão de plantas com uso medicinal não se limitou ao 

bioma caatinga. 

 

 

Figura 2. Distribuição de espécies vegetais da caatinga de acordo com as categorias de uso utilizadas pela 

população local. 

 

A população humana na caatinga comumente utiliza diferentes partes das plantas para 

diversas aplicações em variadas categorias de uso. Portanto, a partir dos estudos analisados, 

foram selecionadas as partes das plantas com maior frequência de uso, a saber: casca do caule, 

caule, entrecasca, flor, folha, fruto, inflorescência, raiz, semente e/ou toda a planta. Logo, de 

modo geral, em relação às categorias de uso analisadas neste estudo, os resultados indicam uma 

forte preferência da população pelo uso da folha (18,61%), casca do caule (18,29%) e do fruto 

(12,07%), conforme podemos ver na Figura 3. Soares et al. (2013), em um estudo sobre os 

múltiplos usos da vegetação, realizado no semiárido paraibano, identificaram que os maiores 

percentuais das partes usadas das espécies vegetais naquela localidade foram a madeira, a casca 

e o fruto. 

Também foi analisado o percentual das partes utilizadas da planta dentro de cada 

categoria de uso (Figura 4): na categoria medicinal, as folhas (28,12%) representaram o maior 

percentual de uso nas plantas; seguida da casca do caule (21,83%) e da raiz (14,32%); na 
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categoria tecnologia, o caule (23,78%), a casca do caule (13,41%) e toda a planta (10,98) 

tiveram maiores destaques de uso; na categoria alimentação humana, os maiores percentuais de 

uso foram o fruto (55,46%), o caule (6,72%) e a folha (5,88%); na categoria combustível, o 

caule (22,40%), a casca do caule (13,66%) e toda a planta (10,38%); a categoria construção 

também apresentou o caule (23,63%), a casca do caule (13,19%) e toda a planta (13,74%) com 

os maiores percentuais de uso; na categoria veterinária, a casca do caule (18,18%), toda a planta 

(15,91%) e o caule (13,64%) foram as partes mais utilizadas; e, por fim, a categoria forragem 

apresentou os maiores percentuais de uso para o fruto (22,81%), o caule (14,62%) e toda a 

planta (12,28%), como mostra a Figura 4. 

 

 

Figura 3. Distribuição das principais partes das plantas da caatinga utilizadas pela população nas categorias 

analisadas. 

 

Assim, os resultados aqui encontrados acerca das partes utilizadas das plantas na 

categoria medicinal corroboram Oliveira et al. (2010), em estudo realizado sobre o uso de 

espécies vegetais medicinais no semiárido piauiense, onde identificaram a folha, a casca e a 

raiz como as partes mais utilizadas nas plantas. Araújo et al. (2010), em estudo sobre o consumo 

de plantas forrageiras, realizado em São João do Cariri, região do semiárido paraibano, 

revelaram dados de entrevista com produtores rurais da localidade, onde verificaram que 

31,37% dos produtores apontaram o consumo de todas as partes das plantas da caatinga pelos 

animais, 17,64% indicavam o uso das folhas novas e maduras e 11,48% afirmaram que havia o 

consumo de caule e folhas. Para Lucena et al. (2012), em estudo sobre o uso de plantas em uma 

área de caatinga, identificaram que o caule foi a parte da planta mais utilizada nas categorias 
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combustível, construção e tecnologia, sendo a casca a mais utilizada para fins medicinais; o 

fruto utilizado na alimentação e a folha e a raiz com principais usos para forragem. 

 

 

Figura 4. Distribuição das partes de plantas da caatinga por categorias de uso utilizadas pela população humana. 

 

Os dados aqui apresentados indicam que, apesar de muitos estudos identificarem um 

forte uso de produtos madeireiros em regiões semiáridas (LUCENA et al., 2008; SOARES et 

al., 2013), os produtos não madeireiros também possuem elevada importância para a população 

da região. Deste modo, para Lucena et al. (2007), é fundamental que para políticas e estratégias 

de manejo e conservação de recursos florestais na região semiárida, busquem-se alternativas 

para o desenvolvimento de recursos não-madeireiros ao invés da extrema utilização de espécies 

madeireiras. Uma vez que o excesso de extração madeireira em níveis que superam a 

capacidade de regeneração natural da vegetação, bem como as práticas inadequadas de manejo, 

pode resultar na morte de espécies nativas, levando ao desaparecimento de recursos florestais, 

o que pode ocasionar a diminuição da biodiversidade local (EMBRAPA, 2007). Portanto, na 

prática de exploração para obtenção de recursos madeireiros, recomenda-se o corte seletivo e 

sem queimas, de modo que não ocorra a total retirada da vegetação e se mantenha a preservação 

dos tocos, pois muitas espécies da caatinga possuem a capacidade de regeneração através de 

rebrota destes tocos (EMBRAPA, 2007). 
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Em relação aos múltiplos usos da vegetação, foram encontradas 103 espécies 

ocorrentes na caatinga sendo utilizadas em pelo menos duas diferentes categorias de uso 

(Tabela 8). Distribuídas em 34 famílias, com destaque para as Fabaceae (25), Euphorbiaceae 

(12) e Cactaceae (8), entre espécies nativas e exóticas. Alves et al. (2014), ao estudarem os 

múltiplos usos da vegetação em duas áreas de caatinga na Paraíba, também identificaram que 

as famílias mais citadas pela população foram Cactaceae, Euphorbiaceae e Fabaceae. Por sua 

vez, Franco e Barros (2006) estudaram o uso de plantas medicinais em uma área de formação 

vegetal de transição entre cerrado e floresta decidual mista em uma região semiárida e 

constataram que as famílias Fabaceae, Euphorbiaceae e Rutaceae foram as que mostraram mais 

representatividade. 

A partir da lista das espécies vegetais da caatinga reunidas neste estudo, foi verificado 

a existência de plantas quanto aos múltiplos tipos de usos (Tabela 8). De maneira que algumas 

espécies vegetais apresentaram os mesmos quantitativos de categorias de usos, que variaram de 

duas a sete tipos diferentes de usos.  

Desta forma, destacamos alguns exemplos de espécies que apresentaram os maiores 

números de categorias de uso, a saber: quixabeira (Sideroxylon obtusifolium), marmeleiro 

(Croton blanchetianus) e juá (Ziziphus joazeiro), com sete categorias de uso; aroeira 

(Myracrodruon urundeuva) e imburana (Commiphora leptophloeos), com seis categorias de 

uso; e xique-xique (Pilosocereus gounellei) e mandacaru (Cereus jamacaru), apresentando 

cinco categorias de uso (Tabela 8).  

Estes resultados indicam uma forte tendência de uso de espécies da caatinga para 

vários fins. Entretanto, algumas espécies estabelecidas neste bioma estão presentes na lista 

oficial de espécies ameaçadas de extinção. Entre as plantas aqui apontadas com múltiplos usos, 

M. urundeuva e Schinopsis brasiliensis constam nessa lista (BRASIL, 2003).  

O grupo das espécies que apresentou três categorias de uso, se destacou com o maior 

quantitativo de plantas, apresentando 21 espécies vegetais (Tabela 8). No entanto, o grupo 

representado por plantas com maior variedade de usos (sete categorias), foi constituído por 

apenas 4 espécies: Bauhinia cheilantha, C. blanchetianus, Z. joazeiro e S. obtusifolium, sendo 

todas nativas (Tabela 8). 

Parte destes resultados foi confirmada por Lucena et al. (2008), ao estudarem o 

potencial utilitário de espécies lenhosas de um fragmento de caatinga no Estado de Pernambuco. 

Nesse estudo, os autores identificaram plantas com mais de cinco categorias de uso, a exemplo: 

C. blanchetianus (7 categorias), M. urundeuva (6 categorias), S. brasiliensis (6 categorias), C. 

leptophloeos (5 categorias), Anadenanthera colubrina (5 categorias). Lucena et al. (2007), ao 
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realizarem estudo acerca do uso de plantas nativas em três comunidades rurais do semiárido 

pernambucano, identificaram um total de 61 espécies lenhosas e constataram que, deste total, 

cerca de 60,7% das plantas possuíam pelo menos três diferentes tipos de usos. 

A Tabela 8, também informa sobre espécies vegetais quanto às semelhantes categorias 

de usos que possuem. A exemplo disto encontramos C. jamacaru (mandacaru) e Acacia 

paniculata (unha-de-gato) que possuem usos medicinal, combustível, de construção, de 

forragem e na alimentação humana; Amburana cearensis (cumaru) e C. leptophloeos 

(imburana), que apresentam usos medicinal, combustível, na construção, na forragem, 

tecnológico e veterinário. Deste modo, constatamos que a mioria das espécies listadas é 

utilizada para diversos fins, no que tange aos seus produtos madeireiro e não madeireiro.  

Este resultado também foi encontrado por Albuquerque e Andrade (2002), ao 

identificarem que, no Agreste pernambucano, a população da caatinga costuma utilizar plantas 

oriundas de áreas de florestas, de zonas antropizadas e, também, de áreas cultivadas para o 

extrativismo de espécies como o umbu (Spondias tuberosa), a aroeira (M. urundeuva), a cumaru 

(A. cearensis) e a quixabeira (S. obtusifolium), as quais são amplamente utilizadas e 

comercializadas para várias finalidades, a saber: obtenção de lenha, carvão, mel, óleos, ceras, 

produção de artesanato, ornamentação, entre outros. (ALBUQUERQUE e ANDRADE, 2002; 

MARQUES et al., 2010). Araújo et al. (2010a), ao realizarem um estudo no Cariri paraibano, 

também destacaram o intenso uso de S. tuberosa (umbu) e Pilosocereus pachycladus (facheiro) 

para a alimentação animal e uso madeireiro na produção de lenha e cercas. 

Quanto aos múltiplos usos praticados pela população do semiárido relativo às espécies 

aqui encontradas, algumas dessas plantas também foram identificadas como prioritárias, em um 

estudo sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade na caatinga, realizado pelo 

Ministério do Meio Ambiente - MMA no ano de 2007. Neste caso, foram identificados e 

delimitados níveis de prioridades para algumas espécies-alvo (CNIP PNE, 2014). Para isto, 

foram analisadas categorias como: importância social, econômica e ambiental para a região, 

sendo identificadas as seguintes espécies, com seus respectivos níveis de prioridades: angico 

(extremamente alto), imburana de cambão (extremamente alto), umbu (muito alto), aroeira 

(muito alto), marmeleiro (muito alto), facheiro (muito alto), mandacaru (alto), maniçoba (alto) 

(CNIP PNE, 2014). 

Um outro dado de destaque acerca das diferentes categorias de uso, nas quais estão 

incluídas variadas espécies, é o fato de que, mediante os estudos analisados, foi possível 

constatar que uma determinada planta pode apresentar diferentes finalidades de usos, 

dependendo da região. Isto pode ser verificado nos estudos de Albuquerque et al. (2005), Soares 
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et al. (2013) e Alves et al. (2014). Este fato pode ocorrer devido à mudança de hábitos de 

culturas tradicionais locais no semiárido quanto ao uso de recursos florestais, em virtude, muitas 

vezes, de ações antrópicas, que podem proporcionar perda de áreas florestadas para a formação 

de pastagens, espaços urbanos e outros, podendo ocasionar uma diminuição da disponibilidade 

de espécies vegetais nativas (AMOROZO, 2002; SIEBER, 2009) em regiões de caatinga. 

 

Tabela 1. Espécies utilizadas na categoria tecnologia pela população do semiárido nordestino. Fonte: 

Albuquerque; Andrade (2002); Ferraz et al. (2005); Ferraz et al. (2006); Lucena et al. (2008); Lucena et al. (2011); 

Lucena et al. (2012); Lucena et al. (2013); Soares et al. (2013); Alves et al. (2014); Lucena et al. (2014). 

Nome Científico Nome Vulgar Parte Utilizada da Planta 

Agave sisalana Agave - 

Albizia inundata (Mart.) Barneby & Grimes Canafístula - 

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Smith Imburana-de-cheiro, Cumaru 

Casca, folha, fruto, 

madeira, semente, planta 

inteira 

Anacardium occidentale L. Cajueiro - 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. var. 

cebil (Griseb) Altschul. 
Angico preto - 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico 
Casca, folha madeira ou 

planta inteira 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. 

cebil 
Angico 

Casca, parte interna, flor, 

fruto e tronco 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro 
Casca, flor, folha, caule, 

planta inteira 

Aspidosperma sp. Pereiro branco - 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó 
Casca, folha, fruto, 

madeira, raiz, planta inteira 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira Madeira 

Croton sonderianus Müll. Arg. Marmeleiro - 

Libidibia ferrea Mart. ex Tul. Pau-ferro - 

Capparis hastatta Jacq. Feijão-de-boi Folha e tronco 

Capparis jacobinae Moric. ex Eichler. Incó Casca, fruto e tronco 

Capsicum parvifolium Sendtn. Pimentinha 
Flor, fruto, semente e 

tronco 

Cedrela odorata L. Cedro Planta toda, casca e tronco 

Celtis aff. glycicarpa Mart. ex Miq. Juá-mirim - 

Chorisia glaziovii (Kuntze) E. Santos Barriguda 
Casca, fruto, madeira, 

planta inteira 

Cnidoscolus quercifolius (Müll. Arg.) Pax. & 

Hoffm. 
Favela ou faveleira - 

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz Mufumbo - 

Commiphora leptophloeos (Mart) J.B. Gillet 
Umburana, Imburana, 

imburuna-de-cambão 

Casca, flor, fruto, látex, 

madeira e planta inteira 

Cordia sp. Louro - 
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Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Frei Jorge - 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Frei Jorge Madeira 

Crataeva tapia L. Trapiá - 

Croton argirophylloides Muell. Arg. Sacatinga, Marmeleiro-branco 
 

Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro 

Casca, flor, folha, raiz, 

semente, madeira e planta 

inteira 

Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm. Catinga branca - 

Croton rhamnifolius Willd. Velame 
Casca, folha, tronco, 

semente 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese Feijão brabo 
Casca, folha, fruto, 

madeira, raiz, planta inteira 

Enterolobium timbouva Mart. Tambor 
Fruta, madeira ou planta 

toda 

Erythrina velutina Willd. Mulungú, mulungu Casca e madeira 

Eugenia uvalha Cambess. Ubaia Fruto e tronco 

Geoffroea spinosa Jacq. Umarí, mari ou marizeiro - 

Gomphrena demissa Mart. Quebra panela - 

Guapira laxa (Netto) Furlan Piranha Casca, flor e tronco 

Guapira sp. João mole - 

Hymenaea courbaril L. Jatobá - 

Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. Pinhão brabo - 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Jucá 

Casca, folha, fruto, 

madeira, semente, planta 

inteira 

Lippia sp. Camarazinha Flor e tronco 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. Ingazeira - 

Luetzeburgia sp. Pau pedra Madeira 

Lygodium volubile Sw. Feijão de Lambu - 

Malva silvestris L. Malva  

Manihot cf. dichotoma Ule Maniçoba 
Folha, madeira, semente, 

planta inteira 

Manihot glaziovii Müll. Arg. Maniçoba - 

Maytenus rigida Mart. Bom nome 
Casca, fruto, madeira, 

planta inteira 

Melocactus bahiensis (Britton & Rose) 

Luetzelb. 
Coroa de frade Madeira 

Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir Jurema preta, jurema - 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 
Casca, caule, folha, planta 

inteira 

Myrciaria sp. Jaboticaba casca, Flor, fruto tronco, 

Neoglaziovia variegata Mez Caroá - 

Parkinsonia aculeata L. Turco - 
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Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro Madeira 

Piptadenia stipulaceae (Benth.) Ducke Amorosa branca Folha, fruto e madeira 

Piptadenia zehntneri Harms Angico manjolo (ou monjolo) - 

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcarazeiro - 

Poincianella pyramidalis (Tul.) Queiroz Catingueira 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira planta inteira 

Prosopis julifora DC. Algaroba - 

Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil. 

Juss.& Cambess.) A. Robyns 
Imbiratã Casca e madeira 

Pterogyne nitens Tul. Madeira nova madeira 

Sapindus saponaria L. Saboneteiro, sabonete - 

Sapium lanceolatum (Müll.Arg.) Huber Burra leiteira Látex e madeira 

Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna, braúna 
casca, caule, folha, fruto, 

raiz, resina, planta inteira 

Sebastiana jacobinensis (Müll. Arg.) Müll. 

Arg. 
Leiteiro Casca e tronco 

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin Barneby Canafístula 
Flor, folha, fruto, madeira 

planta inteira 

Sida acuta Burm. Relógio - 

Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schult.) 

T. D. Penn. 
Quixabeira 

Casca, folha, fruto, 

madeira, planta inteira 

Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro 
Casca, flor, folha, fruto, 

caule, planta inteira 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 

Hook. f. ex S. Moore 
Craibeira Madeira 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl Pau D'arco roxo 
Casca, madeira ou planta 

inteira 

Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nichols. Pau D'arco amarelo Madeira ou planta toda 

Tabebuia sp. Pau D'arco branco madeira 

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler João mole Casca, folha e madeira 

Triplaris pachau Mart. Pajeuzeiro - 

Vitex gardneriana Schauer Salgueiro - 

Ximenia americana L. Ameixa 
Casca, folha, fruto e 

madeira 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira, planta inteira 

(-) Informação ausente. 

 

Tabela 2. Espécies utilizadas na categoria alimentação humana pela população do semiárido nordestino. Fonte: 

Ferraz et al. (2006); Lucena et al. (2008); Lins Neto et al. (2010); Lima et al. (2011); Nascimento et al. (2012); 

Lucena et al. (2012); Cruz et al. (2013); Lucena et al. (2013); Soares et al. (2013); Alves et al. (2014). 

Nome Cientifico Nome Vulgar 
Parte Utilizada da 

Planta 
Formas de Uso 

Albizia inundata (Mart.) Barneby 

& Grimes 
Canafístula - - 

Allagoptera arenaria (Gomes) 

Kuntze 
Caxindó Fruto In natura 

Allagoptera sp. Burizeiro Fruto In natura       

(triturado) 
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Amaranthus spinosus L. Bredo-de-espinho - - 

Amaranthus viridis L. Bredo-de-porco - - 

Amburana cearensis (Allemão) 

A.C. Smith 
Imburana-de-cheiro, cumaru - - 

Anacardium occidentale L. Cajueiro, caju Psedofruto, fruto In natura (suco) 

Anacardium sp. Cajuí Psedofruto In natura 

(sobremesa) 
Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Benan. var. cebil (Griseb) 

Altschul. 

Angico preto - - 

Annona coriacea L. Pinha Fruto In natura 

Annona marcgravii Mart. Araticum - - 

Annona muricata L. Graviola Fruto In natura (suco) 

Annona sp. Araticum apê Fruto In natura (suco) 

Annona squamosa L. Pinha - - 

Artocarpus altilis (Parkinson) 

Fosberg 
Fruta pão Fruto Cozido 

Artocarpus heterophyllus Lam. Jaqueira Fruto, semente In natura (tônico) 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro - - 

Astrocaryum sp. Tucum Fruto In natura 

Attalea funifera Mart. ex Spreng Piaçaba Fruto In natura    

(triturado) 

Averrhoa carambola L. Carambola Fruto In natura (suco) 

Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud. 
Mororó - - 

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Schult. f. 
Macambira roxa Folhas Fresco 

Byrsonima coccolobifolia Kunth. Murici de tabuleiro Fruto Licor 

Byrsonima sericea D.C. Murici da mata Fruto Licor (triturado) 

Byrsonima sp. Murici branco Fruto Licor 

Croton sonderianus Müll. Arg. Marmeleiro - - 

Libidibia ferrea Mart. ex Tul. Pau-ferro - - 

Calyptranthes clusiifolia (Miq.) 

O. Berg 
Murta branca Fruto In natura 

Campomanesia guaviroba (D.C.) 

Kiaersk 
Guabiraba Fruto In natura 

C. flexuosa L. Feijão brabo - - 

Capparis jacobinae Moric. ex 

Eichler 
Icó, incó Casca, fruto e 

tronco 
- 

Carica papaya L. Mamão, mamoeiro Fruto In natura (tônico) 
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Celtis glycicarpa Mart. ex Miq. Juá-mirim - - 

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Fruto In natura 

Cissus simsiana Roem. & Schult Parreira Órgão subterrâneo Farinha 

Cereus squamosus Guerk. Facheiro - - 

Citrus aurantium L. Laranja   

Citrus limon (L.) Osbeck Limoeiro Fruto In natura (suco) 

Citrus nobilis Lour. Laranja-cravo - - 

Citrus reticulata Blanco Tangerina Fruto In natura (suco) 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranjeira Fruto In natura (suco) 

Citrus sp. Lima Fruto In natura (suco) 

Cnidoscolus quercifolius (Müll. 

Arg.) Pax. & Hoffm. 
Favela ou faveleira - - 

Cocos nucifera L. Coqueiro Fruto In natura (licor) 

Commiphora leptophloeos (Mart) 

J.B. Gillet 

Umburana, imburuna-de-

cambão 
- - 

Cordia leucocephala Moric Moleque-duro - - 

Cordia nodosa L. Grão de galo Fruto In natura 

Couepia sp. Oiticoró Fruto In natura 

Crataeva tapia L. Trapiá - - 

Croton rhamnifolioides Pax & K. 

Hoffm. 
Catinga branca - - 

Cupania revoluta Rolfe Cambotá Fruto In natura 

Dioclea grandiflora Mart. Mucunã Semente Farinha, pão 

Dioscorea coronata Hauman Cará do mato Tubérculo Cozido 

Elaeis guineensis Jacq. Dendê Fruto In natura (óleo) 

Encholirium spectabile Mart. ex 

Schult. f. 
Macambira Folhas Farinha 

Erythrina velutina Willd. Mulungu - - 

Eugenia pyriformis Cambess. Ubaia - - 

Eugenia sp. 
Batinga, murtinha de 

tabuleiro, Pirim e Ubaia 
Fruto e tronco 

In natura 

(murtinha de 

tabuleiro) 

Eugenia uniflora L. Pitanga Fruto In natura (suco) 

Eugenia uvalha Cambess. Ubaia Folha, fruto e 

madeira 
 

Genipa americana L. Jenipapeiro Fruto Tônico 

Geoffroea spinosa Jacq. Mari ou marizeiro - - 
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Guatteria sp. Araticum cagão Fruto In natura 

Guettarda sp. Angélica Fruto In natura 

Hancornia speciosa Gomes Mangabeira Fruto In natura (suco) 

Hymenaea courbaril L. Jatobá Casca, fruto e 

madeira 
- 

Inga sp. Ingá branco Fruto In natura 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Batata doce Folhas Cozido 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 
Jucá - - 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) 

DC. 
Ingazeira - - 

Malpighia glabra L. Acerola Fruto In natura (suco) 

Malva silvestris Linn. Malva preta - - 

Mandevilla tenuifolia (J.C. 

Mikan) Woodson 
Manofê Tubérculo Fresco 

Mangifera indica L. Manga, mangueira Fruto In natura (suco) 

Manihot dichotoma Ule Maniçoba 
Folha, madeira, 

semente, raiz, 

planta inteira 

Farinha, beiju 

Manihot glaziovii Müll. Arg. Purnunça, maniçoba Raiz Farinha, beiju 

Manilkara salzmannii (A. DC) Massaranduba Fruto In natura 

Maranta gibba Sm. Cana de macaco - - 

Maytenus rigida Mart. Bom-nome - - 

Melocactus bahiensis (Britton & 

Rose) Luetzelb. 
Coroa de frade Fruto In natura 

Melocactus zehntneri (Britton & 

Rose) Lutzelb. 
Coroa-de-frade - - 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema - - 

Musa paradisiaca L. Bananeira Fruto In natura (tônico) 

Myracrodruon urundeuva 

Allemão 
Aroeira - - 

Myrcia fallax (Rich.) D.C. Murta de tabuleiro Fruto In natura 

Myrcia sp. Cambuí Fruto in natura 

Myrciaria caulifora Berg. Jabuticaba - - 

Neocalyptrocalyx longifolium 

(Mart.) X. Cornejo & H.H. Iltis 
Incó - - 

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-

Dyck 
Palma doce Fruto In natura 

Opuntia ficus indica (L.) Mill. Palma, palma forrageira Fruto, Cladódios 
In natura 

Cozido 
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Opuntia stricta (Haw.) Haw. Palma de espinho Fruto In natura 

Oxalis insipida St. Hil. Chumbinho - - 

Parkinsonia aculeata L. Turco - - 

Passiflora foetida L. Maracujá-de-estalo   

Persea americana Mill. Abacate Fruto In natura (tônico) 

Pilosocereus gounellei (F.A.C. 

Weber) Byles & G.D. Rowley 
Xique-xique Fruto In natura, assado, 

cozido, farinha 

Pilosocereus pachycladus F. 

Ritter 
Facheiro Fruto In natura 

Pilosocereus pachycladus subsp. 

pernambucoensis (Ritter) Zappi 
Facheiro - - 

Piptadenia zehntneri Harms Angico manjolo (ou 

monjolo) 
- - 

Pithecellobium diversifolium 

Benth. 
Carcarazeiro - - 

Plinia edulis (Vell.) Sobral Cambucá Fruto In natura 

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 
Catingueira - - 

Prosopis julifora DC. Algaroba - - 

Psidium guajava L. Goiaba Fruto In natura (suco) 

Psidium guianense L. Araçá goiaba Fruto In natura 

Psidium schenckianum Kiaersk Pirim - - 

Psidium sp. Araça, araça de porco, araça 

de moça 
Fruto In natura 

Punica granatum L. Romã, rumã Semente In natura 

Sapindus saponaria L. Saboneteiro - - 

Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna (ou braúna) - - 

Sideroxylon obtusifolium (Roem 

& Schult.) T. D. Penn. 
Quixabeira, quixaba, 

Ccasca, folha, fruto, 

madeira, planta 

inteira 

- 

Solanum paludosum Moric. Jurubeba Fruto In natura 

Spondias purpurea L. Seriguela, ciriguela Fruto Suco 

Spondias sp. Umbucajá, cajazeira 
Fruto e planta 

inteira 

In natura (suco do 

fruto) 

Spondias tuberosa Arr. Cam. Umbu, Imbu, umbuzeiro 
Casca, flor, folha, 

fruto, caule, raiz, 

planta inteira 

Doce, crua 

Syagrus cearensis Noblick Coco catolé - - 

Syagrus schizophylla (Mart.) 

Glassman 
Dicuri Fruto In natura 

(triturado) 

Syzygium jambolanum D.C. Jambo Fruto In natura 
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Syzygium cumini (L.) Skeels Manjelão Fruto In natura 

Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook. f. ex S. Moore 
Craibeira - - 

Tabebuia sp. Pau-d’arco roxo - - 

Tacinga palmadora (Britton & 

Rose) N.P. Taylor & Stuppy 
Palmatória Fruto In natura 

Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk. Pitomba - - 

Talisia sp. Pitomba Fruto In natura 

Triplaris pachau Mart. Pajeuzeiro - - 

Vitex gardnerianum Schauer Salgueiro - - 

Wilbrandia sp. Cabeça de nego Órgão subterrâneo Farinha 

Ximenia americana L. Ameixa 
Casca, folha, fruto e 

madeira 
- 

Xylopia frutescens Aubl. Pindaíba Fruto In natura 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 
Casca, flor, folha, 

fruto, madeira, 

planta inteira 

- 

(-) Informação ausente. 

 

Tabela 3. Espécies utilizadas na categoria combustível pela população do semiárido nordestino. Fonte: 

Albuquerque; Andrade (2002); Albuquerque et al. (2005); Ferraz et al. (2005); Ferraz et al. (2006); Ramos et al. 

(2008); Lucena et al. (2008); Sá e Silva et al. (2009); Lins Neto et al. (2010); Lucena et al. (2011); Lucena et al. 

(2012); Rodrigues et al. (2013); Lucena et al. (2013); Soares et al. (2013); Alves et al. (2014); Lucena et al. (2014). 

Nome Científico Nome Vulgar Parte Utilizada da Planta 

Agave sisalana Perrine ex Engelm. Agave - 

Acacia farnesiana (L.) Willd. Jurema branca Tronco 

Acacia paniculata Willd. Unha-de-gato 
Parte interna, folha e 

Tronco 

Acacia piauhienses Benth. Calumbi-branco Tronco 

Acacia sp. Rapadura Tronco 

Albizia inundata (Mart.) Barneby & Grimes Canafístula - 

Albizia polycephala (Benth) Kilip Comundongo - 

Amaranthus spinosus L. Bredo-de-espinho - 

Amburana cearensis (Fr. Allemão) A. C. 

