
Guia
 Reserva Natural
Serra das Almas





Guia
 Reserva Natural
Serra das Almas

Fortaleza, Ceará | 2012



Guia – Reserva Natural Serra das Almas

Associação Caatinga
Projeto Embarque nas Trilhas da Caatinga

Coordenação Geral:
Rodrigo Castro

Elaboração:
Daniele Ronqui
Edna Servolo
Ewerton Torres
Gilson Miranda
Liana Sena
Maria da Penha M. Gonçalves
Sandino Moreira

Revisão:
Liana Sena
Rodrigo Castro

Projeto gráfico e diagramação:
Rafael Salvador 

Foto da capa:
José Miguel de Paula

Este guia foi produzido no âmbito do projeto
EMBARQUE NAS TRILHAS DA CAATINGA

patrocinado pela Tam Linhas Aéreas, e tem como
objetivo potencializar o turismo sustentável na região

de crateús e formar jovens condutores de trilhas

Guia impresso em papel reflorestado

FICHA CATALOGRÁFICA

A849  Associação Caatinga.

   Guia da Reserva Natural Serra das Almas/ Associação Caatinga – Fortaleza: 
Gráfica LCR, 2012
   110p.: il.

Inclui mapaz, fotos, referências e créditos fotográficos.
ISBN: 978-85-7915-147-7

1. Caatinga. 2.Unidade de conservação. 3. Meio Ambiente. 4. Turismo 
sustentável. 5. Trilha ecológica. 6.Preservação ambiental 7.Reserva Natural 
Serra das Almas. 8.Reserva ecológica. I.Título.

CDU: 338.484:502.131.1



APRESENTAÇÃO
A implantação da Reserva Natural Serra das Almas 

iniciada em 2000 nasceu do desafio de se promover a 
conservação da Caatinga, a única floresta exclusivamen-
te brasileira, e ao mesmo tempo contribuir para o desen-
volvimento local sustentável. Hoje a Reserva comprova 
que a criação de uma Unidade de Conservação pode ser 
uma grande oportunidade para a construção de uma re-
lação positiva de parceria com comunidades locais, onde 
benefícios mútuos são gerados. Através dos projetos de-
senvolvidos e das tecnologias sustentáveis dissemina-
das, a Reserva tem contribuído de forma concreta para a 
melhoria da qualidade de vida em toda a região. Por um 
lado a Reserva assegura a disponibilização de serviços 
ambientais providos pela floresta como a recarga hídri-
ca,  a manutenção do microclima e a redução dos níveis 
de degradação e por outro lado as comunidades apoiam 
na preservação deste patrimônio natural único além de 
conservarem e recuperarem áreas nas suas próprias lo-
calidades. Esse guia traz informações gerais sobre a Ca-
atinga, sobre a Reserva e sua história, descrevendo uma 
pequena amostra do potencial que o visitante pode en-
contrar nos 6.146 hectares de Caatinga protegida. Ele irá 
conduzir você pelas riquezas da  fauna e flora da Reserva 
tanto no sertão como na serra. Convidamos você a em-
barcar nas trilhas da Reserva Natural Serra das Almas e 
se surpreender com as belezas da Caatinga. Boa viagem!







ASSOCIAÇÃO
CAATINGA

A Associação Caatinga é uma organização não gover-
namental cearense, sem fins lucrativos, qualificada pelo 
Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público (OSCIP), que tem por missão con-
servar a biodiversidade da Caatinga. 

A Associação Caatinga foi fundada em 21 de outubro 
de 1998 por pessoas preocupadas com o nível de destrui-
ção da Caatinga e comprometidas com a sua conserva-
ção. A criação da instituição foi possível graças ao Fundo 
Samuel Johnson de Conservação da Caatinga criado por 
Samuel Johnson em gratidão à carnaúba e em homena-
gem ao seu pai Herbert F. Johnson pioneiro da família no 
Ceará. O objetivo do fundo desde o início foi promover a 
conservação da Caatinga, berço da carnaúba, a partir da 
criação de uma Reserva que representasse a riqueza da 
biodiversidade da Caatinga e a protegesse. Assim surgiu 
a Reserva Natural Serra das Almas, uma Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) no município de Crateús. 

Desde a sua fundação, muitas ações em prol da pro-
teção da Caatinga foram realizadas pela Associação Caa-
tinga que extrapolaram as fronteiras da Serra das Almas. 
Atualmente a instituição atua na conservação, restaura-
ção florestal, disseminação de tecnologias sustentáveis, 
educação ambiental e promoção de políticas públicas 
que ampliem a conservação da Caatinga. A Associação 
Caatinga também fomenta a criação e dá apoio a gestão 
de outras RPPN contribuindo para a ampliação da prote-
ção da Caatinga.
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A CAATINGA

A Caatinga é o tipo de 
vegetação que predomina 
no nordeste do Brasil 
em regiões de clima 
semiárido. Os índios, 
primeiros habitantes da 
região, a chamavam assim 
porque na estação seca, a 
maioria das plantas perde 
as folhas, prevalecendo 
na paisagem a aparência 
clara e esbranquiçada 
dos troncos das árvores. 
Daí o nome caatinga (caa: 
mata e tinga: branca) 
que significa “mata ou 
floresta branca” no tupi. 
No período chuvoso, 

a paisagem muda para variados tons de verde a partir do 
surgimento das folhas e o desenvolvimento de diversas plantas.