Smith 

Catanduva, cumaru, imburana-

de-cheiro, cumarú 

Casca, folha, fruto, 

madeira, semente, planta 

inteira 

Anacardium occidentale L. Cajueiro, cajú - 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Benan. var. 

cebil (Griseb) Altschul. 
Angico preto, angico 

Casca, parte interna, flor, 

fruto e tronco 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico 
Casca, folha, madeira ou 

planta toda 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. 

var. cebil (Griseb.) Reis, 
Angico - 
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Annona squamosa L. Pinha - 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro 
Casca, flor, folha, caule, 

planta inteira 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira, raiz, planta inteira 

Bougainvillea spectabilis Willd. Arvoredo - 

Byrsonima sericea DC. Murici - 

Croton sonderianus Müll. Arg. Marmeleiro - 

Libidibia ferrea Mart. ex Tul. Pau-ferro, jucá - 

Capparis hastata L. Feijão-de-boi Folha e tronco 

Capparis jacobinae Moric. ex Eichler Icó 
- 

Capsicum parvifolium Sendtn. Pimentinha 
Casca, flor, fruto, semente 

e tronco 

Cecropia sp. Embaúba - 

Celtis aff. glycicarpa Mart. ex Miq. Juá-mirim - 

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Madeira 

Cereus squamosus Guerk. Facheiro - 

Chorisia glaziovii (Kuntze) E. Santos Barriguda 
Casca, fruto, madeira, 

planta inteira 

Clusia sp. Gameleira tronco 

Cnidoscolus quercifolius Pohl Favela ou faveleira - 

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz Mufumbo - 

Combretum leprosum Mart. Mofumbo - 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. 

Gillet 

Imburana, imburuna-de-

cambão, umburana 

Casca, flor, fruto, látex, 

madeira e planta inteira 

Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore Carnaúba - 

Cordia sp. Louro - 

Cordia alliodora Cham. Frei-Jorge - 

Cordia globosa (Jacq.) Humb. Bompl. and 

Kunth 
Maria-Preta Tronco 

Cordia leucocephala Moric Moleque-duro - 

Cordia trichotoma (Vel.) Arráb. ex Steud. Frei Jorge Madeira 

Coutarea hexandra (Jack.) K. Schum. Quina quina Casca, madeira e raiz 

Crataeva tapia L. Trapiá - 

Croton argirophylloides Muell Arg. Sacatinga - 

Croton argyroglossum Baill. Velame-branco Casca, folha, raiz e tronco 

Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro 

Casca, flor, folha, raiz, 

semente, madeira e planta 

inteira 
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Croton campestris A.St.-Hil Velame - 

Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm. Catinga branca - 

Croton rhamnifolius Willd. Velame 
Casca, folha, tronco, 

semente 

Croton sincorensis Mart. ex Müll. Arg. Marmeleiro branco - 

Croton sp. Quebra-faca - 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese Feijão brabo 
Casca, folha, fruto, 

madeira, raiz, planta inteira 

Erythrina velutina Willd. Mulungú, mulungu Casca e madeira 

Erythroxylum sp. Rompe gibão - 

Eucalyptus sp. Eucalipto - 

Eugenia sp. Batinga Fruto e tronco 

Eugenia uvalha Cambess. Ubaia Folha, fruto e madeira 

Euphorbia tirucalli L. Avelóz - 

Ficus sp. Benjamin - 

Geoffroea spinosa Jacq. Mari ou marizeiro - 

Guapira laxa (Netto) Furlan Piranha Casca, flor e tronco 

Guapira sp. João mole, piranha - 

Hymenaea courbaril L. Jatobá Casca, fruto e madeira 

Jatropha curca L. Pinhão verde - 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão brabo, pinhão Látex, madeira e semente 

Lantana camara L. Chumbinho 
Flor, folha, semente e 

tronco 

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. Lucena - 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Jucá 

Casca, folha, fruto, 

madeira, semente, planta 

inteira 

Lippia sp. Camarazinha - 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. Ingazeira - 

Lonchocarpus sp. Rabo-de-cavalo - 

Luetzeburgia sp. Pau pedra Madeira 

Lygodium volubile Sw. Feijão de lambu - 

Malpighiaceae 1 Rama-branca Tronco 

Mangifera indica L. Mangueira - 

Manihot cf. dichotoma Ule Maniçoba 
Folha, madeira, semente, 

planta inteira 

Manihot glaziovii Müll. Arg. Maniçoba - 

Maytenus rigida Mart. Bom nome 
Casca, fruto, madeira, 

planta inteira 
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Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá - 

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. Jurema de imbira - 

Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir Jurema-preta, jurema Casca e madeira 

Mimosaceae 1 Tambor - 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 
Casca, caule, folha, raiz, 

planta inteira 

Myrciaria sp. Jaboticaba, jaboticabeira Casca. Flor, fruto tronco, 

Nicotiana glauca Graham Oliveira - 

Oxalis insipida A. St.-Hil. Chumbinho - 

Parapiptadenia sp. Miguel Correia Planta toda e tronco 

Parkinsonia aculeata L. Turco - 

Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro Madeira 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 
Jurema-branca, camumbi-preto, 

calombi, amorosa-branca 
Folha, fruto e madeira 

Piptadenia zehntneri Harms Angico manjolo (ou monjolo) - 

Pithecellobium diversifolium Benth. Jucurí, carcarazeiro, espinheiro Madeira 

Pithecellobium dumosum Benth. Jurema branca - 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz Catingueira 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira planta inteira 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algaroba - 

Pterogyne nitens Tul. Madeira nova Madeira 

Ricinus communis L. Carrapateira - 

Sapindus saponaria L. Saboneteiro - 

Sapium lanceolatum (Müll. Arg.) Huber Burra-leiteira - 

Schinopsis brasiliensis Engl Baraúna, braúna 
Casca, caule, folha, fruto, 

raiz, resina, planta inteira 

Sebastiania jacobinensis (Müll. Arg.) Müll. 

Arg. 
Leiteiro Casca e tronco 

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin Barneby Canafístula 
Flor, folha, fruto, madeira 

planta inteira 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. 

& Schult.) T.D. Penn. 
Quixabeira, quixabeira-branca, 

Casca, folha, fruto, 

madeira, planta inteira 

Solanum paniculatum L. Jurubeba - 

Spondias mombin L. Cajá - 

Spondias tuberosa Arr. Umbu, umbuzeiro, 
Casca, flor, folha, fruto, 

caule, planta inteira 

Swartzia psilonema (Harms.) Ubiratã - 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 

Hook. f. ex S. Moore 
Craibeira, pau d’arco Madeira 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) 

Standl 
Pau d'arco roxo 

Casca, madeira ou planta 

inteira 

Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nichols. Pau d'arco amarelo madeira ou planta toda 
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Tabebuia sp. pau-d’ arco roxo - 

Talisia esculenta (St. Hill.) Radlk Pitomba - 

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler João mole Casca, folha e madeira 

Triplaris pachau Mart. Pajeuzeiro - 

Vitex gardneriana Schauer Salgueiro - 

Ximenia americana L. Ameixa 
Casca, folha, fruto e 

madeira 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro, juá, joazeiro 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira, planta inteira 

(-) Informação ausente. 

 

Tabela 4. Espécies utilizadas na categoria construção pela população do semiárido nordestino. Fonte: 

Albuquerque; Andrade (2002); Albuquerque et al. (2005); Ferraz et al. (2005); Ferraz et al. (2006); Lucena et al. 

(2008); Nascimento et al. (2009); Lins Neto et al. (2010); Lucena et al. (2011); Lucena et al. (2012); Rodrigues et 

al. (2013); Lucena et al. (2013); Soares et al. (2013); Alves et al. (2014); Lucena et al. (2014). 

Nome Científico Nome Vulgar 
Parte Utiliza 

da da Planta 

Formas 

de Uso 

Agave sisalana Perrine Agave - - 

Acacia farnesiana (L.) Willd. Jurema branca Tronco - 

Acacia paniculata Willd. Unha de gato - - 

Acacia piauhiensis Benth. Calombi branco Tronco - 

Acacia sp. Avoador-vermelho - - 

Albizia inundata (Mart.) Barneby & Grimes Canafístula - - 

Albizia polycephala (Benth.) Killip. Comodongo - - 

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Smith Imburana-de-cheiro, cumaru 

Casca, folha, 

fruto, madeira, 

semente, 

planta inteira 

- 

Anacardium occidentale L. Cajueiro - - 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Benan. var. 

cebil (Griseb) Altschul. 

Angico preto, angico, angico-

de-caroço 

Casca, parte 

interna, flor, 

fruto e tronco 

- 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico 

Casca, folha 

madeira ou 

planta toda 

- 

Annona muricata L. Graviola - - 

Annona squamosa L. Pinha - - 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro 

Casca, flor, 

folha, caule, 

planta inteira 

- 

Aspidosperma sp. Pereiro branco - - 



55 

 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó 

Casca, folha, 

flor, fruto, 

madeira, raiz, 

planta inteira 

- 

Libidibia ferrea Mart. ex Tul. Pau-ferro, jucá, catingueira 
Planta toda, 

flor 
- 

Capparis hastata Jacq. Feijão-de-boi Folha e tronco - 

Capparis jacobinae Moric. ex Eichler Icó 
Fruto e 

madeira 
- 

Capsicum parvifolium Sendt. 
Pimenta-de-passarinho, 

pimentinha 
- - 

Carica papaya L. Mamão - - 

Cedrela odorata L. Cedro 
Planta toda, 

casca e tronco 
- 

Celtis aff. glycicarpa Mart. ex Miq. Juá-mirim - - 

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Madeira 

Ripas, 

placas, 

portas e 

janela 

Cereus squamosus Guerk. Facheiro - - 

Chorisia glaziovii (Kuntze) E. Santos Barriguda 

Casca, fruto, 

madeira, planta 

inteira 

- 

Clusia sp. Gameleira - - 

Cnidoscolus quercifolius Pohl Favela ou faveleira 
Casca, látex e 

madeira 
- 

Cocos nucifera L. Coco - - 

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz Mufumbo - - 

Commiphora leptophloeos (Mart) J.B. Gillet 
Umburana, imburana, 

imburuna-de-cambão 

Casca, flor, 

fruto, látex, 

madeira e 

planta inteira 

- 

Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore Carnaúba - - 

Cordia sp. Louro - - 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham. Frei-jorge - - 

Cordia globosa (Jacq.) Kunth Maria preta Tronco - 

Cordia leucocephala Moric Moleque-duro - - 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Frei Jorge Madeira - 

Coutarea hexandra (Jack.) K. Schum. Quina quina 
Casca, madeira 

e raiz 
- 

Crataeva tapia L. Trapiá - - 
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Croton argirophylloides Muell Arg. Sacatinga, marmeleiro-branco - - 

Croton argyroglossus Baill. Sacatinga - - 

Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro 

Casca, flor, 

folha, raiz, 

semente, 

madeira e 

planta inteira 

- 

Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm. Catinga branca - - 

Croton rhamnifolius Willd. Velame 

Casca, folha, 

tronco, 

semente 

 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro - - 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese Feijão brabo 

Casca, folha, 

fruto, madeira, 

raiz, planta 

inteira 

- 

Enterolobium timbouva Mart. Tambor 
Fruto, madeira 

ou planta toda 
- 

Erythrina velutina Willd. Mulungú 
Casca e 

madeira 
- 

Erythrina verna Vell. Mulungu - - 

Erythroxylum sp. Rompe gibão - - 

Eucalyptus sp. Eucalipto - - 

Eucholirium spectabile L. Macambira - - 

Eugenia sp. Batinga Fruto e tronco - 

Eugenia uvalha Cambess Ubaia Fruto e tronco - 

Euphorbia cotinifolia L. Crote-roxo - - 

Euphorbia tirucalli L. Avelóz - - 

Geoffroea spinosa Jacq. Mari ou marizeiro - - 

Geranium sp. Pinhãozinho de flor - - 

Guapira laxa (Netto) Furlan Piranha 
Casca, flor e 

tronco 
- 

Hibiscus rosa-sinensis L. Papoula - - 

Hymenaea courbaril L. Jatobá - - 

Jatropha curcas L. Pinhão manso - - 

Jatropha gossypiifolia L. Pinhão roxo - - 
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Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão brabo, pinhão 

Látex, madeira 

e semente, 

planta inteira 

- 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Jucá 

Casca, folha, 

fruto, madeira, 

semente, 

planta inteira 

- 

Lippia sp. 1 Camarazinha - - 

Lippia sp. 2 Alecrim - - 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. Ingazeira - - 

Luetzeburgia sp. Pau pedra Madeira - 

Lygodium volubile Sw. Feijão de Lambu - - 

Mimosa arenosa (Willd.) Poir. Avoador - - 

Mimosa caesalpiniifolia L Sabiá - - 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir Jurema, jurema-preta - - 

Machaerium hirtum (Vell.) Capa garrote - - 

Malpighia glabra L. Acerola - - 

Mangifera indica L. Mangueira - - 

Manihot dichotoma Ule Maniçoba 

Folha, flor, 

madeira, 

semente, 

planta inteira 

- 

Manihot glaziovii Müll. Arg. Maniçoba - - 

Maytenus rigida Mart. Bom nome 

Casca, fruto, 

madeira, planta 

inteira 

- 

Mimosa arenosa (Willd.) Poir. Avoador - - 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá - - 

Mimosa cf. malacocentra Mart. Rasga-beiço - - 

Mimosa sp. Coração de nego - - 

Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir Jurema preta, jurema 
Casca e 

madeira 
- 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 

Casca, caule, 

folha, raiz, 

planta inteira 

- 

Myrciaria sp. Jaboticaba 
Casca, flor, 

fruto tronco, 
- 

Nerium oleander L. Espirradeira - - 
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Nicotiana glauca Graham Apara raio - - 

Opuntia stricta (Haw.) Haw. Palma de espinho Toda a planta Cercas 

Parapiptadenia sp. Miguel Corrêa 
Planta toda e 

tronco 
- 

Parkinsonia aculeata L. Turco - - 

Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) 

Byles & Rowley 
Xiquexique Toda a planta Cercas 

Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro Toda a planta 

Protetor 

de porta, 

portas, 

ripas, 

tábuas 

Pilosocereus pachycladus subsp. 

pernambucoensis (F. Ritter) Zappi 
Facheiro - - 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 
Calombi preto, calombi, 

carcará, rasga-beiço 
Folha e tronco - 

Piptadenia stipulaceae (Benth.) Ducke Amorosa branca 
Folha, fruto e 

madeira 
- 

Piptadenia zehntneri Harms 
Angico-liso, angico manjolo (ou 

monjolo) 
- - 

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcarazeiro - - 

Pithecellobium dumosum Benth. Jurema branca - - 

Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow 

& R. W. Jobson 
Catanduva - - 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz Catingueira 

Casca, flor, 

folha, fruto, 

madeira planta 

inteira 

- 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algaroba - - 

Pterogyne nitens Tul. Madeira nova Madeira - 

Ruprechtia laxiflora Meissn. Caixão - - 

Sapindus saponaria L. Saboneteiro - - 

Sapium lanceolatum (Müll. Arg.) Huber Burra-leiteira 
Fruto, latex, 

tronco 
 

Sapium sp. Laço - - 

Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna, braúna 

Casca, caule, 

folha, fruto, 

raiz, resina, 

planta inteira 

 

Sebastiana jacobinensis (Müll. Arg.) Müll. 

Arg. 
Leiteiro Casca e tronco - 

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & 

Barneby 
Canafista 

Flor, folha, 

fruto, madeira 

planta inteira 

- 
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Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schult.) 

T. D. Penn. 
Quixabeira 

Casca, folha, 

fruto, madeira, 

planta inteira 

- 

Solanum americanum Mill. Pimenta de sabiá - - 

Spondias mombin L. Cajá - - 

Spondias purpurea L. Siriguela - - 

Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro, umbu, 

Casca, flor, 

folha, fruto, 

caule, planta 

inteira 

- 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 

Hook. f. ex S. Moore 
Craibeira Madeira - 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) 

Standl 
Pau d'arco roxo 

Casca, madeira 

ou planta 

inteira 

- 

Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nichols. Pau d'arco amarelo 
madeira ou 

planta toda 
- 

Tabebuia sp. 
Pau d’arco, Pau d'arco branco, 

pau-d’arco roxo 
Madeira - 

Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. Pitomba - - 

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichl. Supaúba, João mole 
Casca, folha e 

madeira 
- 

Triplaris pachau Mart. Pajeuzeiro - - 

Vitex gardneriana Schauer Salgueiro - - 

Ximenia americana L. Ameixa 
Casca, folha, 

fruto e madeira 
- 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro, juá 

casca, flor, 

folha, fruto, 

madeira, planta 

inteira 

- 

(-) Informação ausente. 

 

Tabela 5. Espécies utilizadas na categoria veterinária pela população do semiárido nordestino. Fonte: Lucena et 

al. (2008); Lucena et al. (2011); Lucena et al. (2012); Lucena et al. (2013); Soares et al. (2013).  

Nome Científico Nome Vulgar Indicação 

de Uso 

Parte Utilizada da 

Planta 

Formas 

de Uso 

Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm. 

Cumarú - Casca, folha, fruto, 

madeira, semente, 

planta inteira 

- 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 

Angico - Casca, folha madeira 

ou planta toda 

- 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan var. cebil 

Angico - Casca, parte interna, 

flor, fruto e tronco 

- 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro - Casca, flor, folha, 

caule, planta inteira 

- 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó - Casca, folha, fruto, 

madeira, raiz, planta 

inteira 

- 
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Commiphora leptophloeos (Mart.) J. 

B. Gillet 

Imburana - Casca, flor, fruto, 

látex, madeira e 

planta inteira 

- 

Coutarea hexandra (Jack.) K. 

Schum. 

Quina quina - Casca, madeira e 

raiz 

- 

Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro - Casca, flor, folha, 

raiz, semente, 

madeira e planta 

inteira 

- 

Croton rhamnifolius Kunth. Velame - Casca, folha e raiz - 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese Feijão brabo - Casca, folha, fruto, 

madeira, raiz, planta 

inteira 

- 

Jatropha curcas L. Pinhão Manso - Planta toda, semente 

tronco 

- 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão brabo, 

pinhão-bravo 

Vermífugo Látex, madeira e 

semente, planta toda 

óleo 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. Pinhão-de-purga Vermífugo Semente óleo 

Maytenus rigida Mart. Bom nome - Casca, fruto, 

madeira, planta 

inteira 

- 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira - casca, caule, folha, 

raiz, planta inteira 

- 

Pilosocereus gounellei (F.A.C. 

Weber) Byles & Rowley 

Xiquexique - 
- - 

Poincianella pyramidalis Tul. Catingueira - Casca, flor, folha, 

fruto, madeira planta 

inteira 

- 

Pseudobombax marginatum (A.St.-

Hil.) A. Robyns 

Imbiratã - 
- - 

Sideroxylon obtusifolium (Roem & 

Schult.) T. D. Penn. 

Quixabeira - Casca, folha, fruto, 

madeira, planta 

inteira 

- 

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler João mole - Casca, folha e 

madeira 

- 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro - Casca, flor, folha, 

fruto, madeira, 

planta inteira 

- 

(-) Informação ausente. 

 

Tabela 6. Espécies utilizadas na categoria forragem pela população do semiárido nordestino. Fonte: Albuquerque; 

Andrade (2002); Ferraz et al. (2005); Ferraz et al. (2006); Moreira et al. (2006); Lucena et al. (2008); Nogueira et 

al. (2010); Araújo et al. (2010); Lins Neto et al. (2010); Santana et al. (2011); Lima et al. (2011); Lucena et al. 

(2011); Lucena et al. (2012); Souza et al. (2013); Rodrigues et al. (2013); Lucena et al. (2013); Soares et al. (2013); 

Alves et al. (2014); Lucena et al. (2014). 

Nome Cientifico Nome Vulgar Parte Utilizada da Planta 
Formas de 

Uso 

Agave sisalana Perrine ex Engelm. Agave - - 

Acacia farnesiana (L.) Willd. Jurema branca Tronco - 

Albizia inundata (Mart.) Barneby & 

Grimes 
Canafístula - - 

Allagoptera arenaria (Gomes) 

Kuntze 
Caxindó Fruto - 
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Allagoptera sp. Burizeiro Fruto - 

Alternanthera polygonoides R. Br. Quebra-panela - - 

Alternanthera tenella Colla Ervanço - - 

Amaranthus viridis L. Bredo-de-porco - - 

Amburana cearensis (Allemão) A.C. 

Smith 

Imburana-de-

cheiro, Cumarú 

Casca, folha, fruto, madeira, 

semente, planta inteira 
 

Anacardium occidentale L. Cajueiro - - 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Benan. var. cebil (Griseb) Altschul. 

Angico, angico-

preto 

Casca, parte interna, flor, fruto e 

tronco 
- 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
Angico 

Casca, folha madeira ou planta 

toda 
- 

Anadenanthera macrocarpa Benth. 

Brenan 

Angico, angico-

manso 
- - 

Andira nitida Mart. ex Benth. Angelim Fruto - 

Aristida adscensionis L. 
Panasco, capim-

panasco 
- - 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro 
Casca, flor, folha, caule, planta 

inteira 
- 

Astrocaryum sp. Tucum Fruto - 

Astronium fraxinifolium Schott ex. 

Spreng. 
Patizeiro - - 

Astronium urundeuva Engl. Aroeira - - 

Attalea funifera Mart. ex Spreng Piaçaba Fruto  

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó 
Casca, folha, fruto, madeira, 

raiz, planta inteira 
- 

Bidens pilosa L. Picão preto - - 

Boerhavia coccinea Mill. Pega-pinto - - 

Bombax sp. Embiratanha - - 

Bowdichia virgilioides Humb. Sucupira - - 

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. f. Macambira - - 

Bursera leptophloeos (Mart.) Engl. 
Imburana-de-

espinho 
- - 

Byrsonima sericeae DC. Murici da mata Fruto - 

Libidibia ferrea Mart. ex Tul. Jucá, pau-ferro - - 

Campomanesia sp. Banheira Fruto - 

Capparis hastata Jacq. Feijão-de-boi Folha e tronco - 

Capparis jacobinae Moric. ex Eichler Icó, incó Casca, fruto e madeira - 

Capparis yco Mart. & Engl. Iço - - 

Capsicum parvifolium Sendtn. Pimentinha Flor, fruto, semente e tronco  
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Caridospermum oliveirae Ferrucci Chumbinho - - 

Casearia grandiflora Cambess Sapucaia Fruto e flor - 

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Fruto - 

Celtis aff. glycicarpa Mart. ex Miq. juá-mirim - - 

Cenchrus ciliaris L. Capim-buffel - - 

Centrosema sp. 
Feijãozinho-de-

capoeira 
- - 

Cereus jamacaru P. DC. Mandacaru Toda a planta 
Queimado 

ou cortado 

Cereus Mill. Mandacaru - - 

Cereus squamosus Guerk. Facheiro - - 

Cnidoscolus quercifolius (Müll. Arg.) 

Pax. & Hoffm. 
Favela ou faveleira - - 

Colotropis procera (Ait.) Ait. F. Algodão de seda - - 

Combretum fruticosum (Loefl.) 

Stuntz 
Mufumbo - - 

Combretum leprosum Mart. Mofumbo - - 

Commelina sp. Santa-Luzia -- - 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J. 

B. Gillet 

Imburana, imburuna-

de-cambão, 

umburana 

Casca, flor, fruto, látex, 

madeira e planta inteira 
 

Cordia leucocephala Moric Moleque-duro -- - 

Couepia sp. Oiticoró Fruto - 

Crataeva tapia L. Trapiá - - 

Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro 
Casca, flor, folha, raiz, semente, 

madeira e planta inteira 
- 

Croton rhamnifolioides Pax & K. 

Hoffm. 
Catinga branca - - 

Croton rhamnifolius Willd. Velame Casca, folha, raiz, tronco, semente - 

Croton sonderianus Mull. Arg. Marmeleiro - - 

Croton sp. Quebra-faca - - 

Cucumis anguria L. Maxixe - - 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese Feijão brabo 
Casca, folha, fruto, madeira, raiz, 

planta inteira 
- 

Cyperus uncinulatus Schrad. Ex Nees Barba de bode - - 

Desmanthus virgatus L. Willd. Jureminha - - 

Diodia teres Walt. Engana-bobo - - 

Eschweilera ovata (Cambess) Miers Biriba Fruto - 

Erythrina velutina Willd. Mulungu - - 
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Encholirium spectabile L. Macambira - - 

Eugenia sp. Batinga Fruto e tronco - 

Eugenia uvalha Cambess. Ubaia Folha, fruto e madeira - 

Euphorbia phosphorea Mart. Pau-de-leite - - 

Fridericia speciosa Mart. Cipó-verdadeiro - - 

Geoffroea spinosa Jacq. Mari ou marizeiro - - 

Gomphrena demissa Mart. Quebra panela - - 

Gomphrena vaga Mart. Alento - - 

Guapira laxa (Netto) Furlan Piranha Casca, flor e tronco - 

Heliotropium sp. Crista de galo - - 

Herissantia crispa (L.) Briz Malva-branca - - 

Herissantia tiubae (K. Schum.) Briz Melosa - - 

Himathantus bracteatus (A. DC.) 

Woodson 
Bumba-boi Fruto - 

Hirtella ciliata Mart & Succ Bula cinza Fruto - 

Hymenaea courbaril L. Jatobá - - 

Ipomea sp. Jitirana, cipó - - 

Jatroha mollissima Baill. Pinhão - - 

Laetia apetala Jacq. Pau-de-piranha - - 

Lecythis pisonis Cambess Sapucaia de côco Fruto e flor - 

Leucena leucocephala (Lam.) DC 

Witim 
Leucena - - 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 
Jucá 

Casca, folha, fruto, madeira, 

semente, planta inteira 
- 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. Ingazeira - - 

Macroptilium martii Benth. Maréchal 

& Baudet 
Orelha-de-onça - - 

Malva sp. Malva - - 

Manihot cf. dichotoma Ule Maniçoba 
Folha, madeira, semente, 

planta inteira 
- 

Manihot glaziovii Müll. Arg. Maniçoba - - 

Manihot pseudoglaziovii Pax. & K. 

Hoffm. 
Maniçoba - - 

Manilkara sp. Mirinduba Fruto - 

Maytenus sp. Bom nome Fruto - 

Maytenus rigida Mart. Bom nome 
Casca, fruto, madeira, planta 

inteira 
- 

Melocactus bahiensis (Britton & 

Rose) Luetzelb. 
Coroa de frade Toda a planta 

Queimado 

ou cortado 
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Melocactus zehntneri (Britton & 

Rose) Luetzelburg 
Coroa de frade - - 

Melochia tomentosa L. Capa-bode - - 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá - - 

Mimosa sensitiva L. var. Unha-de-gato - - 

Mimosa sp Jurema, Jurema-preta - - 

Mimosa sp. Malícia - - 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema preta Casca e madeira - 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 
Casca, caule, folha, raiz, 

planta inteira 
- 

Myrciaria sp. Jaboticaba Casca, flor, fruto tronco, - 

Neoglaziovia variegata Mez Caroá - - 

Nopalea cochenillifera Salm-Dyck 
Palma doce, palma 

miúda 
Folha Cortado 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

Palma, palma 

forrageira, palma 

gigante 

Folha Cortado 

Opuntia palmadora Britton & Rose Palmatória - - 

Opuntia robusta cv. Monterey Palma sem espinho - - 

Opuntia stricta (Haw.) Haw. 
Palma redonda, 

palma de espinho 
Toda a planta Queimada 

Parkinsonia aculeata L. Turco - - 

Pavonia cancellata (L.) Cav. 
Malva-branca, malva-

rasteira 
- - 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex 

Baill. 
Ganhador Fruto  

Phyllantus sp. Pimenta-d’agua - - 

Pilosocereus gounellei (F.A.C. 

Weber) Byles & Rowley 
Xique-xique 

Folhas, ramas ou toda a 

planta 
Queimado 

Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro Toda a planta 
Queimado 

ou cortado 

Piptadenia sp. Jurema-de-imbira - - 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke. 

Calombi, jurema-

branca, Amorosa-

branca 

Folha, frutoe tronco - 

Piptadenia zehntneri Harms 
Angico manjolo (ou 

monjolo) 
- - 

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcarazeiro - - 

Pithecellobium dumosum Benth. Jurema branca - - 

Poincianella pyramidalis Tul. Catingueira 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira planta inteira 
- 

Portulaca oleracea L. Beldroega - - 

Prosopis juliflora (Sw) DC Algaroba - - 
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Pseudobombax marginatum (A.St.-

Hil.) A. Robyns 
Imbiratã - - 

Rhynchosia minima (L.) D.C. var. 

minima 
Feijão-de-rolinha - - 

Rollinia sp. Bananinha - - 

Rynchelytrum repens (Willd.) C. E. Capim-rosado - - 

Sapindus saponaria L. Saboneteiro - - 

Sapium lanceolatum (Mull. Arg.) 

Huber. 
Burra Leiteira Fruto, latex, tronco - 

Sapium sp. Burra leiteira - - 

Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna, braúna 
Casca, caule, folha, fruto, 

raiz, resina, planta inteira 
- 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira Fruto - 

Scoparia dulcis L. Vassourinha - - 

Selaginella convoluta Spring. Jericó - - 

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin 

Barneby 
Canafístula 

Flor, folha, fruto, madeira planta 

inteira 
- 

Senna spectabilis (D.C.) H.S. Irwin 

& Barneby var. excelsa (Schrad.) 
Canafístula - - 

Serjania commata Radlk. Folha-de-carne - - 

Sida rhombifolia L. Relógio - - 

Sideroxylon obtusifolium (Roem & 

Schult.) T. D. Penn. 
Quixabeira 

Casca, folha, fruto, madeira, 

planta inteira 
- 

Spondias sp. Cajazeira Fruto - 

Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro, umbu - - 

Syagrus schyzoplylla (Mart.) 

Glassman. 
Oricuri Fruto - 

Swartzia psilonema (Harms.) Ubiratã - - 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. 

& Hook. f. ex S. Moore 
Craibeira - - 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex. 

D.C.) Standl 
Pau d’arco roxo - - 

Tabebuia sp. Pau-d’arco roxo - - 

Tacinga inamoena N.P. Taylor & 

Stuppy 
Cumbeba Toda a planta 

Queimado 

ou cortado 

Tacinga palmadora (Britton & Rose) 

N.P. Taylor & Stuppy 
Palmatória Toda a planta 

Queimado 

ou cortado 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Fruto - 

Tephrosia cinerea (L.) Pers. 
Anil-de-bode, anil-

bravo 
- - 

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler João-mole, sipaúba Casca, folha e madeira - 

Torresea cearensis Fr. All. Imburana-de-cheiro - - 

Tragia volubilis L. Urtiga - - 

Triplaris pachau Mart. Pajeuzeiro - - 
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Urochloa mosambicensis (Hackel) 

Dandy 
Capim-urocloa - - 

Urochloa trichopus Stapf. Capim-corrente - - 

Vitex gardneriana Schauer Salgueiro - - 

Vochysia lucida Klotzschex M.R. 

Schomb. 
Mangue doce Fruto - 

Ximenia americana L. Ameixa Casca, folha, fruto e madeira - 

Xylopia frutescens Aubl. pindaíba Fruto - 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira, planta inteira 
- 

(-) Informação ausente. 
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Tabela 7: Espécies utilizadas na categoria medicinal pela população do semiárido nordestino. Fonte: Agra et al. (1994); Albuquerque; Andrade (2002); Ferraz et al. (2005); 

Albuquerque et al. (2005); Monteiro et al. (2005); Franco e Barros (2006); Albuquerque (2006); Ferraz et al. (2006); Agra et al. (2007); Oliveira et al. (2007); Albuquerque e 

Oliveira (2007); Albuquerque et al. (2008); Lucena et al. (2008); Roque et al. (2010); Silva e Freire (2010); Oliveira et al. (2010); Almeida et al. (2010); Lins Neto et al. (2010); 

Lima et al. (2011); Lucena et al. (2011); Silva et al. (2011); Marinho et al. (2011); Lucena et al. (2012); Silva et al. (2012); Gomes e Bandeira (2012); Rodrigues et al. (2013); 

Lucena et al. (2013); Soares et al. (2013); Alves et al. (2014); Lucena et al. (2014). 

Nome Científico Nome Vulgar Indicação de Uso 
Parte Utilizada da 

Planta 
Formas de Uso 

Abelmoschus esculentus (L.) 

Moench 
Quiabo Reumatismo, sinusite - - 

Acacia bahiensis Benth. 
Espinheiro-vermelho, 

espinheiro-branco 
Cólica, gripe - - 

Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Jurema branca, folha 

santa ou Coronha 

Anti-inflamatório, febre, gripe, diarreia, dor de 

cabeça, rouquidão, garganta inflamada, derrame 
Casca, vagem ou folha Chá, garrafada 

Acacia paniculata Willd. Unha de gato Artrite Casca - 

Acacia piauhiensis Benth. Espinheiro - - - 

Acanthospermum hispidum D.C. 

Espinho de cigano, 

juiz-de-paz, mau-

vizinho, amarra-

vizinho, carrapicho 

cigano, cabeça-chata 

Inflamação, antiasmático, béquico, expectorante, 

febrífugo, hepatite, vermífugo, gripe, pedras na 

vesícula, pneumonia, tosse, asma, febrífugo, 

expectorante, bronquites, comida que fez mal 

Folha, raiz, casca e planta 

inteira 

Chá, xarope, 

infusão 

Acmella ciliata (Kunth) Cass. Agrião, jambre) Inflamações em geral, pneumonia, gripe Flor, folha 
Infusão, decocto, 

uso tópico 

Acmella uliginosa (Swartz) Cass. Agrião Anemias, odontalgias Folha, inflorescência - 

Aechmea lingulata (L.) Baker Caroá - - - 

Aeollanthus suaveolens Mart. ex 

Spreng. 
Macassá, alfazema Otite, cefaléia Folha - 

Ageratum conyzoides L. 

Catinga-de-bode, 

mentrasto, erva-de-

São João 

Amenorreias, reumatismo, dismenorreias, diarreias Toda planta - 
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Ageratum langsdorfii Benth. Unha-de-gato Gripe, dor na coluna, ferimento Folha, caule (casca) Chá 

Albizia inundata (Mart.) Barneby 

& Grimes 
Canafístula - - - 

Ocimum gratissimum L. 
Alfavaca de caboclo, 

louro  
- - - 

Allamanda blanchetii A. D. C. Quatro patas Laxativo, emético e tóxico Látex - 

Allium aescalonicum L. Cebola branca Gripe Bulbo Lambedor 

Allium cepa L. 
Cebola-branca, 

cebola 
Gripe Bulbo lambedor 

Allium sativum L. Alho 

Dor de cabeça Raiz Inalação 

Desmaio, gripe, tontura, tosse, tuberculose   

gripe Bulbo Infusão, chá 

Allium sp. Cebola de xexem - - - 

Aloe vera (L.) Berm.f. Babosa, erva-babosa 

Verme, “Fastiu”, Inflamações, problema nas 

“juntas”, caspa, queda de cabelo, ferimentos, 

cicatrizes, prurido, câncer, inflamação, problemas 

de estômago, vermes, hemorróidas, amebíase, 

Folha 
Chá, decocto, suco, 

sumo 

Alpinia speciosa (J.C. Wendl.) K. 

Schum. 
Colônia - - - 

Alternanthera brasiliana (L.) 

Kuntze 
Ervanço, acônite 

Cefaléias, tosse, gripe, febre, expectorante e 

diarréias 

Folhas, inflorescência, 

raiz 
Infusão, decocto 

Alternanthera dentata (Moench.) 

Stuchlik. ex R.E.Fr. 
Novalgina - - - 

Alternanthera sp. Penicilina - - - 

Amburana cearensis (Alemão) A. 

C. Sm. 

Cumaru, imburana-

açu, imburana-de-

cheiro, Umburana 

macho 

Bronquite, béquico, sinusite, antiasmático, gripe, 

expectorante, azia, anti-inflamatório de fluxo, 

emenagoga, antiespasmódico 

Casca, semente e fruto 
Infuso, maceração, 

xarope 

Tosse e gripe Casca do caule Infusão (chá) 
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Distúrbios uterinos, dor, bronquite, cicatrizes, gripe, 

descongestionante, expectorante, garganta seca, 

gripe, infecção, inflamação, indigestão, mau hálito, 

pneumonia, rouquidão, sinusite, tonturas, tosse 

- - 

Gripe, tosse, bronquite Casca do caule Decocto ou xarope 

Tônico e anorexia Casca do caule Garrafada 

Úlcera externa Casca do caule Seca e em pó 

Tratamento de infecção urinária Fruto Macerado 

Sinusite Semente e casca Pó e usada como 

“rapé” 
Gripe, sinusite, dor de cabeça, dor muscular, tosse, 

prisão de ventre, tontice 
Casca, semente 

Xarope, maceração, 

pó, “balas” 

Antiiflamatório, cicatrizante, gripe e sinusite Casca 
Inalação, infusão e 

xarope 

Bronquite, gripe (3), mordida de cobra (1), febre, 

gripe (9) 
Casca, semente e folha 

Decocto (1), 

lambedor (3), banho 

(9) 

Má digestão, diarreia, cólica intestinal, cicatrizante, 

mordida de cobra 

Semente, fruto, casca e 

folha 

Decocção (chá), 

Infusão (chá), 

Maceração (chá) 

Anacardium occidentale L. Cajueiro, caju, cajueiro-roxo 

Infecções no últero, ferimentos, gripe, dor de barriga Casca 
Maceração, banho, 

chá, xarope 

Distúrbios uterinos, úlceras, anti-inflamatório, cistos 

no ovário, dente inflamado, diabetes, gripe, 

inflamação na garganta, infecção, dor 

- - 

Anti-inflamatório e vulnerário Raiz 
Infuso, maceração e 

decocto 

Antiiflamatório e disenteria Casca Garrafada 

Pancada, febre, disenteria, sangramento da 

gengiva, gastrite 
Casca, fruto 

Infusão, garrafada, 

bochecho, suco 
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Gripe, derrame, dor de barriga 

Folha, caule (casca), 

semente 
Banho, chá 

Anti-inflamação e contusão (uso externo) Casca do caule Decocção ou tintura 

Anadenanthera colubrina var. cebil 

(Griseb) Reis 

Angico, angico 

preto, angico-de-

caroço 

Anti-inflamatório, béquico, bronquite, 

antirreumático, vulnerário, antiescrofuloso, difteria e 

rachadura de pé 

Casca e entrecasca 
Infuso, maceração, 

xarope e pomada 

Gripe, tosse, coqueluche e bronquite Casca do caule, folha 
Infusão , decocto ou 

xarope 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenam 

Angico, angico-

de-caroço, angico-

branco, angico-

de-espinho, 

angico-liso, 

angico-preto 

Anti-inflamatório, gripe e cicatrizante Casca Xarope 

Doenças uterina e renais, analgésica, anti-

inflamatória, bronquite, gripe, tosse, expectorante, 

tuberculose, feridas, coceiras, vermes 

- - 

Gripe, tuberculose, coqueluche, tosse, fratura, peito 

aberto 
Casca, resina, entrecasca 

Xarope, infusão, 

maceração 

Gripe, asma Casca Chá, Xarope 

Ananas sativus Schult. & Schult. f. Abacaxi Gripe, tosse - - 

Andira humilis Mart. ex. Benth. Comadema Verme Raiz Chá 

Anethum graveolens L. Endro Diarréia infantil Semente Decocto 

Annona muricata L. Graviola Câncer, dor de urina, Folha Chá 

Annona sp. Aticum - - - 

Annona squamosa L. Pinha, ata Garganta Folha Chá 

Aosa rupestris (Gardner) Weigend Urtiga-branca Inflamações uterinas e prostáticas Raiz Decocto ou garrafada 

Apodanthera congestiflora Cogn. Cabeça-de negro Manchas de pele, sangue grosso, coceira Raiz 
Banho, infusão, tintura, 

pó 

Arachis hypogaea L. Amendoim Afrodisíaco - - 

Argemone maxicana L. Cardo santo 

Bronquite, antiasmático, oftálmico, trombose, 

antiescrofuloso, debilidade, anti-inflamatório 
Planta inteira e semente Infuso, xarope 

Purgativas, laxativas e digestivas Semente Decocto ou infusão 
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  Conjuntivites Látex Iso tópico nos olhos 

Argyrovernonia martii (DC.) Macleish Chico-rodrigo Hepatalgias, paludismo folhas - 

Artemisia absinthium L. 
Losma, absinto, 

erva-dos-vermes 

Cólicas, abortivo Folha Chá 

Vermífugo, abortivo, gripe, halitoses Parte aérea - 

Artemisia sp. Anador 
 

- - 

Artemisia vulgaris L. 
Artemigio, flor-

de-São João 

Dor na urina Casca Chá 

Diarréias, dismenorréias, epilepsias, gastrites Toda planta - 

Artocarpus integrifolia L.f. Jaca - - - 

Asclepias curassavica L. Leiteira Tóxico Toda planta - 

Asclepias schoenoprasum L. cebolinha Verme, gripe Folha Infusão 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 
Pereiro, pau-

pereiro 

Garganta Folha Chá 

Abortivo Casca Infusão 

Gripe , dor de dente e câncer Casca Infusão 

Inflamações do trato urinário e dermatites externas Casca do caule Decocto 

Febre Casca Chá 

Astrocaryum vulgare Mart. Tucum Dor nas costas Fruto Decocto 

Attalea speciosa Mart. ex Spreng. Babaçu Diarréia, ferimento Semente Chá 

Averrhoa carambola L. Carambola Dor nos rins (1), diabetes (7) Folha e fruto Decocto (1), suco (7) 

Barbacenia stenophylla Goethart & 

Henrard 

Macambira-de-

morro 
Doenças em geral Raiz, folha Garrafada 

Bauhinia dubia Vog. Pata-de-vaca Colesterol alto, diabetes Folha, flor Decocto 

Bauhinia forficata Link Mororó Diabetes Folha Chá 

Bauhinia ungulata L. Miroró Derrame Casca Decocto 

Bauhinia variabilis A. Juss. Murici Sangramento de gengiva Casca Decocto 

Bauhinia acuruana Moric. Miroró-branco Diabetes Casca e folha Decocto, infusão 

Bauhinia flexuosa Moric. 
Cipó-de-escada-

do-cerrado 
Dor nos rins, diarreia, febre Caule (casca)  Garrafada 
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Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud 
Mororó, mororó-

preto, pata-de-vaca 

Béquico, afecções da garganta, distúrbios nervosos, 

aperiente, antiasmático, anti-inflamatório e 

hipoglicemiante 

Casca, folha e semente Infuso, xarope 

Doença no rins Raiz Infusão 

Gripe Raiz Xarope 

Tônico, depurativo e diabetes Casca do caule 
Decocto ou 

maceração 

Dor de cabeça, tosse, diabetes e expelir o catarro Casca, folhas e sementes 
Xarope ou Infusão 

(folha) 

Bauhinia pentandra (Bong.) Vogel ex 

Steud. 
Mororó-branco Inflamação, cicatrizante Casca, entrecasca Infusão, maceração 

Bauhinia subclavata Benth. in Mart Mororó Dor de barriga Flor, casca Chá, Maceração 

Beta vulgaris L. Beterraba Anemia Raiz Suco 

Bidens bipinnata L. 
Picão, fura-capa, 

agulha-brava 

Diurético Folha - 

Blenorragias, furunculoses, icterícias Raiz - 

Bidens pilosa L. 

Carrapicho de 

agulha, picão, fura-

capa, agulha-brava, 

carrapicho cigano 

Inflamação no útero, cistite, hepatite, gastrite, cólica 

intestinal, anti-inflamatório, prurido, dor de dente 
Folha, raiz e toda a planta 

Decocção (chá), 

Infusão (chá), 

Decocção (para 

banho de assento), 

Unguento, Suco. 

Icterícia, infecção urinária Fruto, raiz, folha Infusão, decocto 

Diurético Folha - 

Blenorragia, furunculose, icterícia Raiz - 

Gripe, resfriado Raiz Infusão 

Bixa orellana L. Urucum Colesterol alto e diabetes Semente Infusão 

Boerhavia diffusa L. Pega-pinto 

Infecção urinária, Raiz Chá, Ingestão 

Espinha Raiz 
Maceração, infusão, 

xarope 

Inflamações em geral (1) inflamação do útero e 

ovários (1), diarreia (2) 
Raiz, folha e flor 

Decocto (1), infusão 

(2) 

Tosse Raiz Xarope 

Boerhavia hirsuta L. Pega-pinto Dor de barriga Raiz Maceração (chá) 

Borreria verticillata (L.) G. Mey. 
Vassourinha de 

botão 
Hemorróidas, verminoses Toda planta - 
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Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira 
Afina o sangue Casca Maceração, Chá 

Gripe, dor de cabeça, inflamação Caule (entrecasca) Garrafada 

Bromelia karatas L. Croata ou coroatá Coqueluche, gripe Raiz Chá 

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. f. Macambira 

Ferimento 
 

- 

Hepatites Raiz Eecocto 

Tônico em geral folhas Pó 

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don Manacá Caroço na pele, DST, Casca Banho, maceração 

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. Cereja Cólicas estomacais, anemia Fruto Suco, in natura 

Byrsonima correaefolia A. Juss. Murici Sangramento de gengiva Casca Infusão 

Byrsonima vacciniifolia A. Juss. Murici Inflamações, Gastrite Casca Chá 

Caesalpinia bracteosa Tul. 
Pau-de-rato, 

catingueira 

Prisão de ventre (2), verme, inflamação da próstata, 

flatulência (1), diarreia (7) 
Flor, casca e folha 

Decocto (1), infusão 

(2), suco (7) 

Libidibia ferrea Mart ex Tul. Jucá, pau-ferro 

Dor na coluna, dor nos rins, inflamação Caule Chá 

Distúrbios uterino, renal e pulmonar, expectorante, 

asma, calmante, congestão, diarreia, dor de barriga, 

vermífugo, gastrite, tosse, gripe, hemorragia, 

intoxicação do fígado 

- - 

Anti-inflamatório, febrífugo, vulnerário Casca e fruto 
Infuso, maceração, 

xarope 

Doença dos rins, inflamação, cicatrizante, 

inflamação na uretra, pancada 
Fruto 

Maceração, tintura, 

infusão, decocção 

Problema do rim e labirintite Casca do caule Decocção (chá) 

Antiiflamatório, reumatismo Fruto Garrafada 

Infecção urinária (2), inflamações em geral, fratura, 

bronquite (3), pancada (10), anemia, gastrite, 

diarreia, gripe, dores nos rins, azia, derrame (4) 

Casca 

Infusão (2), lambedor 

(3), garrafada (4), 

emplastro (10) 
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Poincianella pyramidalis (Tul.) Queiroz 
Catingueira, 

catingueira rasteira 

Gripe, expectorante, tosse, congestão, diarreia 

sanguinolenta, gastrite, hepatite, impotência sexual, 

infecções urinárias, reumatismo 

- - 

Gripe, béquico e antiasmático Flor e casca 
Infuso, maceração, 

xarope 

Anti-inflamatório, cicatrizante, próstata, analgésico, 

diarreia, gastrite, reumatismo e gripe 
Casca e fruto 

Infusão, garrafada, 

xarope e suco do fruto 

Afrodisíaco Caule Garrafada 

Disenteria, diarreia e estomáquico Caule Decocto 

Expectorante, tosses e bronquites Caule Xarope 

Anti-inflamatório, tosse, diabetes Casca, flor, folha e raiz - 

Tosse Casca do caule Xarope 

Inchaço na barriga (2), diarreia, diabetes (2), 

inflamações em geral (4), gastrite (7) 
Folha, flor e casca 

Infusão (2), garrafada 

(4), suco (7) 

Dor de barriga, inflamações no fígado, comida que 

faz mal, diarreia, infecções, sapinho 
Folha, casca, flor, raiz Chá, maceração 

Cajanus cajan (L.) Millsp. Feijão guandu - - - 

Callistene fasciculata Mart. Capitão-de-campo Doenças de criança Folha Decocto 

Calotropis procera (Aiton) R. Br. 
Flor-de-seda, 

algodão de seda 

Reumatismo Látex Suco 

Estimulante Casca do caule - 

Vermífugo, odontálgico Látex - 

Reumatismo, calmante, antiasmático Folhas - 

Emética Raiz - 

Dor de cabeça, ferida - - 

Camellia sinensis (L.) Kuntz. Chá-preto - - - 

Campomanesia aromatica (Aubl.) Gris Guabiraba-amarela Coração Folha Chá 

Campomanesia velutina (Camb.) O. 

Berg 
Guabiraba Diarréia (2), cólicas intestinais (1) Folha, casca 

Decocto (1), infusão 

(2) 
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Cannabis sativa L. Maconha - - - 

Capparis cynophallophora L. Feijão-bravo Ferimentos Fruto Maceração 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese Feijão-brabo, feijão-

de-boi, feijão-bravo 
Cobra venenosa Casca do caule Raspa da casca na água 

Capparis jacobinae Moric. ex Eichler Incó 

Anti-inflamatório Casca - 

Dor de dente, tosse - - 

Tosses e coqueluche Casca do caule Decocto 

Falta de menstruação Raiz Decocto 

Capsicum baccatum L. 

Pimenta-olho-de-

olho, pimenta-de-

cheiro 

Torcicolo, dores musculares Fruto Emplastro 

Furunculoses Folhas - 

Capsicum frutescens L. Pimenta-malagueta 
Furunculoses Folhas - 

Problema de circulação (14), hipertensão (1) Fruto Decocto(1), molho(14) 

Cardiospermum halicacabum L. Pára-tudo 
Problemas hepáticos, reumatismos, tônica, 

diurética e emenagoga 
Planta toda Decocto ou infusão 

Carica papaya L. 
Mamão, mamão de 

corda 

Comida que fez mal Folha Chá 

Prisão de ventre (8), diabetes (2), verme (1) e 

diarreia (1) 
Fruto, folha, látex, flor 

In natura(8), infusão(2), 

decocto(1) 

Prisão de ventre Folha Chá 

Caryocar coriaceum Wittm. Pequi Gripe Azeite Lambedor 

Catharanthus roseus (L.) G. Don 
Bom-dia, boa-noite, 

boa-noite-branca 

Sangramento, insônia, malária - - 

Diabetes Raiz - 

Expectorante Flores e folhas - 

Cathasetum sp Banana-brava Puxa espinho Fruto Macerado 

Cayaponia sp. Guardião Limpar o sangue (1), mordida de cobra (2) Raiz Decocto (1), infusão (2) 

Cecropia sp. Imburana Dor em geral Caule (casca) Chá 

Cecropia glaziovvi Snethlage Imbaúba ou Torém Gripe, inchaço no corpo Folha, caule (casca) Chá (banho) 

Cedrela odorata L. Cedro 
Derrame, Congestão, Febre, Dor de 

cabeça 
Folha, Casca Inalação, Banho 

Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum. Barriguda Reumatismos e edemas Folhas Decocto e uso tópico 
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Celtis aff. glycicarpa Mart. ex Miq. Juá-mirim  - - 

Cenchrus echinatus L. Carrapicho Pedra nos rins Raiz Decocto 

Cereus aubicaulis (Britton & Rose) 

Luetzelb 
Rabo de raposa Pedra nos rins Raiz Decocto 

Cereus jamacaru DC. 
Mandacaru, cardeiro, 

babão 

Gripe Raiz Chá 

Hipertensão arterial, antirreumática, afecções dos 

rins, e enterite 
Caule e sumo Decocto 

Ferimentos, inflamação da uretra Toda a planta, raiz 
Banho, infusão, 

maceração 

Doenças respiratórias e renais, principalmente, 

antidiurético 
Raiz Infusão 

Úlceras estomáquicas Caule Polpa 

Problema renal Casca do caule Raspa da casca na água 

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small. Quebra-pedra - Folha Chá 

Chamesyce prostrata (Aiton) Small Bacural Diarréia, dor de barriga - - 

Chenopodium ambrosioides L. Mastruz 

Verme, inflamações, fraturas, pancada Folha Chá, uso tópico 

Úlcera, gastrite, pancada, fraturas, câncer, gripe Folhas Suco 

Antiiflamatório, cicatrizante e gripe Folha Infusão, suco 

Verme, ferimentos(11), inflamação em geral, 

gastrite(7), hemorroida e fraturas(10) 
Folha e flor 

Sumo(11), suco(7) e 

emplastro(10) 

Gripe Folha Lambedor 

Tosse Folha Infusão (xarope) 

China sp. Quina Gastrite, depurativo Casca Garrafada 

Chiococca alba (L.) Hitch. Quina-quina Afina o sangue, desce menstruação, dores Casca, folha Chá, banho 

Chloroleucon foliolosum (Benth.) G. P. 

Lewis 
Espinheira Antiiflamatório Casca Infusão 

Chorisia glaziovii (Kuntze) E. Santos Barriguda Ferimento, anti-inflamatório Folha - 
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Cinnamomum zeylanicum (Ness.) Blume Canela - - - 

Cissampelos sypodialis L. milona 
Febrífuga, gripe, antiasmático e infecção 

pulmonar 
Raiz e folha Infuso e decocto 

Cissus simsiana Schult. & Schult.f. Parreira Tirar resto de parto Raiz Chá, maceração 

Cissus sp. Insulina - - - 

Citrullus vulgaris Schrad. Ex Eckl. & 

Zeyh. 
Melancia Febre Semente Infusão 

Citrus aurantium L. 
Laranja, laranja-da-

terra 

Febre Folha Infusão (chá) 

Gripe, prisão de ventre Folha, fruto Chá, suco 

Citrus limon (L.) Burm. f. Limão - - - 

Citrus limonia (L.) Osbeck Laranja-cravo Azia, dor de cabeça, - - 

Citrus limonum Risso Limão-azedo 
Gripe Folha Infusão 

Apendicite Raiz Decocto 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 
Laranja-da-China, 

laranja 

Febre, diarreia Folha e fruto Infusão 

Calmante, prisão de ventre Folha, fruto Chá 

Cleome spinosa Jacq. Mussambê 

Béquico, gripe, bronquite, cefaleia, antiasmático, 

anti-inflamatório, flatulência, vulnerário 
Flor, raiz ou planta inteira Infuso e xarope 

Gripe, dor de ouvido, tosse Flor, raiz 
Xarope, infusão, 

maceração 

Gripe (1), tosse (2) e limpar pulmões (3) Flor, raiz 
Decocto (1), infusão 

(2) e lambedor (3) 

Tosse Folhas e flor Tintura ou xarope 

Gripe, tosse, garganta inflamada Raiz, folha Garrafada, chá 

Cnidoscolus infestus Pax. & K. Hoffm. Urtiga-branca - - - 

Cnidoscolus loefgrenii (Pax & K. Hoffm.) 

Pax & K. Hoffm. 
Cansanção-bravo Apendicite Raiz Decocto 

Cnidoscolus phyllacanthus (Mull. Arg.) 

Pax & L. Hoffm. 

Urtiga-branca, 

urtiga-de-boi, 

favela 

Intiinflamatório do trato urinário e ovariano Raiz Decocto 

Fraturas, pancadas Raiz, Casca Maceração, chá 
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  Anti-inflamatório e inflamação uterina Casca, folha (gema) Maceração 

Cnidoscolus quercifolius Pohl 

Urtiga branca, 

favela ou faveleira, 

cansanção 

Apendicite (7), verruga (8) Raiz e látex Suco (7) e in natura (8) 

Inflamação dos ovários e próstata Casca do caule Decocto ou maceração 

Ferimentos, dor de dente, dor de coluna Casca, látex, entrecasca 
Maceração, banho, in 

natura 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur Favela, urtiga 

Cicatrizante, dor de dente e câncer Casca, raiz Garrafada 

Inflamação na próstata, doença dos rins, 

apendicite 
Raiz, entrecasca Infusão 

Antiiflamatório, próstata Raiz Infusão 

Antiinflamação Raiz Decocção (chá) 

Cocos nucifera L. 
Côco, coqaueiro, 

Coco-da-praia 

Anti-inflamatório, doença da próstata e 

antirreumática 
Raiz Infuso e maceração 

  Anti-hemorrágico Fruto(entrecasca) Chá 

Coleus barbatus Benth. Café Diabetes Sementes Infusão 

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz Boldo Inflamação no fígado, dor no intestino, Folha Chá 

Combretum leprosum Mart. Mufumbo 

Béquico, gripe, bronquite, azia e difteria Casca, flor e raiz 
Infuso, maceração, 

xarope e decocto 

Dor de barriga Casca Maceração, infusão 

Gripe, tosse e diarreia Casca e raiz Xarope, garrafada 

Hemorragia(2), afrodisíaco(1), cólica 

estomacal(7) 
Casca 

Infusão(2), decocto(1) 

e suco(7) 

Expectorante, tosse e coqueluche Folha e casca do caule Decocto ou xarope 

Commiphora leptophloeos (Mart) J.B. 