A Caatinga cobre 826.411 mil km², o que representa 10% do 
território nacional e 70% da região Nordeste. Distribuída por 9 estados 
da federação: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, 
Sergipe, Pernambuco, Bahia e norte de Minas Gerais, a Caatinga 
está sob a influência do clima semiárido, que possui precipitação de 
800 mm por ano em média, concentrada em 3 a 5 meses do ano. A 
temperatura é elevada variando entre 25 a 30°C, em média. A maioria 
dos rios é intermitente, ou seja, só possuem água corrente no período 
das chuvas, tendo seu curso interrompido durante a seca.

Ao comparar a nossa Caatinga com outras regiões semiáridas do 
mundo, percebemos que ela também é a mais rica em biodiversidade, 
apresentando alto grau de espécies únicas. Portanto, a nossa Caatinga 
é a única floresta exclusivamente brasileira, e grande parte de suas 
espécies não são encontradas em nenhuma outra parte do planeta. 
Isso significa que a nossa responsabilidade de cuidar desse patrimônio 
é grande, que devemos ser especialmente comprometidos com 
ele, pois existem poucos remanescentes de Caatinga preservados e 
muitas de suas espécies estão ameaçadas de extinção.
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INSERIR IMAGEM 
DE CAATINGA

Foto da Tenda: painél 
do quebra cabeça
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RESERVA NATURAL 
SERRA DAS ALMAS

A Reserva Natural Serra das Almas (RNSA) foi criada em 08 de 
setembro de 2000, à partir da visão de Samuel Johnson, cidadão 
norte-americano, então presidente da SC Johnson, empresa 

multinacional que utilizava a 
cera de carnaúba como principal 
matéria prima em seus produtos.

Em 1998, Samuel Johnson 
refez a viagem que seu pai o 
Sr. H.F. Johnson (in memoriam), 
realizara em 1935: a expedição 
“O Espírito da Carnaúba” (The 
Spirit of Carnaúba). A bordo de 

um hidroavião, partiu da Flórida (EUA) com destino ao Brasil, 
visitando vários Estados dentre eles o Ceará, a fim de conhecer 
de perto as regiões de carnaubais.
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Samuel Johnson ficou encantando com a beleza da Caatinga, 
sobretudo com a palmeira carnaúba. Com o intuito de ajudar na 
preservação deste bioma, resolveu doar recursos pessoais instituindo 
o Fundo Samuel Johnson de Conservação da Caatinga, gerido pela 
The Nature Conservancy (TNC), com a finalidade de adquirir uma 
relevante área de Caatinga no Ceará, para transformá-la em uma 
Unidade de Conservação, bem como fundar uma instituição local 
que pudesse gerir esta área e fomentar a preservação da Caatinga.  
Com este propósito surgiu a Associação Caatinga!

A partir de 1999 foram adquiridas nove fazendas no município 
de Crateús (CE) e Buriti dos Montes (PI) e em 2000 a Reserva 
Natural Serra das Almas foi reconhecida pelo IBAMA como Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Atualmente são 6.146 
hectares de área protegida.

Reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), 
a Reserva Natural Serra das Almas tem como missão “preservar uma 
área significativa da Caatinga, consolidando estratégias de proteção 
à biodiversidade, educação ambiental, pesquisa e sustentabilidade 
local”. Para atingir esse propósito, são desenvolvidas ações diretamente 
voltadas para as comunidades que vivem no entorno da Reserva, 
propiciando uma convivência mais sustentável e harmônica com a 
Caatinga, através da implementação de tecnologias sustentáveis. 
Dentre as tecnologias disseminadas estão a meliponicultura (criação da 
abelha sem ferrão jandaíra), fogões eco-eficientes, forno solar, manejo 
correto do lixo, gestão dos resíduos sólidos e produção de artesanato 
e sabonetes naturais. Atua também na promoção do protagonismo 
juvenil e inserção destes jovens no mercado de trabalho tendo a 
educação ambiental como ação transversal em todos os projetos.
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ESTRUTURAS
SEDE

A Sede está localizada na parte alta da reserva (Planalto 
da Ibiapaba), onde se encontra o Centro de Interpretação 
Ambiental Profa. Maria Angélica Figueiredo, que possui 
capacidade de hospedagem para 22 pessoas. Toda a 
estrutura é alimentada por energia solar. Possui ainda 
refeitório, laboratório, exposição de réplicas de animais 
em tamanho real (Recanto da Fauna), Espaço Caatinga e 
ponto de partida para as três principais trilhas ecológicas: 
Arapucas, Macacos e Lajeiro.

Espaço Caatinga

Centro de Interpretação Ambiental Profa. Maria Angélica Figueiredo
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CENTRO ECOLÓGICO
SAMUEL JOHNSON

Está situado na parte baixa da reserva (Sertão de 
Crateús). Possui alojamento para 20 pessoas, refeitório, 
laboratório, auditório para 30 pessoas, torre de observação, 
viveiros de produção de mudas nativas, meliponário e 
duas trilhas ecológicas: Trilha do Açude e da Encosta. 
Este local também funciona como Centro de Difusão 
Ambiental, um espaço para exposição das tecnologias 
sustentáveis e de realização de cursos e palestras sobre o 
uso sustentável dos recursos naturais da Caatinga.

Centro Ecológico Samuel Johnson

Produção de mudas de espécies nativas no Centro Ecológico Samuel Johnson
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LOCALIZAÇÃO

Área: 6.146 hectares
Altitude: 290 a 750 metros 
Criação: 08 de setembro de 2000
Vegetação: caatinga arbórea, mata seca e carrasco 
Estados: Ceará e Piauí
Coordenadas: 5°15’e 5°00’ Sul e 40°15’e 41°00’ Leste
Clima: Tropical Quente Semi-Árido Brando

A Reserva Natural Serra das Almas está localizada entre 
os municípios de Crateús-CE e Buriti dos Montes-PI. 
O Centro Ecológico Samuel Johnson  fi ca a 32 km de 
Crateús e o percurso é realizado em torno de 45 minutos.
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TRILHA DAS ARAPUCAS

O nome da trilha é uma referência ao formato 
do relevo na encosta do Planalto da Ibiapaba 
que se assemelha a uma armadilha de captura 
de pássaros, chamada “arapuca”. Possui 6 km de 
extensão e atravessa belíssimos fragmentos de 
Mata Seca nos pontos de maior altitude da reserva 
(740 metros). No final da trilha há dois mirantes 
com vista panorâmica para o sertão de Crateús.

TRILHAS ECOLÓGICAS
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TRILHA DO LAJEIRO

Possui uma extensão de 1,2 km, atravessa uma 
pequena ponte de madeira sobre o riacho Melancias e 
uma surpreendente zona de transição entre a Caatinga 
arbórea e o Carrasco. A trilha termina em uma formação 
rochosa de aparência bastante exótica e bela chamada 
lajeiro, que dá o nome a trilha. É um ambiente muito 
rico em cactáceas e bromeliáceas, plantas símbolo da 
Caatinga e do Nordeste, como o mandacaru, xique-
xique, macambira e a coroa-de-frade.
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TRILHA DOS MACACOS

A trilha possui 2 km de extensão, atravessa uma 
ponte de madeira suspensa e percorre uma grande 
parte do vale do riacho Melancias que possui uma 
exuberante mata ciliar com árvores de grande porte 
como: jatobá, gameleira, aroeira, ingazeira e cajazeira 
que proporcionam sombra por quase toda a trilha. 
No trajeto há um mirante com vista privilegiada para 
o vale do riacho Melancias e sertão de Crateús, onde 
é possível avistar também os mocós que vivem nas 
rochas areníticas. No final da trilha há uma pequena 
cascata e uma casa de farinha artesanal desativada.



21

TRILHA DA ENCOSTA

Essa trilha inicia-se a partir do Centro Ecológico 
Samuel Johnson e segue com escalada pela encosta 
do Planalto da Ibiapaba por uma extensão de 8 km até 
convergir com a trilha das Arapucas. A trilha atravessa 
uma exuberante floresta de Caatinga arbórea com 
espécies típicas do sertão nordestino. Essa trilha 
exige bom condicionamento físico, pois a subida pela 
encosta da serra é bastante íngreme. 

TRILHA DO AÇUDE

É a menor trilha da Reserva, possui 500 metros de 
extensão, inicia-se no Centro Ecológico Samuel Johnson e 
segue até o único açude da Reserva encoberto por plantas 
aquáticas onde é possível observar um grande diversidade 
de aves no período do ano quando o açude está com água.
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RESERVA NATURAL
SERRA DAS ALMAS

Mapa
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FLORA
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A Caatinga é um bioma ocorrente apenas no nosso 
País. É detentora de uma rica biodiversidade com as mais 
variadas formas de vida, sendo inclusive algumas dessas 
endêmicas. Entre as plantas são encontradas não só 
espécies arbustivas como também arbóreas, herbáceas, 
cipós e cactáceas.

As paisagens encontradas também são diversas 
compostas por diferentes formações que são fortemente 
influenciadas pelos regimes de chuvas ocorrentes na 
região e por fatores como mudança de altitude e solo. Essa 
combinação de fatores é capaz de criar um mosaico de 
paisagens em uma mesma microrregião, assim como ocorre 
na Reserva Natural Serra das Almas, que em pouco mais de 
6 mil hectares podemos encontrar diferentes vegetações. 
A Caatinga strictu sensu, o carrasco e a floresta estacional 
decidual (mata seca).

Essas diferentes formações acabam compartilhando várias 
de suas espécies entre si criando uma vegetação única que 
surpreende e encanta a todos que nela se aventuram. 

Resistência e transformação são substantivos que 
qualificam muito bem a vegetação desse bioma e se 
expressam nas mais variadas adaptações ao ambiente. Entre 
elas a capacidade de perder suas folhas na estação seca 
para diminuir a perda de água se renovando aos primeiros 
sinais de chuvas, fato que muda bruscamente a paisagem de 
uma área em cores e formas, já que se transforma em uma 
vegetação exuberantemente verde e densa, pronta para 
começar mais um ciclo de vida.

O conhecimento e conseqüente valorização da 
rica biodiversidade de formas vegetais da Caatinga 
possibilitarão a permanência de uma fauna igualmente 
rica, que depende direta e indiretamente dos recursos 
vegetais e geração de diversos serviços ambientais diretos 
e indiretos, essenciais a sadia qualidade de vida do homem 
e a manutenção do equilíbrio do planeta.