Gillet 

Imburana, imburana 

de espinho, 

imburuna-de-

cambão, umburana 

Anti-hemorrágico, dor de barriga Caule (casca) Chá 

Béquico, gripe, bronquite, rouquidão, Casca 
Infuso, maceração e 

xarope 

Gripe, tosse, bronquite Casca do caule Decocto ou xarope 

Ferimento Casca Maceração, banho 

Doença renal Casca Garrafada 

Tosse Folha, fruto e látex - 
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Copernicia cerifera (Arruda) Mart. Imburana Dor de barriga, afina o sangue, hemorroida Casca Chá, Maceração 

Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore Carnaúba Inflamação na uretra Raiz Infusão, maceração 

Cordia leucocephala Moric. 

Moleque-duro, 

negro-duro, 

carnaúba 

Afrodisíaco Raiz Garrafada 

Indigestão Folhas Decocto 

Reumatismo e artrite Flores Decocto 

Cordia multispicata Cham. 
Moleque-duro, 

negro-duro 
Tônico em geral Parte aérea Xarope 

Cordia rufescens A. D.C. Maria-preta Reumatismos e artrites Flores, parte aéreas Decocto 

Coriandrum sativum L. 
Grão-de-galo, 

coentro 

Dor no fígado e dor nos rins Raiz Decocto 

Mal olhado Semente Chá, Banho 

Cólica menstrual, hérnia, cicatrização de umbigo Semente, raiz Infusão, emplastro 

Costus sp. Cana de macaco - - - 

Coutarea hexandra (Jack.) K. Schum. 
Canela de veado, 

quina-quina 
- - - 

Crataeva tapia L. 
Quina-quina, 

trapiá 
Béquico, gripe, anti-inflamatório, sinusite, febrífuga Folha e casca Infuso, xarope 

Croton argyroglossum Baill. 

Velame, velame 

branco, sacatinga, 

marmeleiro-

branco 

Anti-inflamatório e antifúngico Casca, folha e raiz - 

Croton argyrophylloides Mull. Arg. 

Velame branco, 

marmeleiro 

branco, cidreira-

braba, sacatinga 

Disenteria Casca do caule 
Raspa da casca na 

água 

Croton blanchetianus Baill. 
Marmeleiro, 

mameleiro 

Gripe, dor de barriga Casca, entrecasca Xarope, infusão 

Tosse, diabetes Casca, folha e raiz - 

Croton campestris A. St. Hil. 
Velame, 

marmeleiro 
Dor em geral, gripe, prisão de ventre Folha, caule (casca) Chá 

Croton echiodes Baill. Velame 
Bronquite, hemorróida, antirreumático, afecções da 

garganta e depurativo 
Raiz, planta inteira Xarope e decocto 

Croton grewioides Baill. Catinga de porco Má digestão Casca Decocção (chá) 

Croton heliotropiifolius Kunth. Canelinha 

Gripe Folha e flor Decocto e banho 

Dor de barriga, gripe, febre, dor de cabeça Raiz, folha Chá, Uso tópico 

Sinusite Folha banho 

Croton montibensis Bail. Velame Dor de coluna Raiz, látex Infusão, uso tópico 
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Croton rhamnifolius Willd. 

Velame, velame-

branco, velame-

bravo, catinga 

branca 

Reumatismo, contra veneno de cobra, gripe, 

afecções da pele 
Casca, exsudato e raiz Xarope 

Anti-inflamatório Casca, folha - 

Para tornar o sangue mais fino, alergia, anemia, 

tosse, barriga inchada, cicatrizes, prurido, feridas, 

diarréia, dor na espinha, fissuras nos pés 

- - 

Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm. Velame Gripe Folha e flor Decocto 

Croton sincorensis Mart. ex Müll. Arg. Velame Depurativo Folha Infusão (chá) 

Croton sonderianus Muell. Arg. 
Marmeleiro-branco, 

marmeleiro 

Diarréia Casca Infusão, garrafada 

Antidiarreico Raspa de caule Infuso 

Inchaço, dor na barriga Folha Chá 

Croton tenuifolius Pax & K. Hoffm. 
Velaminho, 

velame-santo 
Dor no corpo, verme (2), febre e ameba (1) Folha e raiz 

Decocto (1), infusão 

(2) 

Croton sp. Quebra-facão Mal olhado, gripe Casca Maceração, Ingestão 

Croton sp. Marmeleiro branco Gripe Casca Xarope 

Croton sp. Batata-de-vaqueiro Febre Folha Infusão 

Croton sp. Papaconha Verme, gripe Raiz Infusão 

Cryptostegia madagascariensis Bojer ex 

Decne. 
Quebra faca - - - 

Cucumis sp. 
Caça-de-amor, 

cipó-preto 
Hérnia Látex Uso tópico 

Cucurbita pepo L. Abóbora, Jerimum Dor de ouvido Flor Uso tópico 

Cuphea laricoides Koehne Abóbora Dor de ouvido Flor (sumo) Uso tópico 

Curatella americana L. 
Mãe-catirina, 

sambaiba 

Diarréia Planta inteira Decocto 

Inflamação em geral(2), inflamação no útero e 

ovários(2), fratura(10), febre e dores nos rins(1) 
Casca 

Infusã (2), decocto(1) 

e emplastro(10) 

Curcuma longa L. Sambaiba, açafroa 
Inflamação Caule (casca) Garrafada 

Rouquidão Bulbo Decocto 

Cymbopogon citrates (DC.) Stapf. 

Açafrão, capim-

santo, Capim-de-

cheiro, folha-santa 

Calmante, hipertensão Folha Chá 

Digestivo, disenteria, febre e dor de cabeça Folha Infusão(chá) 
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Dor de barriga, “Tudo”, Pressão Folha Chá 

AVC, calmante, cólica, congestão, diabetes, 

diarreia, dor de estômago, febre, gases, insônia 
- - 

Calmante, gastrite, hipertensão, abortivo, dor no 

corpo 
folha Infusão 

Cynara scolymus L. Alcachofra  - - - 

Cyperus articulatus L. Coquinho Gripe planta inteira Garrafada 

Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees Junco Dor de coluna raiz Infusão 

Datura metel L. Barba-de-bode Menstruação irregular raiz Infusão 

Datura stramonium L. 

Zabumba-roxa, 

estramônio, 

zabumba, figueira, 

trombeteira, mata-

zombando, 

zabumba-branca 

Tóxico, cólica Toda planta - 

Antiasmático Flor Inalação 

Daucus carota L. 

Cenoura, 

estramônio, 

zabumba, figueira, 

trombeteira, mata-

zombando 

Reumatismo, calmante, nevralgia, coqueluche Sementes - 

Menstruação irregular Raiz Suco 

Dendranthema gradiflorum (Ramat.) 

Kitamura 

Cenoura, 

crisântemo 
Estomalgia Folhas - 

Dianthus caryophyllus L. 
Cravo-branco, 

crisântemo 
Edema Inflorescência  

Digitaria insularis (L.) Fedde Cravo branco - - - 

Dimorphandra gardneriana Tul. Capim-açu Ferimento Folha Uso tópico 

Dioclea grandiflora Mart. Ex Benth 

Mucunã-peluda, 

fava-d’anta, 

mucunã 

Gripe, dor no corpo Flor Lambedor 

Dor de dente Semente, casca Amuleto, infusão 

Tratamento de inflamação prostática Raiz 
Decocto ou 

maceração 

Gripe Látex Suco 

Dioscorea alata L. 
Mucunã-de-

chapada 
Asma Látex Suco 

Diplopterys sp. Cará Gastrite e diabetes Fruto In natura 

Dorstenia brasiliensis Lam. Birro-preto 
Diarréia (2), garganta inflamada (3), cólica 

menstrual (2) 
Folha e casca 

Infusão (2), lambedor 

(3) 
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Euphorbia prostrata Ait. Contra-erva Diarréia Raiz 
Decocção “após 

torrar e pisar” (chá) 

Echinocloa colonum (L.) Link. 
Quebra-pedra, 

unha-de-gato 
- - - 

Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb Unha-de-gato - - - 

Eclipta prostrata (L.) L. 

Língua-de-vaca, 

agrião-do-brejo, 

erva-de-botão 

Dor de cabeça, enxaqueca Folha Infusão, xarope 

Antiasmático Folhas - 

Egletes viscosa (L.) Less. 

Agrião-do-brejo, 

erva-de-botão, 

macela, macela-do-

campo, macela-da-

terra 

Úlceras externas Inflorescência - 

Azia, mau hálito - - 

Má digestão Fruto Infusão, in natura 

Estomáquico, antidiarreico Inflorescência Infusão ou decocto 

Estomáquico, diarréias Inflorescência - 

Problema digestivo e disenteria Folha Infusão (chá) 

Emilia sonchifolia (L.) DC. Macela - - - 

Encholirium sp. Pincel Pancada Folha Emplastro 

Encholirium spectabile Mart. Ex Schult. F. 
Macambira-de-

pedra 
- - - 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

Morong 

Macambira-de-boi, 

timbaúba, tambor, 

orelha-de-negro 

Dor no fígado e dor nos rins e infamações em 

geral 
Raiz Infusão e decocto 

Anti-inflamatório Casca do caule Decocto 

Eryhtrina velutina Willd. 

Mulungu, timbaúba, 

tambor, orelha-de-

negro 

Escabiose Fruto Shampoo 

Antiinflamação e tranquilizante Casca do caule Infusão (chá) 

Distúrbios renais, cólicas, incontinência urinária, 

insônia, infecção, inflamação da bexiga, prisão de 

ventre, acalmando 

- - 

Bronquite, béquico, distúrbios nervosos Casca, semente 
Infuso, maceração, 

xarope 

Dor de dente Casca Infusão 

Insônia, tosse e vermífugo Casca do caule Decocto ou infusão 

Dor de dente Frutos secos 
Triturados e 

adicionados ao tabaco 
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Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 

Doença pulmonar, asma, dor de cabeça, febre, 

fraqueza, gripe 
- - 

Febrífuga e gripe Folha e casca da raiz Infuso, xarope 

Antiiflamatório, antitérmico, antibiótico Folha, fruto Infusão 

Sinusite, congestão nasal (13), febre (1) Folha 
Decocto (1), 

inalação (13) 

Eucalyptus sp. Eucalipto, calipto 
Gripe - - 

Febre Folha Infusão (chá) 

Eugenia sp. 

Eucalipto, araçá-de-

moça, Jambeiro 

branco 

Dor de Barriga, diarreia Folha, casca, fruto Chá 

Eugenia uniflora L. 
Jambo branco, 

pitanga 
- - - 

Eugenia uvalha Cambess. Guabiraba-preta Gripe Folha Banho 

Euphorbia gymnoclada Boiss. Ubaia Cólica - - 

Euphorbia prostrata Ait. Avelóz - - - 

Euphorbia sp. Quebra-pedra - - - 

Euphorbia tirucalli L. Avelóz - - - 

Evolvulus gypsophiloides Mocicand 
Cachorro-pelado, 

sete sangria 

Ferimento (5), câncer (7) Látex 
Uso tópico (5), 

suco (7) 

Antigripal, febrífugo, cardialgia e afecções dos 

rins 
Planta inteira Infuso, xarope 

Fimbristylis vahlii (Lam.) Link Sete-sangrias Litíase renal Toda planta - 

Flaveria bidentis (L.) Kuntze Barba-de-bode Doença dos rins Raiz Infusão 

Foeniculum vulgare Gaertn. 
Endro, contra-erva-

do-Perú 
Vermífugo Inflorescência - 

Galinsoga parviflora Cav. Algodão 
Útero inflamado (11), afrodisíaco (1), regulador 

menstrual, gripe (7,11), inflamação da próstata 
Folha, raiz 

Decocto (1), suco 

(7), sumo (11) 

Genipa americana L. 
Botão-de-ouro, 

picão, jenipapo 

Vulnerário, antiescorbútico Inflorescência - 

Vulnerário, luxações, torções e hematomas Casca Infuso 

Geoffroea spinosa Jacq. 
Jenipapo-do-mato, 

umarizeiro 

Dores na “junta”, ossos Casca Uso tópico 

Anemia Casca Maceração 

Gochnatia oligocephala (Gardner) 

Cabrena 
Mari ou marizeiro - - - 

Gomphrena basilanata Suesseng. Candeia 
Comida que faz mal, vermífugo, dores, mal 

olhado, dor de barriga, gastrite 
Casca, Folha Chá, Banho, Outros 
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Gomphrena demissa Mart. 

Capitão, 

capitãozinho, 

ervanço 

Béquico, bronquite, gripe, expectorante Folha e fruto Infuso e decocto 

Gripe Raiz 
Xarope, infusão, 

maceração 

Inflamação do útero e ovários Raiz Decocto 

Gomphrena vaga Mart. Capitãozinho 
Esterilidade feminina, amenorreia, inflamações e 

doenças do ovário 
Raiz Decocto 

Gomphrena vaga Mart. Alento - - - 

Gossypium barbadense L. Alento - - - 

Gossypium herbaceum L. 
Algodão, algodão-

de-criolo 

Queimadura (10), limpa o sangue (2), limpa o 

útero, útero inflamado (11), gripe (3) 
Folha 

Infusão (2), 

lambedor (3), 

emplastro (10), 

sumo (11) 

Asma, gripe, inflamação Folha, maça Chá, lambedor 

Gossypium hirsutum L. Endro - - - 

Guapira sp. João mole - - - 

Guapira laxa (Netto) Furlan Algodão, piranha Queimadura Folha 
Cataplasma (uso 

externo) 

Guettarda angelica Mart. ex Müll.Arg. 
Piranha, quina-da-

serra 

Expulsar placenta Casca, folha - 

Febre Casca Xarope, chá 

Hymenaea eriogyne Benth. Angélica-brava Cólicas menstruais, constipações e febres Raiz Decocto ou infusão 

Heliotropium lanceolatum Ruiz & Pav. Jatobá-de-vaqueiro Cólica intestinal Casca Decocto 

Heliotropium polyphyllum Lehm. Sete-sangrias Depurativo Raiz Garrafada (chá ) 

Habranthus sylvaticus Herb. Bamburral Sinusite (13), gripe, asma (3) Flor e folha 
Lambedor (3), 

inalação (13) 

Hancornia speciosa Gomes Cebola-brava Dores em geral Flor Decocto 

Handroanthus impetiginosus Mattos Mangaba Pancada, Rebentação Fruto, Látex 
Ingestão, Uso 

tópico 

Helianthus annus L. 
Pau-d’arco, 

girassol, mirassol 

Asma, ovário, DST, Sangue, ossos, fortificante Casca Chá, Maceração 

Bom pra tudo, mal do vento Semente 
Chá, Banho, 

Inalação 

Helicteres muscosa Mart. 
Fazendeiro, 

girassol, tonturas 
Trombose Semente - 

Heliotropium elongatum Criança andar Folha Decocto 
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Crista-de-galo, 

moleque-duro, 

fedegoso 

Gripe Folha Lambedor 

Heliotropium indicum L. 
Fedegoso, crista-de-

galo 

Gripe, tosse Flor, raiz Xarope, infusão 

Béquico, anti-inflamatório e gripe Raiz 
Infuso, maceração e 

xarope 

Gripe, resfriado Raiz Inalação, infusão 

Doenças de criança, inflamação em geral, 

inflamação do útero e ovário, diarreia e dentição 

infantil 

Folha, flor, planta inteira 
Decocto, garrafada, 

infusão e uso tópico 

Hibiscus rosa-sinensis L. Pepaconha - - - 

Holocalyx balansae Micheli Papoula Dor de dente - - 

Hybanthus calceolaria (L.) Oken 

Alecrim, pulga-do-

campo, papacunha, 

ipecacoanha, 

papaconha 

Gripe, dor de cabeça Folha Banho, chá 

Gripe, “catarro”, congestão, dor de barriga Raiz Chá 

Gripe, verme Toda planta 
Xarope, infusão, 

maceração 

Contra ausência de menstruação Raiz Decocto ou xarope 

Hybanthus ipecacuanha (L.) Baill. 

Pepaconha, 

pecacoanha, 

papaconha 

Diarréias e amebíase Raiz 

Pó e misturado a 

amido e preparado 

como pílulas 

Tosse Raiz Xarope 

Hybanthus oppositifolius (L.) Taub. Ipecacuanha Bronquite, gripe e febrífugo Raiz Infuso, xarope 

Hymatantus sucuuba (Spruce ex Müll. 

Arg. Woodson 
Papaconha Dentição infantil Flor Decocto 

Hymenaea courbaril L. Jatobá, Janaguba 

Gripe, tosse, garganta inflamada, inflamação em 

geral, depurativo 
Látex Suco 

Gripe, “catarro”, mau olhado, “coisas do ar” Casca 
Xarope, inalação, 

chá 

Gripe, bronquite, béquico, doença da próstata, 

sedativo e antianêmico 
Casca e fruto 

Infuso, maceração, 

xarope 

Tosse, bronquite, fraqueza e debilidade Casca do caule Xarope 

Hymenaea sp. Jatobá-de-porco Anemia, gripe Casca Lambedor 

Hymenaeae stigonocarpa Mart. Ex Hayne Jatobá - - - 

Hypenia salzmannii (Benth.) Harley 
Jatobá, canela-de-

urubu 
Inflamação, gripe Caule (casca) Garrafada 
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  Gripes, tosses, e doenças respiratórias Folhas 
Decocto, infusão ou 

xarope 

Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. Barriguda Dor de cabeça Folha Decocto 

Hyptis pectinata (L.) Poit 

Samba caitá, 

samba-caetá, 

alfazema de 

cabloco, alfazema-

do-mato, alfazema-

brava 

Inflamação, Ferimentos Folha Chá, banho 

Hepatalgias Parte aérea - 

Dismenorreias Flores - 

Hyptis platanifolia Mart. ex Benth. 

Alfazema”, 

“alfazema de 

caboclo 

- - - 

Hyptis sp. Betanca Sinusite Folha Decocto 

Hyptis suaveolens (L.) Poit. 

Alfazema-brava, 

alfazema-braba, 

alfazema-de-

caboclo 

Problema digestivo e antidiarreico Folhas Infuso 

Estalicido, doenças respiratórias, gripe Toda a planta 
Inalação, infusão, 

banho 

Limpar o sangue Folha, flor Infusão 

Dismenorreia, doença respiratória, febre e 

indigestão 
Folhas e flores Decocto ou infusão 

Dor de dente e cefaleias Flores Secas (cigarro) 

Tirar impurezas dos olhos Sementes Uso tópico 

Béquico, dismenorreia, odontálgico Flores - 

Cefaleias Folhas e flores - 

Ipomoea batatas Poir. Batata-doce Aumentar a lactação Folha Decocto 

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & 

Schult. 
Salsa, salsa-do-rio 

Coceira, inflamação dos dentes Toda a planta Banho 

Dermatites, escabiose, sífilis, úlceras externa Folhas e partes aéreas Decocto 

Catapora Folha Banho 

Dermatites, úlceras externas Folhas - 

Vômito Raiz Decocto 

Ipomoea carnea ssp. fistulosa (Mart. ex 

Choisy) D.F. Austin 
Canudo Escabiose, purgativo Toda planta - 

Ipomoea hederifolia L. Jitirana 
Reumatismo Folhas - 

Dermatoses Toda planta - 
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Ipomoea nil (L.) Roth Jitirana Purgativo Raiz - 

Jacaranda brasiliana (Lam. Pers.) Coroba Mordida de cobra Caule Decocto 

Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. Jitirana-branca Inseticida Sementes - 

Jatropha curcas L. 

Pinhão Manso, 

pião-bravo, pinhão-

branco 

Cefaleia, antihemorrágico e antiofídico Látex e semente Infuso, cataplasma 

Digestivo Semente - 

Inflamação Folha Chá 

Cobra venenosa Látex 

Direta ou diluído 

em água (Uso 

externo ou 

ingestão) 

Jatropha gossypiifolia L. Pinhão, pião-roxo 

Antihemorrágico, prisão de ventre e depurativo Látex e semente Infuso 

Inflamação em geral (1), dores nos olhos (2) e dor 

na cabeça (9) 
Folha e látex 

Decocto (1), 

infusão (2), banho 

(9) 

Mal olhado Folha Banho 

Antihemorrágico, prisão de ventre e depurativo Látex e semente Infuso 

Dor de dente, lesões, gastrite, úlcera, verrugas de 

picada de cobra, picada de inseto, manchas na pele 
- - 

Picada de cobra Látex, folhas 

In natura, 

compressa (uso 

externo ou 

ingestão) 

Ferimento Semente e látex - 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. 

Pinhão, pinhão-de-

purga, pinhão 

manso 

Veneno de cobra, enfermidades de animais, e 

impingem 
Folha, exsudato Xarope 

Contra picadas de cobras Látex In natura 

Justicia pectoralis Jacq. Anador Dor de cabeça Folha Chá 

Kalanchoe brasiliensis Cam. Pratudo, saião Dor em geral Folha Aquecer folhas 

Krameria tormentosa St. Hil. 

Carrapicho-de-

ovelha, carrapicho-

de-bode 

Hemorragias, inflamações em geral, limpar o 

sangue 
Raiz Garrafada 

Infecções, caroços na pele Folha 
Maceração, uso 

tópico 

Lactuca sativa L. Alface 
Pressão alta - - 

Calmante Folhas - 
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Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Cabaça Micose Folha Uso tópico 

Lantana camara L. 
Azedinho, 

chumbinho, camará 

Antirreumático, edemas, emoliente, expectorante, 

tóxico 
Folhas - 

Dormência da boca, tosse - - 

Béquico, gripe, cefaleia Folha 
Infuso, xarope e 

decocto 

Tosse Folhas, flor, sementes - 

Diurético, emenagogo, antisséptico Folhas e flores - 

Lantana lilacina Desf. Chumbinho, camará Bronquites, gripes, tosses Folhas e flores - 

Lavandula sp. Alecrim Calmante, digestivo, febrífugo, icterícias Flores - 

Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia Coceira Folha Banho 

Leonotis nepetaefolia (L.) R. Br. 

Cordão-de-São 

Francisco, cordão-

de-frade 

Béquico, antirreumático, febrífugo, diurético, 

estomático, antiasmático, cistites 
Ttoda planta - 

Cicatrizante Folha - 

Antirreumático, anti-inflamatório, sedativo e 

afecções dos rins 
Folha (ramo) Infuso e decocto 

Febre (7), inflamações em geral (4), pedra nos rins, 

dor no fígado (1,2) 
Folha, flor e casca 

Suco (7), garrafada 

(4), decocto (1), 

infusão (2), 

Calmante Folha e flor - 

Diarreias Flor - 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Espinheiro Tosse - - 

Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br. 

Cordão-de-frade, 

cordão-de-São 

Francisco 

Contra dores reumáticas Folha 
Cataplasma ou 

decocto 

Inflamações e doenças renais Parte aérea Decocto 

Cicatrizante, problemas renais, calmante, 

antinevrálgico, sudorífico 
Folha - 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 

Jucá, pau ferro 

mirim 
Fígado, estômago, intestino Casca Decocção (chá) 

Licania rigida Benth Oiticica 

Antiflogística, hipoglicemiante Casca e raiz Infuso e decocto 

Doenças dos rins, emagrecer Folha Maceração 

Diabetes Folha 
Decocto ou 

maceração 

Lippia alba (Mill.) Brow. 
Erva-cidreira, 

cidreira 
Rouquidão, gripe Folha Chá 
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Dor de barriga, “tudo”, pressão, barriga inchada, 

comida que faz mal, calmante, cólicas 
Folha Chá 

Digestivo, disenteria, dor de cabeça, febre, pressão 

arterial e calmante 
Folha Infusão 

Sedativo, insônia, má digestão, cólicas, diarreia, , 

dor de barriga e dor de cabeça, enxaqueca, febre, 

gases, gripe, tosse, tonturas, vermes 

- - 

Calmante, estomáquico, digestivo, sudorífico Folha - 

Gripe, diarreia, hipertensão ,calmante, enxaqueca, 

convulsão, má digestão 
Folha e flor Decocto 

Lippia alnifolia Mart. Et Schauer Alecrim-do-mato Antisséptico Folhas - 

Lippia gracilis Schauer 

Alecrim-pimenta, 

alecrim-de-

serrote, alecrim da 

serra 

Béquico, gripe, sinusite, bronquite, cefaleia, 

congestão nasal, icterícia e paralisia 
Folha Infuso 

Antisséptico Folha - 

Lippia microphylla Cham. Alecrim-pimenta 
Antisséptico das vias nasais e contra doenças 

respiratórias 
Folhas Decocto ou xarope 

Lippia sp. 

Camarazinha, 

Alecrim do mato, 

Alecrim de 

caboclo 

- - - 

Lippia sp. Alecrim 
Problema digestivo e disenteria Folha Infusão (chá) 

Gripe Casca e folha Decocto e banho 

Lippia sp. 

Alecrim-de-

passos, alecrim-

de-bom - jesus 

Sinusite Folha e flor Banho 

Lippia thymoides Mart. & Schaurer Alecrim 
Gripe, Tosse, Cansaço, Nariz entupido, Febre, 

Reumatismo 
Folha Chá, Banho 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. Ingazeira - - - 

Luehea candicans Mart. 

Açoita-cavalo-

verdadeiro, 

(açoita-cavalo-

branco 

Gripe (1), inflamação do útero e ovários (4), dor no 

corpo (2) 
Casca 

Decocto (1), 

infusão (2), 

garrafada (4) 

Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo Gripe, anemia, hepatite, depurativo, inflamação Caule (casca) Garrafada 

Luffa operculata (L.) Cogn. Cabacinha 

Amenorreias e sinusite Fruto Decocto 

Sinusite, estalicido, abortivo, caspa, seborreia Fruto Infusão 

Abortivo Casca Infusão 

Lycopersicon esculentum Mill. Tomate Perna inchada - - 
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Inflamações Folha Infusão 

Mimosa velloziana Mart. Malícia-de-boi Impingem (9), febre (2), hipertensão (1) Folha e raiz 
Decocto (1), infusão 

(2), banho (9) 

Magonia pubescens A. St.-Hil. Tingui Dores em geral (2), cicatrizante (5) Casca 
Infusão (2), uso 

tópico (5) 

Malpighia emarginata DC. Acerola Gripe Fruto Suco e in natura 

Malpighia glabra L. Acerola Gripe Fruto Suco e in natura 

Malpighia punicifolia L. Acerola - - - 

Malva sylvestris L. Malva-do-reino Gripe, rouquidão Folha Lambedor 

Mangifera indica L. Manga-espada Febre, dor de barriga Folha Chá 

Manihot esculenta Crantz Mandioca Cólica e aftas - - 

Manihot glaziovii Müll. Arg. Maniçoba Reumatismos Folhas Aquecidas 

Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry Alho-de-cura Hipertensão,verme e gripe Folha e flor Decocto e lambedor 

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 
Hortelã-do-mato, 

bentônica-brava 

Reumatismo Toda a planta Banho 

Tosses, bronquites Toda planta - 

Estimulante, febrífugo, carminativo Folhas - 

Matricaria chamomila L. Camomila 
Congestão - - 

Calmante Folha Infusão 

Mauritia flexuosa L. f. Buriti Queimaduras Semente Emplastro 

Maytenus rigida Mart. Bom-nome 

Pedras nos rins, prisão de ventre, lesões, infecções 

vaginais, gastrite, hematoma, infecção renal e 

problemas de inflamação da uretra, inflamação de 

fígado e rim 

- - 

  

Anti-inflamatório e afecções dos rins Casca e folha Infuso, maceração 

Inflações e infecções renais e ovarianas Casca do caule 
Decocto, ou infusão 

ou maceração 

Úlceras externas Casca do caule Decocto 

Tosse e reumatismo Casca do caule 
Xarope e casca na 

água 

Maytenus sp. Pau-colher Inflamações, Ferimentos Casca 
Chá, banho, 

maceração 

Melocactus ernestii Vaupel Coroa de frade Béquico, gripe e difteria Poupa do caule Suco da poupa 

Melocactus sp. Coroa-de-frade 
Pneumonia, gripe, doenças respiratórias, tosse, 

bronquite 
Fruto, água Xarope, in natura 

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 

Luetzelb. 

Coroa-de-frade, 

cabeça-de-frade 

Limpar útero Caule Suco 

Bronquites, tosse e debilidade física Caule Polpa 
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Melochia tomentosa L. 