Nesse capítulo poderemos conhecer algumas das 
espécies da nossa flora ocorrentes nas trilhas da RPPN 
Serra das Almas, entre elas árvores, arbustos, cipó, cacto 
e bromélia, vislumbrando não só suas cores e formas, mas 
também compartilhando dos benefícios e curiosidades 
que estas podem nos apresentar.
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Nomes populares
Arapiraca, pau-rósea e espinheiro em 
Minas Gerais

Nome científico
Chloroleucon dumosum (Leguminosacea)

Hábito e Porte
Árvore caducifólia (que perde as folhas) 
de tamanho médio, copa ampla, tronco 
com casca lisa que se desprende, de cor 
castanho-acinzentado com manchas brancas 
e espinhos grandes nos galhos. Pode atingir 
de 4 a 15 metros de altura.

Folhas
Apresenta folhas compostas, bipinadas, com 
nectários no pecíolo.

Flores e Fenologia
Inflorescência parecendo uma “bola de pelos 
brancos” com flores pequenas alvas, odor forte e 
agradável.  Floresce em janeiro. 

Frutos e Sementes
Fruto é uma vagem enrolada em forma de 
espiral, mais ou menos carnosas, dilatadas 
sobre as sementes.
Frutificação de agosto a outubro.

Ocorrência
Ocorre na vegetação da Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica nas regiões: Nordeste, Centro-
Oeste e Sudeste

Trilha
Arapucas

Utilidades
• Os frutos adocicados podem ser 

consumidos pela fauna e pelo 
homem;

• Suas folhas e vagens são forrageiras, 
apreciadas por todo tipo de animais;

• A madeira é usada para construção 
de móveis, cabos de ferramentas, 
estacas, lenha e para fabricação de 
carvão;

• É usada na recuperação de áreas e 
solos degradados;

• Na Bahia, seu chá tem uso medicinal;
• É usada também em sistemas 

agroflorestais na composição de 
quebra-vento e faixas arbóreas entre 
plantações.

Curiosidades
Seu principal nome vulgar é indígena, 
Ara-pi-raca, o pau de casca solta, 
por causa da facilidade de sua casca 
desprender-se facilmente, tornar-se 
solta, deixando o caule liso.

ARAPIRACA (Chloroleucon dumosum)

B C

A: Árvore; B: Folhas; C: Frutos; D: Madeira e casca

A D
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Nomes populares
Aroeira, aroeira-do-ceará e aroeira-do-sertão

Nome científico
Myracrodruon urundeuva (Anacardiaceae)

Hábito e Porte
Árvore caducifólia, copa larga e tronco alto reto, a 
qual pode atingir de 5 a 20 metros de altura.

Folhas
Folhas compostas, alternas e imparipinadas 
verde-escura com aroma de manga 
(presença de terebintina).

Flores e Fenologia
Flores pequenas com coloração amarelas ou 
verde-claro. Floresce de março a abril.

Frutos e Sementes
O Fruto é drupa muito pequena redonda 
inicialmente verde claro e passando a vinho 
no amadurecimento. Sua semente é pequena 
e praticamente impossível separa-la do fruto 
que permanece também com peças florais que 
ajudam na dispersão pelo vento (anemocoria). 
Frutificação em setembro.

Ocorrência
Está na lista oficial de espécies ameaçadas de 
extinção e originalmente ocorre nos biomas 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Regiões: 
Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, 
Sergipe), Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás, 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul), Sudeste 
(Minas Gerais, São Paulo).

Trilha
Arapucas

Utilidades
• Suas folhas são utilizadas como 

forragem para alimentação animal 
principalmente na época da “seca”.

• Madeira utilizada para construções 
externas como postes, pontes, 
currais e construções civis.

• Seus frutos são apreciados por aves, 
como periquitos e papagaios;

• Sua madeira é muito apreciada 
devida ser muito resistente;

• Na medicina popular a casca, folha 
e a raiz são usadas em forma de 
chá e de infusão, para tratamento 
de doenças respiratórias, urinárias, 
diarréias e doenças fúngicas;

• Rica em tanino a aroeira tem 
propriedade adstringente, tendo 
efeito de contrair, cicatrizar e é 
tradicionalmente utilizada para no 
curtimento de couros;

• Árvore apícola, considerada uma das 
espécies mais importantes e usada 
no paisagismo;

Curiosidades
Uma das principais causas dessa 
espécie estar em extinção diz respeito 
à exploração seletiva da sua madeira 
e o anelamento da árvore devido à 
retirada sem controle da sua casca 
para fins medicinais.

AROEIRA (Myracrodruon urundeuva)

B

D

C

E
A: Árvore; B: Folhas; C: Tronco e casca; D: Fruto e E: Botões florais

A



31

Nomes populares
Cajazeira, cajá-da-mata

Nome científico
Spondias mombin (Anacardiaceae)

Hábito e Porte
Árvore decídua, porte arbóreo com altura que 
pode chegar a 30 metros. Tronco reto com 
saliências de cortiça bastante evidentes na casca.

Folhas
Folhas compostas, alternas, imparipipandas 
e espiraladas.

Flores e Fenologia
Inflorescências apresentam-se nas axilas 
das folhas novas. As flores são separadas em 
femininas e masculinas na mesma planta.
Floresce de novembro a janeiro.

Frutos e Sementes
Os frutos ovóides dispostos em cachos 
medindo de 3 a 6 cm de comprimento, de 
odor agradável e polpa comestível amarela, 
ácida. A semente é um caroço grande, branco 
e enrugado. Frutifica entre maio e julho.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica.
Regiões: Norte (Roraima, Pará, Amazonas, 
Tocantins, Acre, Rondônia), Nordeste (Maranhão, 
Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas), 
Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás, Distrito 
Federal, Mato Grosso do Sul), Sudeste (Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro).

Trilha
Macacos

Utilidades
• O principal atrativo dessa espécie 

em termos comerciais são seus 
frutos que são usados no fabrico 
de polpas, sorvetes, sucos e seus 
derivados, bastante consumidos no 
Nordeste e em especial no Ceará;

• Sua Madeira é empregada com 
sucesso na região norte em 
construção de barcos;

• O extrato da planta tem propriedade 
adstringente, antibacteriana e 
antiviral em especial contra o vírus 
da herpes;

• O cozimento das folhas é usado 
como gargarejo nas inflamações 
da boca, em massagens locais, para 
aumentar o tamanho dos seios, por 
via oral se administra essa mesma 
preparação para tratamentos 
caseiros da prostatite;

• É muito importante na recuperação 
de ambientes degradados, já que 
seus frutos são um atrativo adicional 
à fauna.

Curiosidades
De pedaços grossos das cascas, 
conhecidos por caraça-de-cajazeira, 
são feitos artesanatos como esculturas 
e carimbos para modelagem e 
xilogravura.

CAJAZEIRA (Spondias mombim)

C

B

A: Árvore; B: Flores e fruto no detalhe e C: Tronco e casca

A
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Nomes populares
Carnaúba, carnaíva e carandaúba

Nome científico
Copernicia prunifera (Arecaceae)

Hábito e Porte
Árvore caducifólia (que perde as folhas) 
de tamanho médio, copa ampla, tronco 
com casca lisa que se desprende, de cor 
castanho-acinzentado com manchas brancas 
e espinhos grandes nos galhos. Pode atingir 
de 4 a 15 metros de altura.

Folhas
Apresenta folhas compostas, bipinadas, com 
nectários no pecíolo.

Flores e Fenologia
Inflorescência parecendo uma “bola de pelos 
brancos” com flores pequenas alvas, odor forte e 
agradável. Floresce em janeiro. 

Frutos e Sementes
Fruto é uma vagem enrolada em forma 
de espiral, mais ou menos carnosas, 
dilatadas sobre as sementes. Frutificação 
de agosto a outubro.

Ocorrência
Ocorre na vegetação da Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica nas regiões: Nordeste, Centro-
Oeste e Sudeste

Trilha
Açude

Utilidades
• Da carnaúba pode ser aproveitado 

tudo, por isso o nome “Árvore da vida”.
• Da madeira é usado o palmito (obtém 

farinha que tanto pode servir de 
alimento para homens e animais), é 
elemento da construção civil e uso 
medicinal incluindo as raízes;

• Os frutos são consumidos 
diretamente como ração animal, e 
também usados pela população de 
baixa renda substituindo o café;

• As folhas para extração de cera são as 
jovens, que foi e é o principal produto 
econômico da espécie. Das folhas 
são feitos ainda inúmeros utensílios e 
artesanatos; 

• A bagana (resíduos das folhas após 
a retirada da cera) é um adubo de 
excelente qualidade. 

• Aplica-se ainda seus produtos na 
informática (chips, tonners, código 
de barra), polidores (pisos, móveis, 
carros, couro), indústria alimentícia, 
farmacêutica e cosmética, tintas, 
papel carbono, dentre outros.

Curiosidades
Espécie é considerada símbolo do Ceará, 
fazendo parte do brasão do Estado. É 
também símbolo da Reserva Natural 
Serra das Almas, desenhada na sua logo, 
tendo sido o motivo da sua criação;
 Leva de 15 a 20 anos para que a Carnaúba 
produza cera para colheita, a cera é 
encontrada entre as dobras de folhas.

CARNAÚBA (Copernicia prunifera)

B C

A: Árvore; B: Casca e frutos nos cachos; C: Frutos; D: Folhas

A D
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Nomes populares
Copaíba, pau-de-óleo, podói, pau-de-
óleo-de-copaíba, pau-óleo-do-sertão.

Nome científico
Copaifera martii (Leguminosae)

Hábito e Porte
Árvore semicaducifólia,  larga, ramificada com 
folhagem pouco densa, com tronco cilíndrico, 
tortuoso e curto, pode atingir de 5 a 15 
metros de altura podendo viver até 400 anos.

Folhas
Folhas compostas, alternas, com ate 6 pares 
de folíolos.
As folhas novas são de cor rosa claro, 
elemento valioso para a identificação.

Flores e Fenologia
Flores são pequenas, apétalas, hermafroditas 
com corola branco-amarelada a creme-rosada, 
perfumadas, inflorescência em cachos. Floresce 
de Junho a Julho.

Frutos e Sementes
Fruto é um legume pequeno e avermelhado, 
quando maduro marrom,abre e expõem sua 
semente. Sua semente é negra e brilhante, 
envolvida por um arilo consistente amarelo-
alaranjado e rica em óleo. Frutificação de 
Agosto a Outubro.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga e Cerrado;
Regiões: Norte (Pará, Tocantins), Nordeste 
(Maranhão, Piauí, Ceará).