Malva-rosa, 

vermelhinho, 

malva, malva-roxa 

Tosses e bronquites Folhas Decocto ou xarope 

Memora pedunculata (Vell.) Miers Cipó-preto Gripe, verme e diarreia Casca Lambedor e decocto 

Mentha piperita L. Hortelã-miúda - - - 

Mentha pulegium L. Hortelã-miúdo 
Dor de barriga, “pancada”, verme, gripe, 

hemorragia, anemia 
Folha Chá, xarope 

Mentha sp. 
Hortelã da folha 

miúda 
- - - 

Mentha x villosa-nervata Opiz 
Hortelã-da-folha-

miúda 
Tosses, gripes Folhas - 

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier Jitirana Calmante, tóxico Toda planta - 

Miconia ferruginata DC. Barbatemão Inflamações, ferimentos Casca, Folha 
Chá, banho, 

maceração 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá Derrame Casca Garrafada 

Mimosa hostilis Benth. Jurema preta Anti-inflamatório Casca Decocção (chá) 

Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth. Jurema 
Antiiflamatório, cicatrizante e dor de dente Casca 

Infusão, xarope, 

garrafada 

Bronquites e tosses Casca do caule Decocto ou xarope 

Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir 
Jurema, jurema 

preta 

Anti-inflamatório Casca Infuso, maceração 

Bronquites e tosses Casca do caule Decocto ou xarope 

Ferimentos Casca Uso tópico, Chá 

Inflamação, dor de barriga, gripe, ferimentos Casca, flor, entrecasca 
Maceração, xarope, 

infusão, decocção 

Momordia charantia L. 
Melão de São 

Caetano 

Coceira na pele, dores, cansaço, verme, yontura Folha Banho, Chá 

Pedra nos rins (1), hipertensão (1), impigem (9), 

dengue, verme, reumatismo (2) 
Folha, raiz e planta inteira 

Decocto (1), infusão 

(2), banho (9) 

Mata piolho, coceira Folha Uso tópico 

Alergia Toda planta Infusão (banho) 

Morus sp. Amora - - - 

Musa paradisiaca L. 
Banana-prata, 

banana 

Dor de barriga Fruto Chá 

Sangramento, queimadura  - 

Bronquite, béquico, antiasmático, gripe e anti-

inflamatório 

Parte da inflorescência 

(mangará) e látex 
Sumo e xarope 

Expectorante (1), asma (7) Flor, látex Decocto (1), suco (7) 

Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All. Aroeira 
Anti-inflamatório, cicatrizante e câncer de 

próstata 
Casca 

Infusão, xarope e 

garrafada 
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Anti-inflamatório ovariano Casca do caule Decocto 

Úlceras externas Casca do caule Uso tópico 

Ferimento, anti-inflamatório e tosse Casca, casca interna, folha - 

Inflamações em geral, inflamação do útero e 

ovários, gastrite, úlcera, aborto, útero baixo, 

cólicas estomacais, diarreia, ferimento, câncer 

Casca 

Garrafada, banho, 

infusão, lambedor, 

uso tópico 

Câncer, inflamação, dor de garganta, doença 

renal, coluna, útero, ferimento 
Casca, entrecasca 

Xarope, maceração, 

tintura, infusão, 

banho 

Inflamação, gastrite Caule (casca) Garrafada, chá 

Anti-inflamação, hematoma e gastrite Casca do caule Decocção ou tintura 

Anti-inflamatório, béquico, bronquite, difteria e 

inflamatório do colo do útero 
Casca e entrecasca 

Infuso, maceração e 

banho de assento 

Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg 
Jabuticaba, 

jaboticaba 
- - - 

Myrciaria sp. 
Jaboticaba, 

baticaba 
Diarreia Casca, casca interna, folha - 

Myroxylon peruiferum L. f. Bálsamo, brejuí Dor de coluna Casca, resina 
Maceração, infusão, 

banho, xarope 

Neoglaziovia sp. Caruá - - - 

Nerium oleander L. Espirradeira Tóxico Toda planta - 

Nicandra physaloides (L.) Gaerth quintilho 
Calmante Planta toda Decocto 

Veneno para moscas Fruto - 

Nicotiana glauca Graham 

Apara-raio, fumo-

bravo, charuto-do-

rei 

Tratamento de asma e enxaqueca Folhas Secas (cigarro) 

Nicotiana sp. Pára raio - - - 

Nicotiana tabacum L. Tabaco - - - 

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck Palma-santa Fratura Caule Emplastro 

Ocimum gratissimum L. 

Favaca, Louro, 

alfavaca, 

alfavaca-de-cheiro 

Gripe Folha Banho 

Emenagogo, carminativo, digestivo Folhas - 

Ocimum americanum L. Manjericão 
Gripe (2,13), diarreia (1) Folha, flor 

Decocto (1), infusão 

(2), inalação (13) 

Gripe Folha Inalação 

Ocimum basilicum L. Manjericão, basil 
Asma, Gripe, Dor de ouvido Folha Chá, Uso tópico 

Carminativo, gripes Folhas - 

Ocimum campechianum Mill. Mangericão Problema digestivo e disenteria Folha Infusão (chá) 
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Operculina alata (Ham.) Urban Batata-de-purga 

Hidropsias, sífilis Sementes - 

Amenorreias, verminoses, dermatoses, 

reumatismos, bronquites, asmas, odontalgias 

infantis, purgativo 

Tubérculo - 

Operculina hamiltonni (G. Don) D. F. 

Austin 
Batata-de-purga Bronquites, tosse Tubérculo Xarope 

Operculina macrocarpa (L.) Urb. 
Batata-de-purga, 

batata Jalapa 

Laxante, depurativo Raiz (goma) Suco 

Comida que fez mal Raiz Chá 

Béquico, gripe, bronquite, antiasmático, 

aperiente, vermífugo, hemorroida, prisão de 

ventre, e antirreumático 

Tubérculo Infuso, xarope 

Verminose Raiz e fruto Infusão 

Limpar o sangue (7), dentição infantil (1) e 

gripe (1) 
Raiz e semente 

Suco (7) e decocto 

(1) 

Laxativo, purgativo, carminativo Tubérculo Decocto ou infusão 

Anti-inflamatório e dores reumáticas Tubérculo Macerado 

Purgativo, dermatoses, reumatismo, 

carminativo, bronquites, anti-inflamatório 
Tubérculo - 

Verminose, catarro, doenças respiratórias, falta 

de apetite 
Raiz 

Doce, xarope, pó, 

infusão 

Vermífuga Raiz Sumo 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Palma Furúnculo - - 

Orbignya phalerata Mart. Babaçu Darreia, ferimento Semente Infusão, uso tópico 

Panicum sp. Capim de flecha - - - 

Parkinsonia aculeata L. Turco, xila Asma, hipertensão Semente e folha Infusão 

Paspalum sp. Capim-caboclo Dor de urina Flor Chá 

Passiflora cedulis Sims. Maracujá-manso Calmante Folha, Fruto Chá 

Passiflora cincinnata Mart. 
Maracujá-de-

vaqueiro 
Infecção urinária Raiz 

Infusão (2), garrafada 

(4) 

Passiflora edulis Sims Maracujá Insônia - - 

Passiflora foetida L. 

Maracujá-do-

mato, maracujá de 

estralo 

Insônia Fruto Suco 

Blenorréia Planta inteira Decocto ou xarope 

Hemorroida Folhas Decocto ou xarope 

Tosse Planta inteira 
Decocção com a 

adição de sal (xarope) 

Passiflora sp. Maracujá-bravo Calmante Folha, Fruto Chá, Ingestão 

Pectis elongata Kunth 
Estomáquico, hipertensão Planta inteira Infusão 

Gripes e tosses Folhas Infusão ou xarope 
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Alecrim-do-mato, 

alecrim-bravo, 

cuminho-bravo 

Estomáquico, hipertensão, gripes Planta inteira - 

Pectis oligocephala (Gardner) Sch. Bip. 

Alecrim-do-mato, 

alecrim-bravo, 

cuminho-bravo 

Gripe, resfriado e sinusite Planta inteira Infuso e xarope 

Gripe Planta inteira Lambedor 

Gripes Inflorescência - 

Estomáquico, hipertensão Planta inteira Infusão 

Gripe e tosse Folhas Infusão ou xarope 

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. Arcançuz Gripe Raiz Chá 

Persea americana Mill. Abacate 
Distúrbios renais, sedativo - - 

Dor nos rins Folha Chá 

Petiveria alliacea L. 

Tipi, macumba, 

cambambá, 

guinezinha 

Inchaço no corpo, dor nas juntas, garganta 

inflamada 
Folha Decocto 

Congestão, dor na coluna Folha, casca Chá, maceração 

Peumus boldus Molina 
Boldo, boldo do 

Chile 
- - - 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen 
Novalgina, 

acônico 
Fígado Folha Chá 

Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. Quebra pedra - - - 

Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra 

Vesícula, pedra nos rins Folha Maceração, chá 

Cálculo dos rins Planta inteira Infuso e decocto 

Doença dos rins Raiz Infusão 

Abortivo Raiz Infusão 

Doenças renais (especialmente pedras) Raiz Infusão (chá) 

Dor no fígado, pedra nos rins Planta inteira Infusão 

Inflamação no fígado, gripe Folha Chá (lambedor) 

Physalis angulata L. 
Camapu, bate-

testa 

Anti-inflamatório da bexiga e dos rins, e 

sedativo 
Folhas Infusão 

Dermatites e otites Planta inteira Decocto 

Calmante, dermatoses, otites, inflamações da 

bexiga, inflamações do baço 
Folhas - 

Reumatismo Planta inteira - 

Diurético Fruto - 

Gastrite Folha Infusão 

Physalis pubescens (L.) 
Camapú, 

balaõzinho 

Cistites, diurético, otites, hepatopatias, laxativo, 

afecções do baço 
Planta inteira - 

Physalis sp. Zabumbá Asma Flor Chá 
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Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles 

& G.D. Rowley 

Xiquexique, 

cardeiro 

Hipoglicemia, icterícia, e doença da próstata Caule (poupa) e raiz Infuso, maceração 

Inflamação na uretra Raiz Maceração 

Próstata Raiz Infusão 

Impigem Caule Garrafada 

Respiratório - - 

Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro Anemia Planta inteira Cozido 

Pimpinella anisum L. Erva-doce Calmante Semente Chá 

Piper nigrum L. 
Pimenta do 

reino 
- - - 

Piper tuberculatum Jacq. 
Pimenta-de-

macaco 
Dor nos rins, reumatismo, dor no corpo Fruto Decocto 

Piptadenia macrocarpa Benth. Angico-preto Inflamação, gripe, dor nas costas Caule (casca) Garrafada 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 

Unha-de-gato, 

jurema-branca, 

carcará, rasga-

beiço 

Gastrite, banho de assento Casca, raiz Chá, banho 

Anti-inflamatório Casca do caule 
Decocção ou tintura 

(uso externo) 

Piptadenia viridiflora (Kunth.) Benth. 
Jiquirizeiro,calu

mbide- boi 

Infarto, coração, Inflamações, dor na coluna, 

próstata 
Raiz Chá, maceração 

Piptadenia zehntneri Harms 
Angico manjolo, 

monjolo 
- - - 

Pirus sp. Maçã - - - 

Pisonia laxa Netto Bandola Tira resto de parto, diminui o fluxo menstrual Casca Maceração, chá 

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcarazeiro - - - 

Platonia insignis Mart. Bacuri Diarreia Semente Chá 

Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng. 

Hortelã-graúdo, 

hortelã-grande, 

hortelã da folha 

larga 

Gripe, hemorragias, cólicas, anemia Folha Chá, xarope 

Má digestão, laxante, analgésico, 

congestionamento, tosse, expectorante, gripe, 

problemas pulmonares, dor de cabeça e dor de 

ouvido 

- - 

Antisséptico bucal, bronquites, tônico, 

carminativo, vermifúgo 
Folhas - 

Plectranthus barbatus Andr. 

Hortelã-do-pará 

ou anador-sete-

dores, hortelã-

de-Lajedo, 

hortelã miúda 

Amebíase, analgésico, cólicas, congestão, dor 

de estômago, dor de cabeça, dor de dente, 

empachamento, expectorante, febre, gastrite, 

giardíase, gripe, tosse, hemorróidas, problemas 

pulmonares, tonturas, tuberculose 

- - 

Inchaço na barriga, diarreia, abortivo (7), 

infecção urinária, dor de cabeça (2) 
Folha 

Infusão (2), suco 

(7) 
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Plectranthus sp. 
Hortelã, hortelã 

da folha grande 
Tosse Folha Infusão (xarope) 

Plumbago scandens L. Louco 
Alergias, verrugas - - 

Coceira Folha Macerado 

Polygonum acre Lam. Pimenta d’água - 
Casca, flor, folha, fruto, 

madeira planta inteira 
- 

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 

Cravo-de-urubu, 

couve-cravinho, 

couvinha 

Hipertensão Inflorescência - 

Febrrífugo Folhas - 

Portulaca oleracea L. Beldroega - - - 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 
Algaroba, 

agaroba 
- - - 

Protium heptaphyllum March. Mescla Mal do vento, congestão Casca Chá, inalação 

Pseudobombax marginatum (A. St. Hil., Juss. 

& Cambess.) A. Robyns 

Imbiratanha, 

embiratanha 

Dor de coluna Entrecasca Maceração 

Inflamação de coluna Casca Infuso, maceração 

Pseudobombax sp. Barriguda Reumatismo e hérnia Casca Infusão 

Psidium guajava L. 
Goiaba, goiaba-

branca 

Dor de Barriga Casca, folha, fruto Chá 

Coceira na cabeça, congestão, diarreia, cólicas, 

fezes com sangue 
- - 

Antidiarréico, anti-inflamatório, gengivite e 

afecções da garganta 
Folha e casca da raiz Infuso e decoco 

Diarréia Folha Chá 

Desinteria Folha Infusão (chá) 

Diarréia infantil, vômito Folha Infusão 

Pterocarpus villosus Mart. ex Benth. Pau-de-sangue Inchaço na barriga Casca Infusão 
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Punica granatum L. Romã 

Garganta Fruto Chá, Ingestão 

Garganta inflamada, rouquidão Fruto 
Decocto (1), suco (7), in 

natura (8) 

Gripe Fruto (casca) Mastigação 

Qualea grandiflora Mart. 
Pau-de-terra-da-

folha-larga 
Coceira Raiz Banho 

Rauvolfia ligustriana R. et S. Arrebenta - boi Tóxico Toda planta - 

Ricinus communis L. 
Mamona, 

carrapateira 

Gripe, prisão de ventre e vermifugo Semente Decoco 

Prisão de ventre (12), dores em geral (1), verme 

(2), furúnculos (5), mordida de cobra (7) 
Semente, folha, flor e látex 

Decocto (1), infusão (2), 

uso tópico (5), suco (7), 

supositório (12) 

Verminose, laxante, dor de cabeça Semente, folha Azeite, macerado 

Rollinia leptopetala R.E. Fr. Bananinha Coceira Raiz Infusão 

Rosmarinus officinalis L. 
Alecrim, 

alecrim-da-casa 

Febre Folha Infusão (chá) 

Cicatrizante, tônico capilar, seborreias, tônico 

geral, hepatalgias, amenorréias 
Folhas - 

Carminativo, reumatismos Toda planta - 

Ruta graveolens L. Arruda 

Congestão, mal olhado, dor de ouvido Folha Chá, uso tópico 

Dor de dente (5), aborto (1), menstruação 

irregular (1) 
Raiz e folha 

Decocto (1), uso tópico 

(5) 

Dor de dente Casca, folha Cigarro, chá 

Dor de cabeça Folha Tintura 

Solanum crinitum Lam. Jiló Puxar espinho Fruto Emplastro 

Solanum melongena L. Beringela Colesterol alto Fruto Suco 

Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby 
Mata-pasto ou 

pastão 
Gripe, purgante Semente, raiz, flor Chá 

Senna occidentalis (L.) Link Fedegoso Impingem, gripe, verminose Folha, flor Macerado 

Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & 

Barneby 
Maria-mole Pano-branco (5), prisão de ventre (1) Flor e folha 

Decocto (1), uso tópico 

(5) 

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Cana-fliche Erisipela Folha Uso tópico 

Saccharum officinarum L. 
Cana-caiana, 

cana 
Coração acelerado Folha Chá 

Sambucus nigra L. Sabugueira - - - 

Sapindus saponaria L. 
Sabonete, 

saboneteiro 
Fungos Casca do caule Decocção (lavar o cabelo) 

Sapium lanceolatum (Müll. Arg.) Huber Burra-leiteira Ferimento - - 

Schinopsis brasiliensis 

Engl. 
Baraúna, braúna 

 

Próstata, afina o sangue, ossos, gripe 
Casca 

Maceração, chá, 

xarope 
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Ferimento, anti-inflamatório e reumatismo Casca, casca interna, fruta - 

Tosse e gripe Casca do caule 
Infusão (chá) e 

xarope 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira 

Cicatrizante Casca Decocção (chá) 

Inflamação no útero, garganta, afina o sangue, 

infecções, conjuntivite 
Casca, folha 

Chá, banho, 

maceração 

Schubertia sp. Maria da costa Amenorreias, abortivo Raiz - 

Sclerolobium paniculatum Vog. Pau-pombo Ferimento Caule (casca) Uso tópico 

Scoparia dulcis L. Vassourinha 

Bronquite, béquico, anti-inflamatório, 

febrífuga, afecções uterinas, vermífugo, 

vulnerário, emenagoga, 

Raiz e planta inteira Infuso, xarope 

Gripe, asma, machucado, fraturas, mal olhado, 

quebrante 
Folhas, raiz 

Xarope, infusão, 

maceração, ramo 

Fratura, dor no corpo (4), gripe (3), infecção 

urinária (2) 
Planta inteira, folha e raiz 

Infusão (2), 

lambedor (3), 

garrafada (4) 

Inflamação, gripe Raiz Chá 

Verminoses Planta inteira - 

Amenorréias, bronquites Parte aérea - 

Diabetes Raiz - 

Sebastiana jacobinensis (Müll. Arg.) Müll. 

Arg. 
Leiteiro Ferimentoe anti-inflamatório Casca - 

Sechium edule (Jacq.) Sw. Chuchu 
Pressão alta - - 

Infecção urinária Folha Infusão 

Selaginella convoluta (Am.) Spring 
Mão-fechada, 

jericó 

Sarna, afina o sangue Folha Maceração 

Béquico, antihemorrágico Planta inteira Infuso, xarope 

Icterícia Folha Infusão 

Afrodisíaco, diurético e contra amenorréias Planta inteira 
Decocto ou 

maceração 

Senna alata (L.) Roxb. 
Mata-pasto-do-

Pará 
Gripe Flor Chá 

Senna martiana (Benth.) H. S. Irwin & 

Barnebv 
Canafístula, sena 

Laxativo Folhas Infusão 

Tosse Casca do caule Xarope 

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby Mata-pasto Gripe Flores Xarope 

Senna occidentalis (L.) Link 
Manjerioba, 

fedegoso 

Dor de barriga Fruto, Folha Chá, Banho 

Aborto, cólica menstrual Raiz Infusão 

Anemia Casca Maceração 

Asma Semente Infusão 
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Senna sp. Papaconha-mansa Gripe, verme Raiz Decocto 

Senna spectabilis (Irw. & Barn.) var. excelsa 

(Schrader) Irw. & Barn. 
Canafístula 

Hemorroida - - 

Gripe e tosse Casca do caule ou raiz Decocto 

Laxativo, purgativo, amenorréias Folhas Infusão ou decocto 

Anemia Sementes 
Torradas, moídas e 

em fusão 

Serjania comata Radlk. Ariú Reumatismo Raiz Infusão (chá) 

Serjania communis Cambess. Mucunã 
Inflamação do útero e ovários (4), prisão de 

ventre (7) 
Caule 

Garrafada (4), suco 

(7) 

Serjania lethalis A. St.-Hil. Ariú - - - 

Sesamum indicum L. Gergelim Pancada, insônia - - 

Sesamum orientale L. Gergelim - - - 

Sida carpinifolia L. 
Malva-branca, 

relógio vasoura 

Emoliente Folha Emplastro 

Fraqueza - - 

Infecção urinária, limpar sangue Raiz e folha Decocto 

Sida galheirensis Ulbr. Malva-branca Tosses e coqueluche Parte aérea Decocto ou xarope 

Sidastrum micranthum (A. St. Hill.) Fryxell 
Guaxima, malva-

preta 

Bronquite, béquico, difteria e antiasmático Folha Infuso, xarope 

Bronquites, tosses e asma Folhas Infusão 

Emoliente Folhas 

Cataplasma em 

manteiga quente ou 

óleo de oliva 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. 

& Schult.) T.D. Penn. 
Quixabeira 

Contra inflamações dos ovários e diabetes Casca do caule 
Decocto ou 

maceração 

Antiiflamatório Casca Garrafada 

Dor, pancada, inflamação Entrecasca, casca 
Xarope, maceração, 

infusão, banho 

Anexite e pancadas Casca Infuso 

Cicatrizante, anti-inflamação e contusão Casca do caule 
Decocção ou tintura 

(uso externo) 

Pancada Casca Chá, maceração 

Simaba maiana Casar. Pratudo Depurativo Folha Chá 

Solanum agrarium Sendtn. 

Goçóia, gogóia, 

melancia-da-praia, 

baba 

Vermífugo, anti-inflamatório e afecção 

urinária 
Fruto e raiz Maceração 

Tosse Fruto, raiz Xarope, infusão 

Abortivo e contra inflamações prostáticas Raiz Decocto 

Sífilis Raiz - 

Tóxico Folhas - 
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Solanum americanum L. 
Erva moura, 

Maria-preta 

Úlceras externas, insônia Folhas - 

Cólicas mestruais Folha Decocto 

Solanum baturitense Huber Jurubeba-branca Hepatalgias Raiz - 

Solanum paniculatum L. 
Jurubeba, 

jurubeba-roxa 

Gripe, inflamações no fígado, tuberculose, 

gastrite 
Fruto, Semente Chá  

Diurético e contra doenças do fígado Raiz Decocto 

Tônico, contra anemias e turbeculoses Fruto Suco 

Ferimento Caule (casca) Maceração 

Antiinflamação e doenças de fígado Raiz e fruto Infusão (chá) 

Hepatalgias, tuberculose, anemias, diurético Raiz e fruto - 

Solanum rhytidoandrum Sendtn. Jurubeba-branca Contra doenças do fígado Raiz Decocto 

Solanum sp. Jurubeba Verminose, cicatrizante, inflamação Folha Maceração, infusão 

Solanum torvum Sw. Jurubeba-branca Hepatalgias Raiz e fruto - 

Solanum tuberosum L. Batatinha - - - 

Sonchus oleraceus L. 

Alface-do-mato, 

serralha-lisa, 

barbalha 

Calmante, hepatites Folhas - 

Teçol Látex - 

Spermacoce verticillata L. Vassourinha Diarreia infantil Raiz Infusão 

Spigelia anthelmia L. 
Arapabaca, 

lombrigueira 
Vermífugo Planta inteira Decocto ou infusão 

Spondias lutea L. Cajá Diarreia, anemia, dor de dente Casca, fruto Infusão, uso tópico 

Spondias mombin L. Cajá Inflamação uterina - - 

Spondias purpurea L. 
Seriguela, 

ciriguela 
Diarreia Folha Chá 

Spondias sp. Cajarana Mordida de cobra Folha Uso tópico 

Spondias tuberosa Arr. Cam. 
Imbú, umbuzeiro, 

umbu 

Problemas oftálmicos Casca do caule Decocto 

Tônico em geral Fruto Suco 

Distúrbios uterinos, úlceras, colesterol, 

congestionamento, feridas inflamadas, 

diarreia, dor de barriga, empachamento do 

ventre, inflamação na garganta e dente 

- - 

Doenças das glândulas endócrinas, problemas 

nutricionais e metabólicas, digestivo, 

geniturinário, respiratório, lesões, 

intoxicações. 

- - 

Afecções de garganta Casca Infuso 
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Dor no corpo, aborto Folha Decocto 

Stemodia foliosa Benth. Meladinha Tóxico, repelente Planta inteira - 

Stigmaphyllon paralias A. Juss. Salsa-caroba - - - 

Strychnos sp. Quina Dor de estômago Casca Decocto 

Stryhnodendron coriaceum Benth Barbatimão 

Antiblenorragico, anti-inflamatório, 

leucorréia, inflamação uterina, vulnerário, 

debilidade em geral 

Casca Infuso, xarope 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão - - - 

Swartzia flaemingii var. psilonema (Harms) 

R.S.Cowan 
Jacarandá 

Reumatismo, pedra nos rins (4), inflamação 

do útero e ovários (4), limpar o sangue (3) 
Casca e folha 

Lambedor (3), garrafada 

(4) 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. Licuri Gripe Flor Chá 

Syagrus sp. Coco catolé - - - 

Syzigium aromaticum (L.) Nerril. Cravo do reino - - - 

Syzygium jambolanum DC. Azeitona - - - 

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. 
Pau-d'arco-

amarelo 
Gripe e inflamações em geral Casca Lambedor e infusão 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 

Hook. f. ex S. Moore 
Craibeira 

Gripes Casca do caule - 

Dores na coluna, afina o sangue Casca Maceração 

Gripes e bronquites Casca do caule Decocto ou xarope 

Tabebuia avellanedae Lor. ex Griseb. 
Pau-d’arco-roxo, 

ipê-roxo 

Anti-inflamatório uterino, leucorréia, 

antitumoral, antimicrobano, vulnerário e 

gengivite 

Casca 
Infuso, maceração e 

decoco 

Tabebuia caraiba (Mart.) Bureau Caibeira Reumatismo - - 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC) Standl Pau-d’arco roxo 

Anemia Caule (casca) Garrafada (chá) 

Câncer, ferimento Casca, entrecasca 
Pó, xarope, banho, 

maceração 

Anti-iflamatório, gripe, câncer Casca, fruto 
Infusão, xarope, 

garrafada 

Limpar o sangue, coceira e dor no corpo Casca 
Garrafada, banho, 

decocto 

Tabebuia sp. Pau-d’arco roxo - - - 

Tabernaemontana coronaria (Jacq) Stapf. Jasmim Tóxico Planta inteira - 

Tabernaemontana sp. Jasmim-bravo 

Sífilis Casca - 

Verrugas Látex - 

Béquico Raiz - 
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Tachigali sp. Podói, podóia 

Enxaqueca (2), inflamações em geral (4) 

prisão de 

ventre, dores nas costas (1) 

Casca 
Decocto (1), infusão (2), 

garrafada (4) 

Tagetes erecta L. Cravo branco - - - 

Tagetes minuta L. 

Coari-bravo, 

cravo-de-viúva, 

cravo-bravo 

Sedativo, febrífugo, amenorréias Folhas Infusão ou decocto 

Verminose Folhas Suco 

Calmante, antifúngico Folhas - 

Antisséptico Inflorescência - 

Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. Pitomba Desidratação Semente Infusão 

Tamarindus indica L. Tamarindo 
Prisão de ventre Folha e flor Infusão 

Verminose Folha Chá 

Tanacetum vulgare L. 

Erva-dos-vermes, 

erva-de-São 

Marcos 

Vermífugo Inflorescência - 

Targetes erecta L. Cravo-branco Falta de ar - - 

Terminalia catappa L. Castanhola - - - 

Terminalia fagifolia Mart. Chapada Inchaço na barriga (1) e dor no estômago (1) Casca Decocto 

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler João mole - - - 

Tillandsia recurvata (L.) L. 
Salambaia, barba-

de-velho 
Reumatismos, úlceras e hemorróidas Planta inteira Infusão ou decocto 

Tillandsia streptocarpa Backer 

Salmabaia-do-

pinhão-brabo, 

gravatá-do-ar 

Purgativo, laxativo, emético Planta inteira Decocto 

Tillandsia usneoides (L.) L. 
Salambaia-

comprida 
Diabetes - - 

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Girassol - - - 

Tocoyena formosa (Cham & Schltde) 

K.Schum 

Jenipapim, 

jenipapo-bravo, 

João mole 

Dores reumáticas Folhas 
Cataplasma com óleo de 

oliva ou manteiga 

Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. 