Trilha
Lajeiro

Utilidades
• A madeira é indicada para construção 

civil, como tábuas em geral;
• A Copaíba fornece o bálsamo ou óleo 

extraído do seu tronco, por meio de 
perfurações, é comprovado como 
combustível em motores a diesel 
é muito utilizado pela indústria de 
cosméticos, plásticos e aditivos para 
resina, tintas e vernizes;

• Na medicina popular, a resina, cascas 
e o óleo são usados como chá; como 
indicações fitoterápicas podem 
ser citadas problemas pulmonares, 
disenteria, incontinência urinária, 
cistite, leucorréia, antisséptico em 
feridas, eczemas, psoríase e urticária, 
e como cicatrizante de pequenas 
irritações do coro cabeludo. Auxiliar 
no tratamento da caspa e acne; 

• Pode ser usada no paisagismo, 
principalmente ao longo das 
rodovias;

• Usada para reflorestamento de mata 
ciliar em locais com inundações 
periódicas de média e longa duração. 

Curiosidades
A Copaíba pode produzir ate 5 galões 
de óleo em 2 ou 3 horas, flui tão puro 
que é possível ser utilizado em estado 
natural como combustível caseiro e 
em barcos a motor.

COPAÍBA (Copaifera martii)

A: Árvore; B: Folhas, C: Frutos maduros, D: Sementes

A

B C

D
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Nomes populares
Croatá, coroatá, gravatá, caroá, caraguatá-açu

Nome científico
Bromelia plumieri (Bromeliaceae)

Hábito e Porte
É uma bromélia terrestre que pode atingir 
dois metros de altura, sendo considerada “a 
bromélia da caatinga”.

Folhas
Folhas altas dispostas em roseta, serreadas, 
inflorescência corimbosa com muitas flores 
e escapo muito curto. Apresenta a parte 
basal das folhas avermelhada na época de 
floração.

Flores e Fenologia
As flores são dispostas em inflorescência de 
coloração lilás/creme em forma de tubos e 
polinizadas por pássaros (ornitofilia) em especial 
beija flores.
Floração de fevereiro a abril.

Frutos e Sementes
Os frutos são bagas de cor amarela de 3 a 5 cm 
de comprimento,  de polpa branca ou amarela 
e sabor doce ácido com 8 a 14 sementes por 
fruto. Frutifica de maio a agosto.

Ocorrência
Ocorre em até 1.500 m de altitude, do México ao 
Brasil. No Nordeste ocorre no Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas.

Trilha
Lajeiro

Utilidades
• Algumas variedades de Croatá 

têm frutos mais doces, sendo  
geralmente consumidos na forma de 
xaropes onde os frutos são fervidos 
com mel, ou na forma de sucos, de 
sabor  bastante agradável;

• Os frutos também são usados na 
medicina popular como vermífugos;

• São plantas com alto potencial 
ornamental e já empregada hoje 
largamente com esse fim.

Curiosidades
Há relatos que os frutos dessa 
bromélia na Reserva são consumidos 
por raposas, que por não conseguirem 
retirar as partes perfurantes dos 
frutos acabam sofrendo problemas 
no aparelho digestivo, já os macacos 
conseguem comem os frutos sem 
problemas.

CROATÁ (Bromelia plumieri)

C

B

A: Árvore; B: Flores e fruto no detalhe; C: Tronco e casca

A
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Nomes populares
Gameleira, figueira

Nome científico
Ficus sp (Moraceae)

Hábito e Porte
Árvore perene com copa densa, grande 
porte, 10 a 20 metros de altura. Solta bastante 
látex quando ferida. Suas raízes se espalham, 
formando uma base característica da espécie e 
envolvendo rochas ou árvores que estiverem ao 
seu alcance. 

Folhas
Possui folhas simples, pecioladas, grossas, 
coriáceas, com formato elíptico ovada.

Flores e Fenologia
As flores são diminutas, unissexuais, reunidas 
em inflorescências especiais denominadas 
sicônios (um receptáculo fechado) com as flores 
inseridas no lado de dentro.
Florescimento de setembro a outubro.

Frutos e Sementes
Os frutos, chamados aquênios, que 
amadurecem dentro do próprio sicônio, após 
sua  polinização por diminutas vespas que 
ingressam  por um pequeno orifício em sua 
base, para fertilizar as flores.
Frutificação de dezembro a janeiro.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal. O gênero Ficus ocorre 
praticamente em todos os Estados do país.

Trilha
Macacos

Utilidades
• É usado, como o nome diz, para 

fabricação de gamelas - vasilhames 
de madeira muito usados no interior. 
A madeira é usada ainda para miolo 
de portas e painés, caixotaria leve, 
confecção de chapas e folheados;

• Os frutos são consumidos por 
morcegos e outros animais que 
realizam sua dispersão (zoocoria);

• Proporciona ótima sombra, sendo 
utilizada na arborização de grandes 
áreas urbanas e rurais;

• O látex e as folhas de algumas 
gameleiras são usados na medicina 
popular para tratamento de 
verminoses;

•  Indicada para recomposição de 
áreas degradadas, matas ciliares 
e nascentes, onde tem ocorrido 
naturalmente na nossa região.

Curiosidades
A árvore de maior copa de todo 
o planeta é uma gameleira (Ficus 
benghalensis) que ocorre na índia. 
Trata-se de uma imensa árvore de mais 
de 2 séculos de existência cuja copa 
atinge 330 metros de circunferência.