Schum. 
Jenipapinho Torção, pancada Casca Emplastro 

Triplaris gardneriana Wedd. Cauaçú Gastrite, úlcera Casca Xarope, infusão 

Triplaris pachau Mart. Pajeuzeiro - - - 

Trixis antimenorrhoea (Schrank.) Selidônea Amenorréias, conjuntivites, tóxico Planta inteira - 

Turnera chamaedrifoli Cambess. Chanana 
Contra amenorréias e dismenorréias Raiz Decocto 

Expectorante, bronquites e tosses Planta inteira Xarope 

Turnera coerulea Sessé & Moc. ex DC. Tira-estrepe Inflamações em geral Planta inteira Decocto 
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Turnera subulata Sm. Chanana 

Coceira, tumor, gripe, cortes, abortivo Raiz, flor, tintura 
Banho, maceração, 

infusão, compressa 

Inflamação do útero e ovários Raiz Decocto 

Reumatismo Folhas Infusão 

Turnera ulmifolia L. Xanana, chanana 

Béquico, emoliente, doença da próstata, 

câncer em geral, inflamação em geral 
Raiz e folha 

Infuso, xarope e 

emplastro 

Hipertensão raiz Decocto 

Ferimento Flor Maceração 

Vatairea macrocarpa Ducke 

Amargoso, 

melancia-do-mato, 

jiló 

Câncer, hipertensão (1), cistos, miomas, 

colesterol alto (2), inflamações em geral (4) 
Planta inteira, raiz e flor 

Decocto (1), infusão (2), 

garrafada (4) 

Dor nos rins (7), tuberculose (4) Fruto, raiz Suco (7), garrafada (4) 

Vernonia chalybaea Mart. Ex DC. Ervanço Caspas Folhas - 

Vernonia condensata Backer Alcachofra Má digestão -  - 

Vitex agnus-catus L. Liamba, teca 
Cicatrizante, cefaleias Folhas - 

Febrífugo Raízes e folhas - 

Vitex gardneriana Schauer 
Jaramataia, 

salgueiro 

Verminose, gripe, estalicido, gases, dor de 

barriga, sinusite, inflamação na próstata 
Folhas Xarope, infusão 

Estomáquico, hepatalgias Folhas - 

Béquico, bronquite, gripe, vermífugo, 

tumefação, afecção dos rins, gastrite, 

infamação em geral mau hálito 

Folha, raspa do caule e 

fruto 
Infuso, xarope 

Vitex triflora Vahl Mama-cachorra Verruga Látex Uso tópico 

Vitis vinifera L. Uva Helmintíase - - 

Waltheria rotundifolia Schrank Malva-branca - - - 

Wilbrandia sp. Cabeça-de-negro - - - 

Wilbrandia vericilata Cong. Batata-de-teju Antiofídico Raiz Chá 

Ximenia americana L. Ameixa 

Inflamação, prisão de ventre Entrecasca, casca 
Xarope, maceração, 

infusão, pó, banho 

Inflamação, ferimento, falta de ar Caule (casca) Garrafada 

Anti-inflamatório e cicatrizante Casca Infusão e xarope 

Inflamação do útero e ovários, cicatrizante, 

limpar útero, limpar o sangue, aborto (4), 

anemia, úlcera, câncer, infecção urinária, 

problemas estomacais (1), coceira (9), 

ferimento, queimadura (5), diarreia gastrite 

(7), fratura (10) 

Casca 

Decocto (1), garrafada 

(4), uso tópico (5), banho 

(9) 

Zanthoxylum sp. Bom-pra-tudo Inflamações no fígado, Casca Chá 

Zea mays L. Milho - - - 
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Zingiber officinale Roscoe Gengibre 
Garganta, amigdalite (1), gripe, sinusite (2), 

asma (1) 
Bulbo Decocto (1), infusão (2) 

Ziziphus cotinifolia Reiss. Juazeiro 
Dentifrício nas escovações diárias Casca do caule Pó 

Caspas e seborreias Casca do caule Raspas 

Ziziphus joazeiro Mart Juá, juazeiro 

Gripe, asma, gazes Casca Chá 

Caspa, anti-inflamatório, expectorante, 

prisão de ventre, cólica, gripe, tosse, 

tuberculose, insônia, vermes 

- - 

Béquico, gripe, bronquite, eupéptica 
Folha, casca do caule, e 

entrecasca da raiz 

Infuso, maceração e 

decocto 

Verminose, gripe, higiene bucal, caspa, 

cicatrizante 
Casca 

Maceração, banho, 

xarope 

Tosses Casca do caule Xarope ou garrafadas 

Anti-inflamatório, tosse e antisséptico oral Casca, folha - 

Cicatrizante e tosse Casca do caule 
Raspa da casca na água e 

xarope 

Anticaspa (5), problemas gástricos (2) 

queimadura (10) 
Casca e folha 

Infusão (2), uso tópico 

(5), emplastro (10) 

Dentição, diarreia Folhas Decocção (chá) 

Gripe, contra caspa, dor de dente Casca Maceração 

Zornia brasiliensis Vogel Urinária, urinana Contra doenças venéreas e diurético Planta inteira Maceração 

 (-) Informação ausente. 
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Tabela 8. Espécies utilizadas na caatinga em pelo menos duas categorias de uso: Al- alimentação humana; Cb- 

combustível; Ct- construção; Fr- forragem; Me- medicinal; Tc- tecnologia; Vt- veterinária. Fonte: Albuquerque; 

Andrade (2002); Albuquerque et al. (2005); Lucena et al. (2008); Albuquerque et al. (2009); Lucena et al. (2013); Soares 

et al. (2013); Alves et al. (2014). 

Nome Científico Nome Vulgar Origem Hábito Categorias de Uso 

AMARANTHACEAE 

Amaranthus viridis L.  Bredo-de-porco  Nativa Erva  Al, Fr 

Gomphrena demissa Mart.  Quebra panela Nativa Erva  Fr, Tc 

ANACARDIACEAE 

Anacardium occidentale L. Caju Nativa Árvore Al, Me, Cb, Ct 

Mangifera indica L.  Mangueira Exótica Árvore Al, Me, Ct, Cb,  

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira Nativa Árvore Cb,Ct, Fr, Me, Tc, Vt 

Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me, Tc  

Schinopsis purpurea L.  Seriguela Exótica Árvore Al, Ct 

Spondias mombin L.  Cajá Exótica Árvore Al, Me, Ct, Cb 

Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro  Nativa Árvore Al ,Cb, Ct, Fr, Me, Tc  

ANNONACEAE     

Annona muricata L. Graviola Exótica Árvore Al, Ct 

Annona squamosa L. Pinha Exótica Árvore Al, Ct, Cb  

APOCYNACEAE      

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro Nativa Árvore Me, Cb, Ct, Fr, Tc, Vt  

ARECACEAE     

Syagrus sp.  Catolé Nativa Árvore Al, Me 

Cocos nucifera L. Côco Nativa Árvore  Al, Ct 

ASPARAGACEAE     

Agave sisalana Perrine  Agave Nativa Erva Cb, Fr, Tc 

BIGNONIACEAE     

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl Pau D'arco roxo Nativa Árvore Cb, Ct, Me, Tc 

BOMBACACEAE     

Chorisia glaziovii (Kuntze) E. Santos  Barriguda Nativa Árvore Cb, Ct, Me, Tc 

BORAGINACEAE     

Cordia alliodora Chamm.  Frei Jorge Nativa Árvore Cb, Tc 

Cordia globosa (Jacq.) Kunth  Maria Preta Nativa Árvore Ct, Cb, Fr 

Cordia leucocephala Moric  Moleque-duro Nativa Arbusto Al, Cb, Ct 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Frei jorge Nativa Árvore Cb, Ct, Tc 

Tabebuia aurea (Sila Manso)  Craibeira  Nativa Árvore Ct, Cb, Tc 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) G.Nichols. Pau D'arco amarelo Nativa Árvore Ct, Cb, Tc 

BROMELIACEAE     

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez Caroá Nativa  Erva Fr, Tc 

 

BURSERACEAE     
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Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. 

Gillet 

Imburana  Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me, 

Tc, Vt  

CACTACEAE 

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Nativa Arbusto Al, Cb, Ct, Fr, Me 

Melocactus bahiensis (Britton & Rose) 

Luetzelb. 

Coroa de frade Nativa Arbusto Tc, Al, Fr, me 

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck Palma doce Nativa Arbusto Al, Fr 

Opuntia ficus indica (L.) Mill.  Palma forrageira Exótica Arbusto Al, Fr, Me 

Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Palma de espinho Nativa Arbusto Al, Ct, Fr 

Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) 

Byles & Rowley 

Xiquexique Nativa Arbusto Al, Ct, Fr, Me, Vt,  

Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro Nativa Arbusto Al, Cb, Ct, Fr, 

Me, Tc 

Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P. 

Taylor & Stuppy 

Palmatória Nativa Arbusto Al, Fr 

CAESALPINIACEAE     

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó Nativa Árvore Al, Cb, Ct, Fr, 

Me, Tc, Vt 

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin 

Barneby 

Canafístula Nativa Arbusto Cb, Ct, Fr, Tc, Me 

CAPPARACEAE 

Capparis jacobinae Moric. ex Eichler. Incó Nativa    - Al, Cb, Fr, Me, Tc 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese Feijão brabo Nativa Arbusto Cb, Ct, Fr, Me, 

Tc, Vt 

Capparis hastatta Jacq. Feijão-de-boi Nativa    - Ct, Cb, Fr, Tc 

Crataeva tapia L.              Trapiá Nativa    - Al, Ct, Cb 

CARICACEAE     

Carica papaya L. Mamão Exótica Arbusto Me,Ct 

CELASTRACEAE     

Maytenus rigida Mart. Bom nome Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me, 

Tc, Vt 

COMBRETACEAE     

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler João mole Nativa Arbusto Cb, Ct, Fr, Me, 

Tc, Vt 

CLUSIACEAE     

Clusia sp.   Gameleira   Nativa  - Ct, Cb 

EUPHORBIACEAE     

Cnidoscolus quercifolius Pohl Favela Nativa Árvore Ct, Me 

Croton argirophylloides Muell. Arg. Sacatinga, 

Marmeleiro-branco 

Nativa - Me, Ct, Cb, Tc 

Croton argyroglossus Velame Branco Nativa Arbusto Cb, Ct, Me 

Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro Nativa Arbusto Al, Cb, Ct, Fr, 

Me, Tc, Vt 

Croton rhamnifolius Willd. Velame Nativa Arbusto Al, Ct, Cb, Fr, 

Me, Tc 

Croton sonderianus Muell. Arg.  Marmeleiro Nativa Arbusto Me, Cb, Ct 

Euphorbia tirucallia L.  Aveloz Nativa  Árvore Me, Ct, Cb 

Jatropha curcas L. Pinhão Manso Nativa Arbusto Me, Vt, Ct 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão brabo Nativa Arbusto Cb, Ct, Me, Vt 
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Manihot dichotoma Ule Maniçoba Nativa Arbusto Ct, Cb 

Sapium lanceolatum (Müll.Arg.) Huber Burra leiteira Nativa    - Ct, Tc, Fr 

Sebastiana jacobinensis (Müll. Arg.) Müll. 

Arg. 

Leiteiro Nativa    - Ct, Cb, Me, Tc 

FABACEAE     

Acacia farnesiana (L.) Willd.  Jurema-preta Nativa     - Me, Ct, Cb 

Acacia paniculata Willd.  Unha-de-gato  Nativa     - Al, Me, Cb, Ct, Fr 

Acacia piauhiensis Benth.  Calumbi-branco Nativa    - Me, Ct, Cb 

Albizia polycephala (Benth.) Killip  Comodongo Nativa     - Ct, Cb 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Cumarú Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me, 

Tc, Vt 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me, 

Tc, Vt 

Anadenanthera colubrina var. cebil 

(Griseb) Reis 

Angico  Nativa  Árvore  Al, Me, Ct, Cb, 

Tec, Vt 

Cajanus indicus Spreng.  Feijão-guandu Exótica     - Fr, Me 

Dioclea grandiflora Mart.  Mucunã Nativa Trepadeira Al, Me 

Enterolobium timbouva Mart. Tambor Nativa Árvore Ct, Tc 

Erythrina velutina Willd. Mulungu Nativa Árvore Cb, Ct, Me, Tc 

Geoffroea spinosa Jacq.  Umarí Nativa Árvore Al, Ct, Cb, Tc 

Hymenaea courbaril L.  Jatobá  Nativa Árvore Al, Me, Cb 

Hymenoea courbaril L. Jatobá Nativa    - Al, Cb, Ct, Me, Tc 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 

Jucá Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me, Tc 

Lochocarpus sp. Rabo de cavalo Nativa    - Ct, Cb 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Capa-garrote Nativa Árvore Ct, Cb 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema preta Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me 

Parapiptadenia sp. Miguel Correia   -    - Ct, Cb 

Piptadenia stipulaceae (Benth.) Ducke Amorosa branca, 

Carcará, rasga-beiço 

Nativa Árvore Al, Cb, Ct, Fr, Tc, 

Me 

Piptadenia zehntneri Harms  Angico-liso Nativa    - Ct, Cb 

Poincianella pyramidalis Tul. Catingueira Nativa Árvore Cb, Ct, Fr, Me, 

Tc, Vt 

Prosopis julifora DC. Algaroba Exótica Árvore Al, Ct, Cb, Fr 

Pterogyne nitens Tul. Madeira nova Nativa Árvore Cb, Ct, Tc 

Swartzia psilonema (Harms.)  Ubiratã Nativa    - Cb, Fr 

MUSACEAE     

Musa paradisiaca L.  Banana Exótica Arbusto  Al, Me 

LAURACEAE     

Persea americana Mill.  Abacate  Exótica  Árvore  Al, Me 

MALPIGHIACEAE     

Malpighia glabra L.  Acerola Exótica  Arbusto  Al, Me, Ct 

MELIACEAE     

Cedrela odorata L.  Cedro  Nativa Árvore Ct, Cb, Me, Tc 

MYRTACEAE      
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Eugenia uvalha Cambess. Ubaia Nativa Árvore Ct, Al, Cb, Fr, Tc 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto  Exótica Árvore Me,Ct, Cb 

Eugenia uniflora L. Pitanga Exótica Árvore Al, Me 

Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg Jaboticaba Nativa   Arbusto Al, For, Me, Ct, 

Cb, Tc 

Psidium guajava L. Goiabeira Exótica          Arbusto Al, Me 

NYCTAGINACEAE     

Guapira laxa (Netto) Furlan Piranha Nativa    - Ct, Cb, Fr, Me, Tc 

OLACACEAE     

Ximenia americana L. Ameixa Nativa Arbusto Al, Cb, Ct, Fr, 

Me, Tc 

RHAMNACEAE     

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro Nativa Árvore Al, Cb, Ct, Fr, 

Me, Tc, Vt 

RUBIACEAE     

Coutarea hexandra (Jack.) K. Schum. Quina quina  Nativa Árvore Cb, Ct, Me, Vt 

RUTACEAE     

Citrus aurantium L.  Laranja Exótica   - Al, Me 

 Citrus limonum Risso  Limão Exótica   - Al, Me 

SAPINDACEAE     

Sapindus saponaria L.  Sabonete Nativa Árvore Me, Tc 

Talisia esculenta (Radlk.) Pitomba Exótica Árvore Al, Me, Ct, Cb 

SAPOTACEAE     

Sideroxylon obtusifolium (Roem & 

Schult.) T. D. Penn. 

Quixabeira Nativa Árvore Al, Cb, Ct, Fr, 

Me, Tc, Vt 

SOLANACEAE     

Capsicum parvifolium Sendtn. Pimentinha Nativa  Arbusto  Cb, Ct, Fr,Tc 

Nicotiana glauca Graham  Apara-raio Nativa  Arbusto Me, Ct 

S. americanum Mill.  Pimenta de sabia  Exótica Erva Me, Ct 

Solanum paniculatum L.  Jurubeba  Exótica Arbusto Me, Ct 

VERBENACEAE      

Lantana camara L.  Chumbinho Nativa Arbusto Cb, Me 

(-) Informação ausente. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O elevado nível de biodiversidade existente em ecossistemas deste bioma foi 

corroborado pelo grande número de espécies nativas e exóticas estabelecidas na caatinga, 

detectado pela consulta às principais bases de publicações científicas. Constatou-se um amplo 

uso de plantas da caatinga para variadas finalidades, desde alimentação humana, forragem, 

construção, combustível, uso medicinal, veterinário até tecnológico. 

Algumas espécies de plantas se destacaram por seus múltiplos usos pelas comunidades 

tradicionais da região. Destas espécies, Myracrodruon urundeuva e Schinopsis brasiliensis, 
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estão presentes na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. Considerando as plantas com 

maior variedade de uso (7 categorias), foram apontadas apenas quatro espécies: Bauhinia 

cheilantha, Croton blanchetianus, Ziziphus joazeiro e Sideroxylon obtusifolium, todas nativas. 

Os resultados mostram que, considerando os usos como produtos madeireiro e não 

madeireiro, folhas (predominante), casca do caule e frutos de espécies nativas da caatinga, é 

evidente a necessidade do investimento em políticas alternativas que favoreçam as práticas de 

uso e manejo sustentáveis, proporcionando a reprodução destas plantas, de forma e em 

quantidade satisfatórias, permitindo, ao máximo, a sua regeneração e a manutenção de 

ecossistemas deste bioma.  
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ATRIBUTOS FOLIARES E ESTRATÉGIAS DE RESILIÊNCIA 

NA CAATINGA 
 

RESUMO 

 

A caatinga possui tipos vegetacionais que constituem um dos mais importantes biomas do 

Nordeste, no entanto, a sua diversidade biológica, além dos mecanismos que ampliam a sua 

estabilização e manutenção sob condição de estresse ambiental, ainda necessitam de maior 

atenção. Este estudo objetivou identificar e quantificar caracteres de resiliência em plantas 

ocorrentes em áreas de caatinga, através da análise de parâmetros morfoanatômicos foliares. 

Foram selecionadas espécies lenhosas estabelecidas em um fragmento de caatinga na Estação 

Experimental do IPA, no Munícipio de Caruaru, Pernambuco. O material vegetal foi analisado 

através de secções histológicas, seguindo metodologia usual em anatomia vegetal. Foi 

identificada uma ampla variedade de estratégias adotadas pelas espécies, destacando-se: 

epiderme com cutícula espessa, alta densidade de tricomas e de estômatos, aumento na 

espessura foliar e do mesofilo, diminuição da área foliar, além de apresentar graus de 

sinuosidade das paredes anticlinais da epiderme, característica encontrada em ambientes com 

alta irradiação solar, bem como idioblastos contendo cristais. Todas as espécies vegetais 

analisadas apresentaram caracteres morfofuncionais, em resposta às condições ambientais 

estressantes, relacionados às funções vitais, como a fotossíntese e o uso da água. 

 

Palavras-chave: Adaptação. Anatomia vegetal. Tipos Funcionais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A vegetação de caatinga, por estar sob condições ambientais estressantes, com 

reduzida disponibilidade de água e elevadas luminosidade e temperatura, apresenta caracteres 

que as permitem ter a capacidade de se ajustar frente às variações ambientais e às condições 

edáficas do semiárido. Estes ajustes resultam em alterações de caracteres morfológicos e 

anatômicos, com implicações funcionais que viabilizam a sobrevivência das espécies no bioma 

(SILVA, 2012). Apesar dos caracteres morfológicos e anatômicos das plantas terem origem 

genética (SMITH et al., 1997; SULTAN, 2003), a plasticidade fenotípica é resultante da 

interação entre as plantas e o ambiente circundante onde elas se desenvolveram (SULTAN, 

2003; IANNELLI-SERVÍN, 2007). 
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Smith et al. (1997) e Sultan (2003) afirmam que a plasticidade das plantas é expressada 

por um diversificado número de caracteres morfológicos como, por exemplo, o tamanho e a 

estrutura de órgãos, assim como a variada dimensão das folhas produzidas em diferentes 

condições de luminosidade. De acordo com Silva (2012), os ajustes máximos das plantas, em 

relação às variações ambientais, caracterizam a capacidade resiliente de determinadas espécies, 

visto que estes ajustes estão associados aos processos vitais dos vegetais, como a fotossíntese e 

o uso eficiente da água. 

Deste modo, a diversidade biológica e a variabilidade nas respostas de espécies 

vegetais são importantes na resiliência dos ecossistemas e, consequentemente, na sua 

manutenção sob condições ambientais adversas (ELMQVIST et al., 2003), que influenciam 

fortemente o desenvolvimento de estratégias morfológicas e anatômicas nas plantas (CHAGAS 

et al., 2008; COSTA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2014), como a redução da área foliar, 

a distribuição de tricomas e estômatos, além do aumento da espessura da cutícula (SMITH et 

al., 1997; FAHMY, 1997), dentre outros. 

A baixa disponibilidade hídrica, devido à irregularidade pluviométrica, solos com 

reduzida quantidade de nutrientes e baixa retenção de água, característicos do bioma caatinga, 

influenciam na estratégia de desenvolvimento de caracteres anatômicos que conferem 

resiliência aos vegetais (BOEGER e WISNIEWSKI, 2003; SILVA, 2012). Deste modo, como 

resposta ao déficit hídrico, parte da vegetação tende a apresentar aumento do número de 

estômatos e tricomas, bem como desenvolvimento de tecidos especializados no armazenamento 

de água, como o parênquima aquífero (SMITH et al., 1997; SILVA, 2012), além da redução da 

dimensão das células epidérmicas (MACHADO, 2004). 

A análise da vegetação como um instrumento importante para o estudo de 

determinados ambientes tem levado à identificação de Tipos Funcionais Vegetais (TFV), que 

permitem a identificação de plantas que respondem, similarmente, às variações ambientais, 

considerando as semelhanças na ocorrência de caracteres e de seu desempenho, 

independentemente das relações filogenéticas e taxonômicas (WOODWARD e KELLY, 1997; 

SILVA, 2012; SANTIAGO, 2013). Portanto, a ocorrência de agrupamento de caracteres, 

especialmente aqueles relativos à morfoanatomia, tem sido relacionado à fotossíntese (REICH 

et al., 2007). 

Há inúmeros estudos que envolvem caracteres anatômicos, particularmente aqueles 

relativos aos parênquima paliçádico e esponjoso, além da presença, distribuição e localização 

de estômatos e tricomas existentes em uma ou ambas as faces de uma folha (SMITH et al., 

1997) e, muitos deles, apontam a existência de uma relação funcional entre a anatomia e a 
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morfologia da folha com o seu desempenho biológico (SMITH et al., 1997). De acordo com 

Warren (2008), mediante estudos desenvolvidos sobre a condutância de CO2 e o desempenho 

fotossintético de plantas, a anatomia foliar e a morfologia foram os principais determinantes 

para uma condutância interna satisfatória no desenvolvimento de processos biológicos.  

Particularmente, estudos sobre os TFV auxiliam na identificação de padrões e 

comportamentos de grupos funcionais de caracteres em plantas, possibilitando a previsão de 

respostas dos vegetais diante de variações climáticas (WOODWARD e KELLY, 1997).  

No entanto, tipos vegetacionais de biomas brasileiros, principalmente em regiões 

semiáridas, ainda necessitam de maior atenção e ampliação de estudos (SILVA, 2012). 

Especialmente, em relação às espécies vegetais sob condição de estresse ambiental, como na 

caatinga, que apresentam importantes caracteres que auxiliam no seu estabelecimento e 

manutenção no ambiente (PIMENTEL, 2013). 

Nesse sentido, este estudo objetivou identificar e quantificar caracteres 

morfoanatômicos foliares indicativos de respostas de plantas às pressões ambientais da 

caatinga, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre o seu comportamento funcional 

neste bioma.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS   

 

2.1. Caracterização da área de estudo  
 

A área de estudo está localizada na Estação Experimental da Empresa Pernambucana 

de Pesquisa Agropecuária (IPA)4, a saber: Estação Experimental José Nilson de Melo, 

localizada na latitude de 08° 14' 18, 2'' S e longitude de 35° 54' 57, 1'' W, distante 9 km da 

cidade de Caruaru (Figura 1). A estação está situada na comunidade Riachão de Malhada de 

Pedra, a uma altitude de 537 m, em uma área de 190 ha, com vegetação de caatinga, dos quais 

20 ha são florestas (LUCENA et al., 2008). 

O Município de Caruaru está localizado na mesorregião Agreste e na microrregião 

Vale do Ipojuca, acerca de 136 km da capital Recife, entre as latitudes 8 ° 14'18" S e longitudes 

35 ° 55'20" W. Apresenta extensão territorial de 920,611km², com 337.416 habitantes, dos quais 

88,78% da população vive em áreas urbanas e 11,22% na zona rural, e possui uma densidade 

demográfica de 342,07 hab/km² (IBGE, 2014). O clima da região é semiárido, com média anual 

                                                           
4 Entidade que objetiva o desenvolvimento e produção de bens e serviços agropecuários, integrando as atividades 

de assistência técnica, extensão rural e de infraestrutura hídrica (IPA, 2014). Disponível em:< 

http://www.pe.gov.br/orgaos/ipa-instituto-agronomico-de-pernambuco/>. Acesso em: 08 ago. 2014. 
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de precipitação de 609 mm, comumente concentrada entre junho e julho, e temperatura média 

anual de 22°C (LUCENA et al., 2008).  

A área florestada nativa da Estação Experimental do IPA vem sendo preservada há 

mais de 30 anos, com uma diversidade de vegetação caducifólia espinhosa (ALCOFORADO-

FILHO, 2003; LIMA, 2011). É frequente a presença de espécies típicas de florestas de brejos 

de altitude, provavelmente devido à condição de umidade em algumas regiões no Município de 

Caruaru (ALCOFORADO-FILHO, 2003). O solo predominante na região é do tipo podzólico 

amarelo eutrófico, com textura franco-arenosa e relevo oscilando entre ondulado e forte 

ondulado, com vegetação hipoxerófila (ALCOFORADO-FILHO, 2003).  

 

 

Figura 1. Mapa de localização da Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária 

(IPA), no Município de Caruaru, Estado de Pernambuco. Autora: Viviane Gomes (SERGEO/UFPE, 2014). 

 

2.2. Coleta de material botânico 

 

A coleta do material botânico foi realizada em triplicata por espécie, de indivíduos 

estabelecidos em uma área de caatinga, no período de 12 a 13 de maio de 2014. Dos indivíduos 

foram coletados ramos caulinares com até 40cm, a partir de seu ápice, contendo folhas jovens 

e adultas, sem sinais de danos em sua estrutura, e acondicionados em sacos plásticos, retirado 
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o ar de seu interior ao máximo para reduzir os efeitos de murcha resultante do corte. As amostras 

foram devidamente etiquetadas, acondicionadas em caixas de isopor e encaminhadas ao 

Laboratório de Fitomorfologia Funcional (LAFF) da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) para fixação em solução de FAA50 (álcool, formol e ácido acético, 

50:1:1) para posterior processamento.  

As amostras foram coletadas de espécies vegetais lenhosas estabelecidas em pontos 

diferentes em áreas mais preservadas do IPA-Caruaru.  

As espécies foram identificadas seguindo o sistema de classificação de Cronquist 

(1981). A identificação foi realizada por comparação com exsicatas nos herbários Vasconcelos 

Sobrinho-UFRPE e Dárdano de Andrade Lima-IPA e consulta a especialistas. A atualização e 

a autoria de nomes específicos foram confirmadas através dos sites do “Missouri Botanical 

Garden” (http://www.tropicos.org) e da lista de espécies da “Flora do Brasil do Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro” (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/). 

 

2.3. Análise de caracteres funcionais foliares em laboratório 

 

Parâmetros morfoanatômicos foram selecionados em relação ao caráter funcional, 

especialmente relacionados a mecanismos de fotossíntese e uso da água pela planta (Tabela 1). 

Considerando a variedade de pinas nas folhas das espécies em estudo, os folíolos de 

espécies com folhas bipinadas e pinadas (compostas) foram considerados funcionalmente 

equivalentes às folhas simples das espécies com lâmina foliar inteira e receberam tratamento 

igual.  

As medidas relativas à lâmina foliar foram obtidas de imagens digitalizadas das folhas 

em scanner de mesa ou câmera digital, ambas com escala para calibração do programa de 

análise de imagens Image Tool (Wilcox et al., 2002). Este programa foi utilizado para a 

obtenção de todas as medidas biométricas e contagem de estruturas dos parâmetros foliares 

listados na Tabela 1. 

A análise e a identificação de caracteres foliares foram realizadas em imagens digitais 

de secções transversais e paradérmicas de lâminas histológicas semipermanentes, 

confeccionadas à mão livre, utilizando lâmina comum de barbear e material botânico prensado 

em pecíolo de embaúba (Cecropia sp.). As secções foliares foram imersas em solução de 

hipoclorito de sódio a 30%, até clarificação/dissociação, e neutralizadas em água acética a 1%. 
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Em seguida, foram lavados com água destilada, corados com safranina e azul de astra, montados 

em glicerina 50% (JOHANSEN, 1940), e as lamínulas lutadas com esmalte de unhas incolor. 

Posteriormente, imagens digitais foram capturadas em microscópio ótico de luz 

(Opton) com câmera digital CCD (Samsung) acoplada. 

O número de células comuns da epiderme e a densidade de estômatos e tricomas foram 

considerados pela contagem de células/estruturas por milímetros quadrado da lâmina foliar 

(BOEGER e WISNIEWSKI, 2003; COSTA et al., 2011). 

O índice de estômatos (%) foi obtido pela fórmula: {Índice Estomático (IE) = [Nº de 

estômatos/(Nº de estômatos + Nº de células epidérmicas)] x 100} (CUTTER, 1986; 

MACHADO et al., 2008). Para a determinação do índice de tricomas (%), esta fórmula foi 

adaptada (MOREIRA-CONEGLIAN e OLIVEIRA, 2006; COSTA et al., 2011). 

O número de 45 repetições para cada espécie foi considerado na análise das medições 

e/ou contagem de estruturas dos parâmetros de epiderme e mesofilo. De maneira que foi 

contabilizado 9 folhas para cada espécie e um total de 180 lâminas analisadas, sendo 9 lâminas 

por espécie.  

Para as medições dos parâmetros externos foliares foram realizadas 27 repetições para 

cada espécie em estudo. 

A avaliação das diferenças no grau de sinuosidade das paredes anticlinais das células 

da epiderme, em ambas as faces da folha, foi realizada através da comparação das imagens 

digitais para todas as espécies.  

A análise dos caracteres do mesofilo foi realizada em imagens digitais das secções 

transversais da porção mediana da lâmina foliar, incluindo a nervura principal.  

A descrição e a classificação da morfologia externa foliar (Tabela 1) foram definidas 

seguindo a terminologia de Barroso et al. (2002). Estruturas anatômicas anexas da epiderme, 

como estômatos e tricomas, foram descritas de acordo com a classificação de Metcalfe e Chalk 

(1972).  

A biomassa foliar das espécies foi quantificada a partir de valores do peso de massa 

fresca (MF) e massa seca (MS), em gramas, além da obtenção do teor de água presente nas 

folhas. Para tanto, foi avaliada a capacidade de armazenamento de água no interior das folhas, 

sendo medida através da diferença entre os pesos de MF e MS (ESPINDOLA JUNIOR et al., 

2009). As folhas foram mantidas em sacos plásticos, contendo papel umedecido com água para 

manter a umidade e reduzir a temperatura e perda de água das folhas por transpiração, até a 

obtenção dos valores de MF, através do peso de 5 folhas em cada estádio (jovens e adultas) por 
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espécie, sendo posteriormente, transferidas para sacos de papel e levadas à estufa a 40°C até 

peso constante para obtenção dos pesos da MS (ESPINDOLA JUNIOR et al., 2009).  

O teor de água nas folhas foi analisado através da quantidade de MS (biomassa) 

produzida pela folha. De modo que quanto maior o valor médio de MS, maior a eficiência da 

folha no acúmulo da água para possível uso na fotossíntese e produção de biomassa. Deste 

modo, a quantidade de água acumulada nas folhas foi considerada como indicador de eficiência 

no armazenamento de água nos tecidos foliares.  

 

Tabela 1. Lista de caracteres funcionais da folha e parâmetros analisados em espécies vegetais estabelecidas em 

área de caatinga da Estação Experimental do IPA, em Caruaru, Pernambuco, Brasil. 

Caracteres funcionais Parâmetros foliares  

Lâmina foliar 

 

 

 

 

 

Epiderme 

 

 

 

 

 

 

Mesofilo 

Área foliar (cm²) 

Perímetro foliar (cm) 

Comprimento (cm) e largura (cm) da lâmina foliar 

Comprimento (cm) e largura (cm) do pecíolo 

Espessura total da folha (μm) 

 

Densidade de células comuns da epidérmicas (no.mm-²) 

Densidade (no.mm-²), índice (%) e tipo de estômatos e tricomas 

Espessura de células epidérmicas (μm) 

Espessura da cutícula (μm) 

Grau de sinuosidade das paredes anticlinais 

 

Espessura do parênquima paliçádico e do esponjoso (μm) 

Número de camadas do parênquima paliçádico e esponjoso 

Espessura do mesofilo (μm) 

Presença/ausência e tipos de idioblastos 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa Statistica.10 (StatSoft, 2011). 

Deste modo, foi realizada análise de variância simples ANOVA e teste de Tukey (P≤0,05) para 

análise das diferenças entre as médias obtidas das espécies. Para analisar a associação entre os 

parâmetros anatômicos foliares e seu comportamento nas diferentes espécies vegetais foi 

realizada Análise do Componente Principal (PCA) com o Statistica. 10 (StatSoft, 2011).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As dez espécies selecionadas para este estudo estão distribuídas, taxonomicamente, 

em seis famílias e oito gêneros, e seis delas apresentaram folhas simples, três pinadas 

(composta) e uma bipinada (bicomposta) (Tabela 2). Essas espécies (Figura 2) foram escolhidas 

para esta pesquisa em função de sua abundância na composição florística da área de estudo 

(ALCOFORADO-FILHO, 2003; LUCENA et al., 2008; LIMA, 2011), e em virtude da 
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importância dos seus usos para populações humanas da caatinga (ALBUQUERQUE e 

ANDRADE, 2002; ALVES et al., 2014).  

 

Tabela 2. Lista de espécies lenhosas estabelecidas em área de caatinga na Estação Experimental do IPA, em 

Caruaru, Pernambuco, em 2014.  

Espécie Família Nome Vulgar Folha 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet Burseraceae Imburana Pinada 

Croton argyrophylloides Mull.Arg. Euphorbiaceae Marmeleiro-branco Simples 

Croton blanchetianus Baill. Euphorbiaceae Marmeleiro Simples 

Croton heliotropiifolius Kunth. Euphorbiaceae Velame Simples 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl Capparaceae Feijão brabo Simples 

Jatropha molissima Muell. Arg. Euphorbiaceae Pinhão Simples 

Myracrodruon urundeuva (Fr. Allem.) Engl. Anacardiaceae Aroeira Pinada 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz Fabaceae Catingueira Bipinada 

Schinopsis brasiliensis Engl. Anacardiaceae Baraúna Pinada 

Ziziphus joazeiro Mart. Rhamnaceae Juá Simples 

 

As diferenças na forma das folhas e número de unidades e subunidades foliares são 

explicadas pela necessidade de adaptação das plantas às condições ambientais (GIVNISH, 

1987; POPMA et al., 1992). Autores como Cronk (2001) e Champagne et al. (2007) defendem 

que as folhas pinadas/bipinadas (compostas/bicompostas) evoluíram de folhas simples, pela 

partição da lâmina foliar, para permitir maior contato com o ar circundante da lâmina foliar e 

consequente redução da temperatura interna dos tecidos responsáveis pela fotossíntese. 

Ao considerar os parâmetros biométricos externos das folhas das espécies em estudo, 

verificamos que os valores médios da área foliar variaram entre as espécies (Tabela 3). As 

folhas adultas de Jatropha molissima, Myracrodruon urundeuva e Poincianella pyramidalis se 

destacaram pelas maiores áreas, acompanhadas das maiores larguras da lâmina, comprimento 

e espessura do pecíolo. As demais espécies não mostraram diferença significativa para a área 

de folhas adultas (Tabela 3). De modo geral, J. molissima se destacou por apresentar os maiores 

valores para área e largura da lâmina, comprimento e largura do pecíolo para folhas jovens e 

adultas. Os maiores valores para o perímetro e comprimento da lâmina de folhas adultas foram 

encontrados em P. pyramidalis; esta espécie também apresentou o maior valor de perímetro 

para as folhas jovens (Tabela 3).  

As folhas jovens que mostraram os maiores valores de área foram as de J. molissima 

e P. pyramidalis. Entretanto, todas as folhas jovens de todas as espécies não mostraram 

diferença significativa para o comprimento da área foliar (Tabela 3). Maiores valores 
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significativos para área e largura da lâmina, e comprimento do pecíolo foram encontrados em 

folhas jovens de J. molissima (Tabela 3).  

 

 

Figura 2: Folhas de espécies lenhosas estabelecidas em área de caatinga na Estação Experimental do IPA. A: 

Commiphora leptophloeos; B: Croton argyrophylloides; C: Croton blanchetianus; D: Croton heliotropiifolius; E: 

Cynophalla flexuosa; F: Jatropha molissima; G: Myracrodruon urundeuva; H: Poincianella pyramidalis; I: 

Schinopsis brasiliensis; J: Ziziphus joazeiro. 

 

Os menores valores de perímetro, área, comprimento e largura de folhas adultas, foram 

exibidos em Croton argyrophylloides, enquanto que o menor comprimento do pecíolo foi 

encontrado em Ziziphus joazeiro, e a menor largura do pecíolo em Schinopsis brasiliensis. Nas 

folhas jovens, C. argyrophylloides apresentou o menor perímetro e a menor área e largura foliar. 

A espécie S. brasiliensis apresentou o menor comprimento foliar e largura do pecíolo, e por sua 

vez, Cynophalla flexuosa, apresentou o menor comprimento do pecíolo. 

As variações de áreas foliares em função da condição de irradiações solares no 

ambiente são amplamente citadas na literatura (KLICH, 2000; HANBA et al., 2002; CHAGAS 

et al., 2008; TAVARES, 2010; COSTA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2014). As folhas 

com a área da lâmina exposta a uma maior irradiância solar e baixa umidade do ar, são menores 

e apresentam maior espessura, em relação às folhas que cresceram em ambientes sombreados 

(KLICH, 2000; TAVARES, 2010). As folhas de uma mesma espécie podem apresentar 

variações morfológicas e anatômicas, dependendo da sua disposição em relação à copa, de 

maneira que as lâminas foliares das folhas mais expostas do dossel geralmente diferem daquelas 

que estão no interior da copa, em virtude da maior quantidade de luz incidente (KLICH, 2000; 

SILVA, 2012). 
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Favarin et al. (2002) e Reis (2013) apontam que o perímetro foliar é um parâmetro 

importante na interceptação da irradiação solar, pois quanto maior o perímetro da folha, maior 

será a capacidade fotossintética. 

Sob condições de alta irradiação solar e baixa umidade do ar, como ocorre na caatinga, 

levam mais vantajem as plantas que apresentarem folhas com menores dimensões de área da 

lâmina. Especialmente a diminuição da largura da lâmina foliar permite que a planta reduza a 

área de transpiração e, consequentemente, tenha uma menor perda de água (BOEGER et al., 

2008; TAVARES, 2010). Além disso, a área da lâmina contendo parênquima clorofiliano fica 

mais reduzida e, consequentemente, mais exposta à ação do ar circundante, permitindo a 

manutenção de uma temperatura mais adequada à fotossíntese. 

Ao considerar todos estes fatores, C. argyrophylloides, S. brasiliensis, Z. joazeiro e C. 

flexuosa são as espécies que apresentaram estrutura mais adequada quanto aos parâmetros de 

área da folha, comprimento e largura do pecíolo para uma adaptação mais eficiente ao ambiente 

sob forte iluminação e restrição de água. 

A análise de componente principal (PCA) não mostrou nenhuma variável de 

importância para os parâmetros biométricos de morfologia externa foliar (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Análise de componente principal (PCA) dos parâmetros biométricos externos foliares de espécies da 

caatinga em Pernambuco. A = folha adulta, J = folha jovem. 
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Tabela 3. Parâmetros morfológicos externos de folhas das espécies coletadas em área de caatinga na Estação Experimental do IPA-Caruaru, Pernambuco. Médias (± desvio 

padrão) seguidas por letras diferentes dentro de cada coluna indicam uma diferença significativa entre as espécies (P≤0,05). 

Espécies Área foliar Perímetro foliar 
Lâmina foliar Pecíolo 

Comprimento 

Pecíolo 

Largura Comprimento Largura 

 (cm2) (cm) 

Folha adulta 

C. leptophloeos 45,52±2,63b 83,91±3,66c 8,98±0,81cd 8,39±0,56d 3,39±0,29bcde 0,16±0,03cdefg 

C. argyrophylloides 16,24±2,88b 21,15±3,24d 9,31±1,60cd 2,45±0,21fg 1,56±0,79def 0,14±0,01defg 

C. blanchetianus 39,23±14,46b 27,05±5,91d 9,92±2,55cd 5,44±0,88ef 2,10±0,38bcdef 0,18±0,03bcdef 

C. heliotropiifolius 34,01±11,92b 26,96±3,65d 11,22±1,45bcd 4,18±1,14efg 2,31±1,06bcdef 0,25±0,07bcd 

C. flexuosa 37,65±10,06b 26,84±2,42d 10,54±0,92bcd 4,59±0,85efg 0,69±0,15def 0,24±0,02bcde 

J. molissima 245,32±28,76a 94,07±1,23c 14,52±0,98bc 23,89±1,08a 21,43±2,34a 0,46±0,04a 

M. urundeuva 89,33±10,45a 115,30±8,99b 14,33±1,14bc 11,30±0,93c 3,84±0,59bcde 0,12±0,01defg 

P. pyramidalis 138,71±20,61a 244,70±8,96a 18,87±1,80a 22,90±1,83a 4,44±0,36bcd 0,20±0,04bcdef 

S. brasiliensis 18,57±5,61b 33,01±5,99d 7,32±0,17cd 5,51±0,44ef 1,94±0,05bcdef 0,08±0,01efg 

Z. joazeiro 36,33±2,59b 23,63±0,98d 7,22±1,41cd 5,70±0,09def 0,60±0,03def 0,13±0,00defg 

 Folha jovem 

C. leptophloeos 20,78±5,75cd 44,18±12,30bcdef 7,41±1,84a 6,50±0,21def 2,22±0,25b 0,11±0,01b 

C. argyrophylloides 7,71±0,99cd 14,48±1,18def 6,31±0,58a 1,70±0,04fg 1,18±0,35b 0,11±0,01b 

C. blanchetianus 16,34±7,58cd 16,55±3,98def 5,96±1,30a 3,49±0,63efg 1,32±0,24b 0,13±0,04b 

C. heliotropiifolius 10,13±1,66cd 14,74±0,40def 6,07±0,19a 2,33±0,40efg 0,87±0,26b 0,16±0,02b 

C. flexuosa 17,10±4,78cd 17,15±2,22def 6,34±0,34a 3,04±0,12efg 0,62±0,07b 0,19±0,02b 

J. molissima 125,46±29,25a 66,27±9,25bcde 10,42±1,61a 16,79±1,45a 14,14±2,71a 0,40±0,06a 

M. urundeuva 59,51±21,85bcd 83,61±8,77bcd 12,66±2,03a 9,32±1,43cd 3,32±0,43b 0,13±0,02b 

P. pyramidalis 87,32±56,84abc 141,15±38,15a 12,13±1,89a 12,65±2,32b 2,43±0,62b 0,12±0,02b 

S. brasiliensis 15,82±2,45cd 35,36±3,75cdef 5,38±0,45a 4,94±0,52def 1,40±0,26b 0,08±0,01b 

Z. joazeiro 16,82±1,64cd 22,47±10,59def 10,13±8,00a 4,18±0,07defg 0,96±0,81b 0,19±0,16b 
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Tabela 4. Biomassa e teor de água em folha das espécies coletadas em área de caatinga na Estação Experimental do IPA-Caruaru, Pernambuco. MF = peso da massa fresca; 

MS = peso da massa seca; A = folha adulta; J = folha jovem. Médias (± desvio padrão) seguidas por letras diferentes dentro de cada coluna indicam uma diferença significativa 

entre as espécies (P≤0,05). 

Espécies 

MF MS  MF MS H2O H2O 

(g) 

A A J J A J 

C. leptophloeos 2,82±1,00c 0,84±0,19c 1,53±0,49bcd 0,42±0,10def 1,97±0,82cd 1,10±0,35b 

C. argyrophylloides 0,88±0,14c 0,40±0,08c 0,35±0,09cd 0,20±0,01def 0,48±0,07cd 0,15±0,10b 

C. blanchetianus 4,13±3,05c 1,60±1,06c 1,90±1,86bcd 0,70±0,57cdef 2,54±2,00cd 1,20±1,29b 

C. heliotropiifolius 4,47±2,17c 0,90±0,39c 1,10±0,26bcd 0,24±0,04def 3,56±1,78bcd 0,86±0,23b 

C. flexuosa 5,57±0,51c 2,97±0,31c 2,44±0,54bcd 1,28±0,35bcdef 2,60±0,28cd 1,16±0,20b 

J.molissima 36,31±5,00a 5,88±0,32ab 16,85±3,61a 2,81±0,54abc 30,43±4,70a 14,03±3,08a 

M. urundeuva 7,48±1,48b 3,00±0,73bc 3,81±1,32bcd 1,80±0,26abcde 4,48±0,87bcd 2,27±0,85b 

P. pyramidalis 15,34±6,22b 6,59±2,83a 5,43±2,02bc 2,38±1,18abcd 8,75±3,72bc 3,05±0,84b 

S. brasiliensis 2,58±0,28c 1,17±0,16c 1,28±0,23bcd 0,59±0,14cdef 1,41±0,16cd 0,68±0,09b 

Z. joazeiro 2,10±0,31c 1,00±0,12c 0,70±0,11cd 0,37±0,12def 1,10±0,34cd 0,33±0,02b 
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Ao considerar os parâmetros relativos à biomassa (massa seca) e ao teor de água 

(massa seca subtraída da massa fresca) no interior das folhas jovens e adultas (Tabela 4), J. 

molissima se destacou pelos maiores valores significativos de MF, MS e água, nas folhas jovens 

e adultas, seguida de P. pyramidalis para MS de folha adulta e M. urundeuva para MS de folha 

jovem (Tabela 4). Tais resultados indicam que essas espécies investiram mais na produção de 

biomassa foliar e armazenamento de água foliar, fatores essenciais para sua manutenção em um 

ambiente com restrições hídricas, em função de reduzida precipitação e elevada 

evapotranspiração, em consequência de alta irradiação solar.  

Segundo Espíndola Junior et al. (2009), a luminosidade é um dos fatores ambientais 

mais importantes para o crescimento das plantas, essencial para o processo fotossintético, bem 

como para o desenvolvimento de caracteres morfológicos foliares que respondem às elevadas 

intensidades de luz solar, ajustando sua área de exposição através do comprimento do pecíolo, 

pela expansão e espessura da lâmina foliar. 

As folhas adultas e jovens de C. argyrophylloides apresentaram os menores valores 

para os parâmetros de MS e água. Em comparação com J. molissima, P. pyramidalis e M. 

urundeuva, esta espécie é mais susceptível às condições ambientais da caatinga, conferindo a 

ela maior fragilidade quanto à sua permanência sob condições climáticas adversas por períodos 

prolongados. 

Um baixo volume de massa seca foliar pode indicar que uma maior translocação de 

massa ocorreu para outras partes da planta, favorecendo espécies expostas a intensas radiações 

solares, de maneira que a alocação de massa para raízes, por exemplo, pode favorecer uma 

maior absorção de água e nutrientes para a planta (CLOUGH et al., 1979; DIAS-FILHO, 1997; 

ALMEIDA et al., 2005; SANTIAGO, 2013). 

De acordo com Pereira (2006), o potencial de produção de massa seca das plantas é 

um importante indicativo sobre a da taxa de crescimento, em função da fotossíntese. Para 

Oliveira et al. (2000), o crescimento dos vegetais é definido como a expansão da altura ou 

tamanho, volume e massa de um órgão ao longo do tempo. Segundo Clough (1979), o 

mecanismo de aclimatação das plantas para os diferentes níveis de luminosidade está 

fortemente correlacionado às alterações na biomassa foliar, podendo influenciar no rendimento 

fotossintético de espécies vegetais. 

A escassez hídrica também é um fator limitante para a eficiência na produção de 

biomassa da planta, uma vez que nestas condições pode ocorrer o fechamento estomático por 

um tempo mais prolongado para reduzir a perda de água, promovendo uma redução no 
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suprimento de CO2 para as células que realizam a fotossíntese, causando prejuízo ao 

rendimento de massa seca foliar (SILVA et al., 2008; SCALON et al. 2011). 

Na análise do componente principal (PCA) para os parâmetros massa fresca e seca e 

quantidade de água em folhas jovens e adultas em todas as espécies em estudo, não foi 

identificada uma variável mais importante (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Análise de PCA dos parâmetros foliares relativos à biomassa e ao teor de água de espécies da caatinga 

em Pernambuco. MF = peso da massa fresca; MS = peso da massa seca; A = folha adulta; J = folha jovem. 

 

Ao considerar a diferenciação celular na epiderme das folhas, existem, 

fundamentalmente, as células comuns da epiderme e as especializadas (estômatos e tricomas). 

A densidade de células da epiderme (mm²), em ambas as faces das folhas das espécies 

analisadas, foi maior em Croton blanchetianus (Tabela 5 na página 133). Esta espécie foi uma 

das que apresentou menores valores de área foliar. Como a maior área foliar foi determinada 

em J. molissima, e esta espécie apresentou uma das menores densidades de células epidérmicas, 

constatamos que isto ocorreu em função de seu maior tamanho por unidade de área de células 

epidérmicas. 

A menor densidade de células da epiderme foi encontrada em J. molissima, Croton 

heliotropiifolius e Commiphora leptophloeos em ambas as faces foliares (Tabela 5).  

Machado (2004), em seu estudo analisando parâmetros fisiológicos e anatômicos em 

indivíduos de Hevea brasiliensis, crescendo sob diferentes condições hídricas, constatou que o 

número de células epidérmicas foliares aumentou nas plantas sob déficit hídrico em relação às 
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plantas controle. Isto foi corraborado por Gindel (1969), ao estudar plantas de regiões 

subtropical e semidesérticas, onde concluiu que o déficit hídrico, juntamente com outras 

condições climáticas adversas, promoveu uma redução significativa no volume das células 

epidérmicas. 

Quanto aos estômatos, a face abaxial de todas as espécies em estudo apresentaram 

maior densidade estomática (Tabela 5). Os maiores valores significativos de densidade 

estomática foram apresentados por J. molissima, na face adaxial, e S.brasiliensis na face 

abaxial. Enquanto C. leptophloeos apresentou as menores médias significativas de densidade 

estomática na face adaxial e J. molissima na face abaxial (Tabela 5). 

Nesse estudo, o número de espécies que apresentaram folhas anfiestomáticas 

(estômatos em ambas as faces da epiderme) foi superior àquelas com folhas hipoestomáticas 

(estômatos apenas na face abaxial). As espécies C. argyrophylloides, P. pyramidalis, S. 

brasiliensis e Z. joazeiro não apresentaram estômatos na face adaxial das folhas (Tabela 5). As 

espécies apresentaram diferentes tipos de estômatos na epiderme foliar: paracítico, 

anomocítico, actinocítico e tetracítico (Tabela 7).  

A ocorrência de estômatos em ambas as faces da lâmina foliar é considerada 

característica de plantas xeromórficas (GINDEL, 1969; BASTOS et al., 1992). Cutter (1986) 

reforça que plantas de ambientes com maior intensidade de luz apresentam, geralmente, 

estômatos em ambas as faces da epiderme, porém com maior densidade na face abaxial. Estudos 

apontam que uma maior quantidade de estômatos na face abaxial indica a existência de um 

mecanismo de prevenção contra excessiva perda de água por transpiração, tendo em vista que 

a temperatura na face adaxial tende a ser mais elevada, devido a uma maior exposição aos raios 

solares (BOEGER e GLUZEZAK, 2006; ESPINDOLA JUNIOR et al., 2009).  

Adicionalmente, segundo Gindel (1969), Lleras (1977) e Bastos et al. (1992), um 

aumento significativo da densidade estomática nas plantas ocorre como resposta adaptativa às 

condições climáticas extremas. Isto se explica, muitas vezes, pela redução na área foliar, 

promovendo uma maior quantidade de estômatos por unidade de área. Diversos estudos 

afirmam que o aumento no estresse hídrico no ambiente provoca um aumento na densidade e, 

também no índice de estômatos (YANG e WANG, 2001; ZHANG et al., 2006; XU e ZHOU, 

2008). 

Quanto aos tricomas foram encontrados tipos variados entre as espécies analisadas: 

estrelado (Figura 5), tector simples, tector pluricelular unisseriado, glandular globoso (Tabela 

7). Não foram encontrados tricomas na folha de C. flexuosa e Z. joazeiro, em nenhuma das 

faces. As demais apresentaram tricomas em ambas as faces das folhas (Tabela 5).  



130 

 

 

 

Figura 5. Secções paradérmicas mostrando tricomas pluricelulares do tipo estrelado em folhas de: A. Croton 

blanchetianus e B. Croton argyrophylloides. Barras: 50μm. 

 

A grande maioria dos estudos trata dos tipos de tricomas em função de sua relação 

com a filogenia das espécies, eles são usados para identificar ou caracterizar diferentes níveis 

taxonômicos, desde famílias, gêneros ou espécies, como o estudo de Saheed e Illoh (2010). No 

entanto, ainda é reduzida a informação acerca do papel funcional dos tricomas em função da 

adaptação das plantas às condições do ambiente (EHLERINGER e COOK, 1990, WOODMAN 

e FERNANDES, 1991). Porém, alguns estudos apontam que os tricomas são estruturas 

limitadoras de uma maior incidência de raios solares sobre as folhas, auxiliando na redução dos 

efeitos danosos da radiação, redução da temperatura interna das folhas e perda de água por 

evapotranspiração (EHLERINGER e BJÖRKMAN, 1978; EHLERINGER, 1983; 

KYPARISSIS e MANETAS, 1993; KARABOURNIOTIS et al., 1995) ou, ainda, contra o 

ataque de herbívoros (TRAW e DAWSON, 2002; CORREA et al., 2007). 

Os maiores valores médios de densidade de tricomas foram determinados em P. 

pyramidalis, na face adaxial, e para C. argyrophylloides, na face abaxial. Enquanto, que os 

menores valores significativos foram encontrados em S. brasiliensis em ambas as faces (Tabela 

6). 
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Tabela 5. Parâmetros epidérmicos foliares de espécies em área de caatinga na Estação Experimental do IPA-Caruaru, Pernambuco. DCE = densidade de células da epiderme, 

DE = densidade de estômatos, DT = densidade de tricomas, AD = face adaxial da epiderme, AB = face abaxial da epiderme. Médias (± desvio padrão) seguidas por letras 

diferentes dentro de cada coluna indica uma diferença significativa entre as espécies (P≤0,05). 

Espécies 

DCE DE  DT 

mm² 

AD AB AD AB AD AB 

C. leptophloeos 1124,37±126,09h 1572,60±273,09e 0,12±0,83c 271,82±82,76efg 19,78±14,94c 23,51±16,22d 

C. argyrophylloides 3063,35±600,63bc 4209,78±764,44b - 531,13±153,93bcd 18,41±15,17c 152,64±38,79a 

C.blanchetianus 3709,01±724,13a 4956,64±1184,30a 22,89±32,16b 585,76±143,36bc 45,53±23,53b 132,49±46,47b 

C. heliotropiifolius 1177,62±356,98h 1466,86±207,83e 1,37±5,49c 331,04±67,95ef 6,10±5,04d 21,82±9,84d 

C. flexuosa 2952,50±261,86bcd 3435,44±400,19c 3,86±7,04c 290,98±87,52efg - - 

J. molissima 888,87±184,57h 920,47±187,89f 43,67±16,22a 126,27±29,90h 15,68±9,96c 127,02±41,62b 

M. urundeuva 1874,41±771,52fg 2633,90±341,46d 1,49±7,68c 475,48±140,89c 22,52±16,90c 22,89±15,09d 

P. pyramidalis 2645,10±771,52cde 2283,08±776,42d - 245,95±81,01cdfg 54,74±20,29a 76,26±26,67c 

S. brasiliensis 2366,06±280,50def 3454,11±527,55c - 703,39±112,80a 0,37±1,41d 2,24±3,02e 

Z. joazeiro 2135,66±456,57efg 4009,82±853,74b - 672,28±155,14a - - 

(-) Estrutura ausente. 
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Tabela 6. Parâmetros epidérmicos foliares de espécies estabelecidas em área de caatinga na Estação Experimental do IPA-Caruaru, Pernambuco. IE = índice de estômatos, IT 

= índice de tricomas, AD = face adaxial da epiderme, AB = face abaxial da epiderme. Médias (± desvio padrão) seguidas por letras diferentes dentro de cada coluna indica uma 

diferença significativa entre as espécies (P≤0,05). 