GAMELEIRA (Ficus sp)

C

B

A: Árvore; B: Raízes envolvendo uma rocha; C: Folha e detalhe dos frutos

A
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Nomes populares
Cumaru, cumaru-de-cheiro, imburana, 
imburana-de-cheiro, amburana, cumaru-
do-ceará, cumbaru, cumbaru-das-
caatingas.

Nome científico
Amburana cearensis (Leguminosae)

Hábito e Porte
Arvore caducifólia, frondosa, a qual pode 
atingir até 15 metros de altura.

Folhas
Folhas compostas, alternas e imparipinadas 
com 7 a 11 folíolos. Brotação das folhas 
verde claro brilhante, muito vistosa.

Flores e Fenologia
Flores pequenas branco-amarelada, 
perfumadas e agrupadas cobrindo inteiramente 
os galhos.  Floresce em setembro.

Frutos e Sementes
Fruto é modernamente achatado, preto e seco. 
Sua semente marrom-avermelhada, com 
uma (asa) na lateral, podendo disseminar suas 
sementes a longas distâncias; Cheiro agradável 
e característico de cumarina. Frutificação de 
outubro a dezembro.

Ocorrência
Biomas: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. 
Regiões: Nordeste (Piauí, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Bahia, Alagoas), Centro-Oeste 
(Goiás), Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro).

Trilha
Lajeiro

Utilidades
• Na planta é encontrada a cumarina, 

que tem aplicação nas indústrias 
alimentícias, na produção de sabão 
e principalmente, nas indústrias de 
perfume, como fixador;

• A madeira é utilizada para confecção 
de móveis de luxo, portas, entre 
outros, usada para acondicionar 
bebidas alcoólicas, que ganham 
sabor especial;

• Na medicina popular, as cascas do 
caule são tradicionalmente utilizadas 
na preparação de “lambedores” 
caseiros para tratamento de doenças 
respiratórias. O banho com as 
cascas é empregado para dores 
reumáticas. Industrialmente, a forma 
farmacêutica disponível é o xarope 
de cumaru; 

• As sementes são usadas como 
repelente de insetos e traças.

• Usada para reflorestamento de áreas 
degradadas incluindo mata ciliar.

Curiosidades
Por ter seu tronco mole, é utilizado 
como abrigo de animais, como pica-
pau e também abelhas nativas como 
a jandaíra. Na extração do mel dessa 
abelha geralmente era cortado o 
tronco dessa árvore, fato que destruía 
por completo a colméia e a árvore.

IMBURANA-DE-CHEIRO (Amburana cearensis)

C

B

A: Árvore; B: Folhas; C: tronco, casca e detalhe com sementes beneficiadas

A
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Nomes populares
Ipê-roxo, pau-d’arco-roxo. 

Nome científico
Tabebuia impetiginosa (Bignoniaceae)

Hábito e Porte
Árvore caducifólia, copa larga, tronco 
frequentemente torto, pode atingir de 10 a 15 
metros de altura.

Folhas
Folhas opostas digitadas geralmente com 
5 folíolos.

Flores e Fenologia
Flores rosadas a lilás, tubulares, vistosas, 
apresentando-se em cachos, em forma 
de bolas e polinizadas por beija flores 
(ornitofilia). Floresce em julho.

Frutos e Sementes
Frutos são cápsulas compridas de 12 a 
56 cm de comprimento com numerosas 
sementes aladas que são dispersas pelo vento 
(anemocoria). Frutificação agosto a setembro.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica.
 Regiões: Norte (Acre, Amapá, Pará,); Nordeste 
( Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí Maranhão,Rio Grande do Norte), Sul 
(Paraná), Sudeste ( Espirito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Centro 
oeste (Goiás, Mato Grosso Mato Grosso do 
Sul,e Distrito Federal).

Trilha
Entrada do Centro Ecológico Samuel Johnson

Utilidades
• A madeira é de excelente qualidade, 

resistente, empregada na construção 
naval e civil. Em cabos de ferramentas 
e implementos agrícolas, fornecendo 
lenha de boa qualidade;

• Possui efeito germicida através do 
composto químico quinona.  Possui 
ainda o tanino como constituinte 
químico que pode ser usado no 
curtimento de couro;

• Na medicina popular a infusão das 
cascas tem aplicação no combate à 
sarna, úlceras, hipertensor e doenças 
venéreas;

• É uma espécie bastante ornamental 
devido a sua floração exuberante, 
sendo empregada com sucesso no 
paisagismo de uma forma geral;

• Usada para reflorestamento de áreas 
degradadas, principalmente áreas 
contaminadas com metais pesados.

Curiosidades
É uma espécie de ocorrência natural 
rara na vegetação da Caatinga devido 
a intensa exploração da mesma.
É espécie que vem sendo usada há 
milhares de anos pelos índios para 
fins medicinais. Os índios guarani e 
tupi chamam a tajy, o que significa “ter 
força e vigor”.

IPÊ-ROXO (Tabebuia impetiginosa)

B C

A: Árvore com flores; B: Sementes; C: Folhas; D: Frutos Maduros

A D
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Nomes populares
Jaborandi, jaburandi, joão-brandi

Nome científico
Amburana cearensis (Leguminosae)

Hábito e Porte
É uma espécie perene, arbustiva bastante 
ramificada apresentando altura média de 2 m.