Espécies 

IE IT 

% 

AD AB AD AB 

C. leptophloeos 0,01±0,07c 14,72±4,26b 1,72±1,29a 1,17±0,85c 

C. argyrophylloides - 10,93±2,82c 0,59±0,45c 3,25±1,15a 

C.blanchetianus 0,63±0,90b 10,36±3,20c 1,23±0,52b 2.42±0,87a 

C. heliotropiifolius 0,10±0,44c 18,22±3,05a 0,54±0,53c 1,22±0,60c 

C. flexuosa 0,13±0,23c 7,76±1,93d - - 

J. molissima 4,56±1,33a 10,84±2,42c 1,69±1,10a 11,18±4,35b 

M. urundeuva 0,08±0,44c 15,28±4,39b 1,16±0,86b 0,75±0,53cd 

P. pyramidalis - 9,64±2,57cd 2,03±0,50a 2,97±0,64a 

S. brasiliensis - 17,16±3,49ab 0,02±0,07d 0,05±0,07d 

Z. joazeiro - 14,74±4,16b - - 

(-) Estrutura ausente. 
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Ao aplicar a análise de PCA para a densidade de tricomas e estômatos foi identificado 

que as variáveis de importância 1 e 2 foram relativas aos tricomas (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Análise de PCA de parâmetros da epiderme foliar de espécies da caatinga em Pernambuco. DE = 

densidade de estômatos, DT = densidade de tricomas, AD = face adaxial da epiderme, AB = face abaxial da 

epiderme. 

 

As folhas de plantas estabelecidas em regiões de alta incidência luminosa geralmente 

apresentam maior quantidade de tricomas (LIU-GITZ et al., 2000; CUTTER, 2002; 

ESPINDOLA JUNIOR et al., 2009). Neste caso, a presença de tricomas nas plantas pode 

auxiliar no aumento da reflectância dos raios solares, diminuindo a temperatura na superfície e 

no interior da folha, além de reduzir a perda de água (FAHMY, 1997; BOEGER et al., 2008; 

SILVA, 2012). Os tricomas também podem desempenhar função de defesa contra ataques de 

pragas e patógenos (HOLMES e KEILLER, 2002), especialmente os tricomas glandulares que 

contêm substâncias ácidas no interior de suas células (CUTTER, 1986). 

Ao considerar os índices de estômatos e tricomas, os maiores valores de índice 

estomático foram determinados para J. molissima, na face adaxial, e Croton heliotropiifolius 

na face abaxial (Tabela 6). Enquanto, que os menores índices de estômatos ocorreram em C. 

leptophloeos na face adaxial, e em C. flexuosa na face abaxial. 

Os maiores índices de tricomas foram observados em P. pyramidalis na face adaxial, 

e em J.molissima, na face adaxial (Tabela 6). Contanto, os menores valores do índice de 

tricomas foram determinados em S. brasiliensis, tanto na face adaxial como na abaxial. 



134 

 

Entretanto, ao considerar a análise de PCA para os índices de tricomas e estômatos, a 

variável de importância 1 foi o índice de tricomas na face abaxial, seguida pelo índice de 

estômatos na face adaxial (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Análise de PCA de parâmetros da epiderme foliar de espécies da caatinga em Pernambuco. IE = índice 

de estômatos, IT = índice de tricomas, AD = face adaxial da epiderme, AB = face abaxial da epiderme. 

 

Isto indica que, como a densidade e o índice de tricomas, ambos na face abaxial, foram 

as variáveis de importância 1 (Figura 6 e 7), provavelmente, o número das células comuns da 

epiderme influenciou no resultado do PCA para esses índices. Esta suposição foi confirmada 

pela análise de PCA que mostrou ser a densidade de células comuns da epiderme, nas faces 

adaxial e abaxial, as variáveis de importância 1 e 2, respectivamente (Figura 8). 

Uma vez que os índices são independentes da área foliar, eles informam sobre a 

quantidade de células que se diferenciaram em estômatos e/ou tricomas durante o 

desenvolvimento da folha (CASSON e GREY, 2008; XU e ZHOU, 2008). 

As células comuns da epiderme também se destacam pelo grau de sinuosidade de suas 

paredes anticlinais. Portanto, as células epidérmicas da lâmina foliar apresentaram paredes 

anticlinais retas, levemente sinuosa e sinuosa (Tabela 7 na página 140) dentre as espécies em 

estudo.  

Na face adaxial, as paredes anticlinais se destacaram pelos contornos retos (C. 

flexuosa, J. molissima, S. brasiliensis e Z. joazeiro) e levemente sinuosos (C. leptophloeos, C. 

argyrophylloides e P. pyramidalis), enquanto que na face abaxial, os contornos sinuosos e 

levemente sinuosos foram mais abundantes, e se apresentaram em: C. leptophloeos, C. 
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argyrophylloides, C. blanchetianus, C. heliotropiifolius, C. flexuosa, M. urundeuva, P. 

pyramidalis, S. brasiliensis e Z. joazeiro. 

 

 

Figura 8. Análise de PCA de parâmetros da epiderme foliar de espécies da caatinga em Pernambuco. DCE = 

densidade de células comuns da epiderme, DE = densidade de estômatos, DT = densidade de tricomas, AD = face 

adaxial da epiderme, AB = face abaxial da epiderme. 

 

Estes resultados corroboram Pereira et al. (2003), ao afirmar que plantas de ambientes 

com acentuada incidência luminosa geralmente exibem células epidérmicas com paredes 

anticlinais de contornos menos sinuosos, principalmente naquelas da face adaxial.  

Muitas são as explicações para as variações encontradas na sinuosidade das paredes 

anticlinais da epiderme. Diferentes autores afirmam que fatores abióticos podem exercer 

influência sobre a estrutura das paredes das células epidérmicas, e que uma maior sinuosidade 

destas paredes está relacionada a ambientes úmidos ou com sombra, enquanto aquelas de 

contorno reto são características de ambientes secos e com elevada luminosidade (ARAÚJO e 

MENDONÇA, 1998; PEREIRA et al., 2003; PASSOS e MENDONÇA, 2006; FARIAS et al., 

2009). Haberlandt (1928) afirma que quanto maior o grau de sinuosidade maior será a superfície 

de contato entre células adjacentes, propiciando maior resistência mecânica contra o 

rompimento da epiderme. Explicação corroborada por Corrêa et al. (2007) e Silva (2012), que 

afirmam ser a sinuosidade das paredes anticlinais das células epidérmicas um indicativo de 

ajuste mecânico que promove uma maior resistência às células, podendo evitar um colapso 

celular em condições de extrema escassez hídrica. Cutler (1972) afirma ser uma característica 

definida pela genética da espécie. Pyykkö (1979) levanta a possibilidade de ser uma resposta 
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em função do grau de luminosidade recebida por estas células durante a expansão da lâmina 

foliar. Entretanto, até hoje ainda não existem estudos suficientes que expliquem os fatores que 

atuam na definição do grau de sinuosidade da parede anticlinal das células epidérmicas. 

A análise de PCA considerando todos os parâmetros da epiderme para todas as 

espécies em estudo, mostrou que o índice estomático e a densidade de estômatos, ambos para a 

face abaxial da epiderme, foram as variáveis de importância 1 e 2 (Figura 9). Isto indica a 

importância das células diferenciadas em estômatos e a sua quantidade na face abaxial das 

folhas como parâmetros importantes na diferença entre as espécies em estudo. 

 

 
 

Figura 9. Análise de PCA de parâmetros da epiderme foliar de espécies da caatinga em Pernambuco. ECN = 

número de células comuns da epiderme, EN = número de estômatos, TN = número de tricomas, ED = densidade 

de estômatos, TD = densidade de tricomas, EI – índice de estômatos, TI = índice de tricomas, AD = face adaxial 

da epiderme, AB = face abaxial da epiderme. 

 

Quanto à estrutura das folhas, em vista transversal, variou entre as espécies em estudo, 

apresentando variado grau de espessamento da cutícula, paredes espessas das células da 

epiderme na face adaxial e mesofilo dorsiventral (parênquima paliçádico imediatamente abaixo 

da face adaxial da epiderme seguido de parênquima esponjoso), em todas elas (Figura 10 e 11). 

A cutícula mostrou-se mais espessada na face adaxial de todas as espécies investigadas 

(Tabela 8). A espécie C. flexuosa se destacou das demais por apresentar maior espessamento 

da cutícula, em ambas as faces (Tabela 8). A cutícula mais espessa confere às espécies xerófitas 

maior economia de água, reduzindo a perda por evapotranspiração, estimulada pela intensa 

incidência de luminosidade solar no ambiente (FAHMY, 1997; CORRÊA, 2007; BOEGER et 
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al., 2008). Além disso, a cutícula também confere maior proteção às plantas contra infecções 

por agentes patogênicos (CUTTER, 1986). Silva (2012), em seu estudo sobre atributos 

morfoanatômicos foliares funcionais de plantas em áreas do Agreste pernambucano, obteve 

resultado semelhante, encontrando maior espessamento da cutícula em C. flexuosa.  

 

 
 

Figura 10. Secção transversal do mesofilo na porção mediana da folha de A. Commiphora leptophloeos, B. Croton 

argyrophylloides, C. Croton blanchetianus, D. Croton heliotropiifolius, E. Cynophalla flexuosa, F. Jatropha 

molissima. Barras: A, C-F = 100μm; B. 50μm. 
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Tabela 7. Graus de sinuosidade das paredes anticlinais da epiderme, localização e tipo de estômatos e tricomas em folhas de espécies estabelecidas em área de caatinga na 

Estação Experimental do IPA-Caruaru, Pernambuco. AD = face adaxial; AB = face abaxial; S = sinuosa; R = reta; LS = levemente sinuosa; TE = tricoma estrelado; TS = tector 

simples; TPU = tector pluricelular unisseriado; TGG = glandular globoso; P = paracítico; AN = anomocítico; ANS = anisocítico; TTR = tetracítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies 
Paredes Anticlinais Estômato Tricoma 

AD AB Local Tipo Local Tipo 

C. leptophloeos LS LS AD, AB AN, P AD, AB TS 

C. argyrophylloides LS S AB P AD, AB TGG, TE 

C. blanchetianus S S AD, AB P AD, AB TGG, TE 

C. heliotropiifolius S S AD, AB P AD, AB TE 

C. flexuosa R LS AD, AB AN, ANS, TTR Ausente Ausente 

J. molissima R R AD, AB P AD, AB TS, TE 

M. urundeuva S S AD, AB AN AD, AB TS, TGG 

P. pyramidalis LS S AB AN, P AD, AB TPU 

S. brasiliensis R LS Ausente AN AD, AB TS 

Z. joazeiro R LS Ausente P Ausente Ausente 
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Tabela 8. Caracteres epidérmicos em folhas de espécies estabelecidas em área de caatinga na Estação Experimental do IPA-Caruaru. EC = espessura da cutícula; EE = espessura 

da epiderme; AD = face adaxial; AB = face abaxial. Médias (± desvio padrão) seguidas por letras diferentes dentro de cada coluna indica uma diferença significativa entre as 

espécies (P≤0,05). 

 

 

 

Espécies 
EC (μm) EE (μm) 

AD AB AD AB 

C. leptophloeos 2,00±0,37defgh 1,53±0,30cde 28,37±7,24a 16,52±3,34a 

C. argyrophylloides 1,71±0,27defgh 1,26±0,15def 11,41±2,19fgh 7,72±1,60de 

C. blanchetianus 1,61±0,29fgh 1,22±0,18def 12,82±3,20efgh 6,60±1,16e 

C. heliotropiifolius 1,72±0,24fgh 1,38±0,23cdef 17,37±5,22c 10,76±2,40c 

C. flexuosa 5,34±0,98a 3,87±1,01a 15,77±3,18cdef 13,97±1,90b 

J. molissima 2,07±0,40cdefg 1,73±0,49bc 19,96±3,15b 16,51±3,25a 

M. urundeuva 2,32±1,04bcde 1,51±0,44cdef 13,35±3,26defg 8,15±1,52de 

P.pyramidalis 2,19±0,81bcdef 1,63±0,43bcd 14,75±2,23defg 10,48±2,29c 

S. brasiliensis 1,91±0,38cdefgh 1,33±0,24cdef 11,57±1,49fgh 7,65±1,44de 

Z. joazeiro 1,73±0,34defgh 1,33±0,26cdef 10,46±1,49gh 7,03±1,18de 
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Figura11. Secção transversal do mesofilo na porção mediana da folha de A. Myracrodruon urundeuva, B. 

Poincianella pyramidalis. C. Schinopsis brasiliensis, D. Ziziphus joazeiro. Drusa (seta). Barras: A-D = 100μm. 

 

Considerando os tecidos em vista transversal, foi observada a presença de epiderme 

foliar uniestratificada em todas as espécies, para ambas as faces da folha. A espessura da 

epiderme variou entre 28,37±7,24 μm e 10,46±1,49 μm, na face adaxial, e entre 16,52±3,34 μm 

e 6,60±1,16 μm na face abaxial. A espécie C. leptophloeos apresentou a maior média 

significativa para ambas as faces, e as menores foram determinadas em Z. joazeiro e C. 

blanchetianus, na face adaxia e abaxial, respectivamente (Tabela 8). A epiderme espessa 

também atua na proteção das plantas reduzindo a perda de água por evapotranspiração, 

sobretudo em espécies estabelecidas em ambientes com alta incidência solar (ASHTON e 

BERLYN, 1994; MOREIRA-CONEGLIAN e OLIVEIRA, 2006; CORRÊA, 2007).  

Ao analisar os parênquimas clorofilianos das espécies estudadas, principais 

responsáveis pela fotossíntese, foi encontrada uma maior variação no número de camadas de 

parênquima esponjoso, 3 a 8, comparado ao paliçádico, 1 a 2 (Tabela 9 na página 147).  

Quanto à espessura dos parênquimas clorofilianos, a espécie que apresentou a maior 

espessura significativa para o parênquima esponjoso foi J. molissima e para o parênquima 

paliçádico foi C. flexuosa (Tabela 9).  
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Silva (2012), ao estudar os atributos morfoanatômicos foliares de plantas da caatinga, 

também identificou a J. molissima entre as espécies com o maior espessamento do parênquima 

esponjoso. Morais et al. (2004), identificaram em um estudo realizado com folhas de espécies 

cultivadas em pleno sol, que o parênquima esponjoso se apresentou mais espesso e com menor 

quantidade de espaços intercelulares. 

Apesar de algumas espécies, como C. blanchetianus e S. brasiliensis, mostrarem o 

parênquima paliçádico constituído por apenas uma camada de células, este tecido, nessas 

espécies, ocupou quase 50% da área transversal do mesofilo em suas folhas. 

O aumento no número de estratos do paliçádico e de sua espessura, ou a área ocupada 

por ele no mesofilo, amplia a captação de raios solares e, consequentemente, a eficiência na 

produção fotossintética (HANBA et al., 2002; SILVA, 2012). Isto é justificado pela forma 

cilíndrica e alongada e a justaposição destas células, lado a lado, contendo grande número de 

cloroplastos, em relação ao esponjoso, o que contribui para um maior rendimento fotossintético 

neste tecido (FAHMY, 1997; CUTTER, 2002). 

As espécies C. flexuosa e J. molissima apresentaram os maiores valores de espessura 

do mesofilo e espessura total da folha (Tabela 9). De acordo com Fahmy (1997), espécies 

estabelecidas em ambientes com elevada intensidade luminosa comumente apresentam folhas 

mais espessadas, quando comparadas às espécies estabelecidas em ambientes de sombra. A 

variação da espessura foliar influencia na trajetória da radiação luminosa, de maneira que 

espécies com folhas mais espessadas apresentam maior reflectância, enquanto as mais delgadas 

mostram maiores valores de transmitância (CARRIELLO et al., 2003; COSTA et al., 2011). 

Isto indica que nas folhas mais delgadas atravessa uma maior quantidade de energia luminosa, 

ou seja, estas folhas perdem energia para as folhas imediatanemte abaixo delas ou para o 

ambiente circundante, não sendo boa parte utilizada na produção de fotoassimilados pela 

fotossíntese. 

Quanto à compactação das células do mesofilo, isto é, a menor quantidade de espaços 

intercelulares, foi determinante para os menores valores de espessura total da folha para 

espécies como C. blanchetianus e C. argyrophylloides (Tabela 9). Neste caso, esta redução na 

espessura do mesofilo ocorreu em função da diminuição no número de estratos celulares do 

parênquima esponjoso ou do tamanho dos espaços intercelulares existentes neste tecido.  

Através da análise de PCA referente aos parâmetros relativos à espessamento da folha 

(Tabela 9), a espessura total foliar e a espessura do mesofilo foram as variáveis de maior 

importância. Isto indica que o grau de espessamento da folha foi, predominantemente, definido 
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pela espessura do mesofilo, além da contribuição da espessura da cutícula (ambas as faces) e 

espessura da epiderme na face adaxial e espessura do parênquima esponjoso (Figura12). 

 

 

Figura 12. Análise de PCA relativo aos parâmetros da folha, em vista transversal, de espécies da caatinga em 

Pernambuco. EC = espessura da cutícula; EE = espessura da epiderme; EPP = espessura do parênquima paliçádico; 

EPE = espessura do parênquima esponjoso; EM = espessura do mesofilo; ET = espessura total da folha; AD = face 

adaxial; AB = face abaxial. 

 

Vale salientar que o espessamento do parênquima paliçádico foi a variável de menor 

importância para o espessamento total da folha, divergindo de alguns autores que determinaram 

maior espessura deste tecido comparado ao esponjoso para espécies submetidas a forte 

iluminação ambiental (TERASHIMA et al., 2006). 

Os resultados indicam que um dos maiores investimentos estrutural das folhas destas 

espécies se deu no espessamento do parênquima esponjoso, provavelmente para manter a 

temperatura interna, otimizando a fotossíntese, visto que o ambiente onde as espécies estão 

estabelecidas apresenta elevadas temperaturas. Este resultado corrobora Evans et al. (1994), 

Nelson et al. (2005) e Warren (2008), os quais afirmam que o aumento das áreas de superfície 

das paredes das células no esponjoso otimiza a difusão do CO2 e O2, tornando mais eficiente a 

fotossíntese. 

Além disso, ao analisar todos os parâmetros das secções transversais das folhas, por 

espécie em separado, foi observado que S. brasiliensis e C. blanchetianus mostraram 
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semelhanças quanto às variáveis de menor importância como a espessura da epiderme na face 

adaxial e espessura da epiderme na face abaxial, respectivamente (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Análise de PCA de parâmetros foliares em vista transversal de espécies da caatinga em Pernambuco: 

à esquerda Schinopsis brasiliensis e à direita Croton blanchetianus. ET = espessura total da folha, EM = espessura 

do mesofilo, EC = espessura da cutícula, EE = espessura da epiderme, EPE = espessura do parênquima esponjoso, 

EPP = espessura do parênquima paliçádico, AD = face adaxial da epiderme, AB = face abaxial da epiderme. 

 

Quanto à presença de idioblastos contendo cristais nos tecidos foliares das espécies em 

estudo (Figura 14), foi obsevado que apenas em C. flexuosa não foi visualizado nenhum tipo 

de idioblasto (Tabela 9). Especificamente em relação à presença de cristais em formato de 

drusas (Figura 14 A-B-D), apenas C. flexuosa e P. pyramidalis não apresentaram este tipo de 

cristal. Dentre todas as espécies, em 50% delas, foi observada a presença de monocristais, como 

em Z. joazeiro (Figura 14 D), P. pyramidalis, C. argyrophylloides, M. urundeuva e S. 

brasiliensis (Tabela 9). 

De acordo com Ilarslan et al. (1999) e Konyar et al. (2014), embora a formação de 

cristais nas plantas esteja sob controle genético, diversos fatores biológicos, físicos e químicos, 

como luz, temperatura, pH, concentração iônica e resistência à herbivoria podem influenciar na 

localização, no tamanho e em outras propriedades dos cristais nos vegetais. Entre as funções 

atribuídas a alguns tipos de cristais nas plantas, como os de oxalato de cálcio, destaca-se o 

controle do equilíbrio iônico e osmótico celular, importante para a resistência e adaptação ao 

estresse hídrico (ROTONDI et al., 2003), bem como para a proteção contra o ataque de insetos 

e forrageamento por animais de médio e grande portes, como caprinos e bovinos (ROTONDI 

et al., 2003; CORRÊA, 2007, 2008; KONYAR et al., 2014); e o desenvolvimento do tubo 

polínico na planta, tendo como base para a estruturação deste tubo, a obtenção de gradientes 

intracelulares de cálcio (NAVARRO et al., 2007). 
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Figura 14. Vista transversal e paradérmica da folha de espécies da caatinga em Pernambuco. A. mesofilo 

mostrando uma drusa em Croton heliotropiifolius B. região mediana próxima à nervura principal de Croton 

blanchetianus apresentando drusas; C. mesofilo dorsiventral de Poincianella pyramidalis apresentando canal 

secretor; D. drusas e monocristais dispersos na face adaxial da epiderme de Ziziphus joazeiro. dr, drusa; cs, canal 

secretor; mc, monocristais. Barras: A. C. 50μm; B. D. 100μm. 

 

Além disso, os cristais auxiliam na ampliação da reflectância dos raios luminosos no 

interior da folha (VICTÓRIO et al., 2007; KONYAR et al., 2014). Isto foi constatado por Silva 

(2012), ao identificar que espécies, como C. blanchetianus, apresentando idioblastos contendo 

drusas, imersos no mesofilo, exibiram valores de reflectância superiores a outras espécies, que 

apresentaram quase o dobro da espessura foliar observada em C. blanchetianus. 

Do total das espécies em estudo, também foi visualizado canal secretor em P. 

pyramidalis (Figura 14C), C. leptophloeos, S. brasiliensis e M. urundeuva. Nesse sentido, 

conforme Marquiafável et al. (2007), idioblastos secretores ou de reserva podem acumular 

substâncias fenólicas, óleos, mucilagem e outros. Assim, dependendo da natureza destas 

substâncias, estas células podem apresentar diferentes funções nos vegetais, como: acúmulo de 

água, reserva de carboidratos, redução na transpiração e, também, conferir uma maior proteção 

contra a radiação solar e a herbivoria (PIMENTEL et al., 2011). 
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Tabela 9. Parâmetros foliares em vista transversal de espécies estabelecidas em uma área de caatinga na Estação Experimental do IPA, em Caruaru, Pernambuco. EPP = 

espessura do parênquima paliçádico; EPE = espessura do parênquima esponjoso; EM = espessura do mesofilo; ET = espessura transversal total da folha; AD = face adaxial; AB 

= face abaxial. Médias (± desvio padrão) seguidas por letras diferentes dentro de cada coluna indica uma diferença significativa entre as espécies (P≤0,05). 

 

Espécies 
EPP EPE EM 

(μm) 

ET 

(μm) 
Idioblastos 

camadas (no) (μm) camadas (no) (μm) 

C. leptophloeos 1 72,64±14,71b 4 77,65±16,71c 150,29±25,80b 198,70±29,45b Drusas/Canal secretor 

C. argyrophylloides 1 27,48±5,20g 3 a 4 36,43±3,79e 63,91±6,94d 86,02±7,88f Drusas/Monocristais 

C. blanchetianus 1 37,01±10,81defg 3 37,22±43,37e 74,23±46,95d 96,48±47,30ef Drusas 

C. heliotropiifolius 1 72,00±16,04b 4 a 5 77,39±21,65c 149,39±35,32b 180,61±40,31b Drusas 

C. flexuosa 2 84,86±33,21a 7 a 8 107,60±21,34b 192,46±44,00a 231,41±45,84a Ausente 

J. molissima 1 56,76±12,38c 7 a 8 127,87±22,34a 184,64±30,33a 224,91±33,51a Drusas 

M. urundeuva 
1 

44,00±7,84def 
3 a 4 

50,33±16,65de 94,33±22,19c 119,66±24,12cde Drusas/Monocristais/Canal 

secretor 

P. pyramidalis 1 42,28±9,75def 3 51,38±10,12d 93,66±15,84c 122,70±17,18cde Monocristais/Canal secretor 

S. brasiliensis 
1 

53,30±8,85c 
3 a 4 

56,31±9,91d 109,61±14,77c 132,06±14,64cd Drusas/Monocristais/Canal 

secretor 

Z. joazeiro 2 37,45±6,63e 4 a 5 59,40±9,50de 96,85±12,49c 110,83±20,62def Drusas/Monocristais 
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4. CONCLUSÕES 

 

As espécies em estudo variaram quanto aos parâmetros morfoanatômicos analisados, 

provavelmente pelo efeito combinado da adaptação evolutiva e resposta aos fatores ambientais, 

especialmente no que se refere às elevadas irradiações solares e temperatura, e reduzida 

disponiblidade de água na caatinga. 

A espécie Jatropha molissima se destacou por apresentar características 

morfoanatômicas que permite um aproveitamento mais eficiente de alguns recursos abióticos 

(como luz solar e água), favorecendo seus processos biológicos vitais. Esta espécie apresentou 

maiores médias de área e perímetro foliar, comprimento e largura do pecíolo, associadas aos 

maiores valores de peso de massa fresca e seca e água acumulada na folha, indicando um maior 

rendimento no uso da água sob condições de estresse ambiental. Nesta espécie, o maior 

comprimento do pecíolo permitiu uma maior exposição da lâmina foliar aos raios solares e a 

maior espessura do pecíolo indicou uma maior resistência de sustentação da lâmina foliar. 

Assim, estes caracteres combinados indicam uma estrutura peciolar adaptada para uma maior 

exposição da lâmina foliar para a captura da luz para a fotossíntese. 

De modo geral, as espécies vegetais analisadas apresentaram importantes caracteres 

morfoanatômicos de adaptação às condições climáticas adversas do semiárido. Isto, 

provavelmente, tem contribuído para o desenvolvimento de caracteres de resiliência, 

possibilitando a permanência destas espécies em ambientes sob elevada condição de estresse, 

como ocorre na caatinga. 
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7. CONCLUSÃO GERAL 

 

Os resultados deste estudo corroboram a hipótese de que plantas que exibem maior 

resiliência tendem a apresentar maior dominância no ambiente, o que, consequentemente, 

possibilita uma maior disponibilidade de uso pela população humana local. Sendo assim, a 

investigação e a identificação das relações de uso da população humana com os recursos 

vegetais são importantes para o planejamento estratégico de políticas públicas na conservação 

e manutenção da biodiversidade vegetal da caatinga. 

Uma vez que, em muitas situações, comunidades locais, por falta das reais dimensões 

de suas práticas de manejo quanto à utilização do solo e da vegetação, tendem a provocar 

queimadas em virtude da produção agrícola, bem como desflorestamento ou exploração 

intensiva de matas nativas, seja para uso doméstico, comercial ou indústrial, podendo 

desencadear problemas ambientais de difícil reversibilidade. Portanto, é de grande importância 

a existência de alternativas que fomentem elaborações de políticas de conscientização local para 

uma convivência harmoniosa com as condições climáticas peculiares como a do semiárido 

pernambucano, bem como para a prática de manejo adequado quanto aos usos dos recursos 

florestais da caatinga, possibilitando o desenvolvimento de trabalhos sustentáveis 

ambientalmente e economicamente para a região. 

As espécies J. molissima, C. leptophloeos e C. flexuosa foram identificadas como 

aquelas que mais se destacaram quanto à presença de caracteres morfoanatômicos foliares que 

contribuem para o aumento de sua resiliência frente às adversidades ambientais. Tais espécies 

também se destacaram em pelo menos quatro tipos de usos pela população humana da caatinga, 

sendo, identificadas como espécies de múltiplos usos. 

No Capítulo I foi observado que algumas plantas apresentaram maior versatilidade de 

uso. Neste caso, como exemplo, as espécies C. blanchetianus e Z. joazeiro foram identificadas 

com tais características, apresentando sete categorias de uso. No entanto, no capítulo II, estas 

duas espécies foram investigadas quanto aos seus caracteres morfoanatômicos foliares, e 

aparentemente não se sobressaíram em relação à eficiência do seu caráter resiliente 
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morfoanatômico, quando comparadas com as espécies J. molissima, C. leptophloeos e C. 

flexuosa.  

Além disso, outras espécies, também amplamente conhecidas pelos seus múltiplos 

usos na caatinga, como M. urundeuva e C heliotropiifolius, também não se destacaram dentre 

as espécies analisadas quanto aos seus atributos morfoanatômicos foliares. 

O Capítulo II sugere a presença de estratégias de resiliência nas espécies vegetais 

submetidas à investigação, as quais apresentaram características predominantemente 

xeromórficas. 

No entanto, na avaliação de caracteres de resiliência em plantas de caatinga foi 

constatada a necessidade de ampliação de estudos que desenvolvam metodologias que 

possibilitem a quantificação e identificação de níveis de resiliência quanto aos parâmetros 

morfológicos, anatômicos e fisiológicos das espécies.  

Assim, em virtude dos resultados encontrados, é pertinente afirmar que espécies 

vegetais que apresentam maior número de caracteres morfoanatômicos que contribuem para 

sua resiliência, não são, necessariamente, aquelas mais utilizadas pela população para diferentes 

aplicações, respondendo à pergunta problema desta pesquisa. 