Folhas
Folhas simples, alternas, agrupadas nas 
extremidades dos ramos.

Flores e Fenologia
Inflorescência em cacho terminal com 
flores hermafroditas de coloração amarela-
esverdeadas. Floração abril a maio.

Frutos e Sementes
Os frutos são dispostos em cachos com 
sementes contidas em cápsulas.
Frutificação maio a agosto.

Ocorrência
Espécie endêmica do Brasil ocorrendo na 
Caatinga (carrasco, mata seca), Cerrado e Mata 
Atlântica. Regiões: Nordeste (Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Bahia), Sudeste (Minas Gerais, 
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro).

Trilha
Macacos

Utilidades
• O jaborandi tem sido, durante as 

últimas 3 décadas, uma das espécies 
comerciais mais importantes da flora 
nativa brasileira;

• É a única fonte natural da 
droga pilocarpina, usado na 
oftalmologia para contração da 
pupila, importante em certos 
procedimentos cirúrgicos ópticos;

• Também é usada no tratamento de 
certos tipos de glaucoma;

• A pilocarpina é também um 
poderoso estimulante da salivação e 
da transpiração;

• São várias as espécies desse gênero 
conhecidas como jaborandi e 
que possuem os princípios ativos 
usados na fabricação de produtos 
para limpeza e tonificante do couro 
cabeludo, como xampus;

• Essa espécie, em especial, possui 
potente atividade antibacteriana.

Curiosidades
O jaborandi já vem sendo usado 
pelos indígenas há séculos como 
tônico e antídoto para picada de 
cobras venenosas. O grande centro 
de produção de folhas de jaborandi 
no Brasil é o Estado do Maranhão, 
que produz cerca de 95% de toda a 
produção nacional.

JABORANDI (Pilocarpus spicatus)

C

B

A: Árvore; B: Folhas; C: tronco e casca

A
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Nomes populares
Jatobá, jatobá-de-porco, jatobá-do-sertão

Nome científico
Hymenaea courbaril (Leguminosae)

Hábito e Porte
Árvore semicaducifolia com 8 a 20 metros 
de altura

Folhas
Folhas compostas, alternas coreáceas com 
dois folíolos brilhantes de bases desiguais.

Flores e Fenologia
Inflorescências em cachos terminais com flores 
de cor branca a bege. Floresce entre setembro 
e dezembro.

Frutos e Sementes
Vagem lenhosa fechada, dura de coloração 
marrom-brilhante, internamente revestida 
por polpa carnosa, farinácea adocicada 
e comestível, cada fruto contém de 2 a 8 
sementes. Frutificação de janeiro a abril.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal;
Regiões: Norte (Pará, Amazonas), Nordeste 
(Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia), Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás, 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul), Sudeste 
(Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de 
Janeiro), Sul (Paraná).

Trilha
Entrada do Centro Ecológico Samuel 
Johnson

Utilidades
• Os frutos são comestíveis utilizado tanto 

na alimentação humana quanto animal 
sendo apreciado pela fauna silvestre;

• É realizada a extração de “vinho de 
jatobá” a partir de um furo no tronco, 
bebido muito apreciada pelo homem 
do campo;

• É utilizada a resina que segrega do 
tronco, ramos e raízes na fabricação 
de verniz;

• É tradicionalmente utilizada na 
Chapada do Araripe, sul do Ceará, para 
extração de tanino;

• A madeira pode ser usada na construção 
civil e em carpintaria em geral;

• Apícola e de valor paisagístico;
• Na medicina popular é uma planta 

muito importante, usada no 
tratamento de uma infinidade de 
enfermidades;

• Espécie de grande interesse na 
recuperação de áreas bem drenadas, 
sendo seus frutos um atrativo a mais 
a fauna.

Curiosidades
Estudos recentes indicam que Jatobás 
antigos podem produzir substâncias 
com eficácia no combate a alguns 
tipos de câncer.  
Os seus frutos são considerados 
místicos pelos índios. Pesquisadores 
concluíram que o fruto do jatobá, traz 
alguns benefícios importantes como a 
organização mental e a purificação dos 
sentimentos, trazendo equilíbrio para 
a vida da pessoa.

JATOBÁ-DE-PORCO (Hymenaea courbaril)

B C

A: Árvore, B: Folhas, C: Fruto e Semente; D: Tronco e madeira

A D
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Nomes populares
Joá-mirim, joazeiro e juazeiro

Nome científico
Zizyphus joazeiro (Rhamnaceae)

Hábito e Porte
Árvore caducifólia, copa frondosa, 
podendo atingir até 16 metros de altura.

Folhas
Folhas simples, alternas pecioladas e verdes 
forte lustrosas.

Flores e Fenologia
Flores pequenas amarelo-esverdeado. Floresce 
de novembro a abril.

Frutos e Sementes
O fruto é uma drupa pequena, arredondada, 
de coloração amarelo-castanho, casca fina 
que recobre uma polpa de cor creme, carnosa, 
adocicada e ácida, é comestível saborosa e rica 
em vitamina C. A semente é um caroço rugoso 
de cor castanho-claro. A frutificação ocorre de 
junho a julho.

Ocorrência
Bioma: Caatinga (stricto sensu);
Regiões: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, 
Sergipe).

Trilha
Macacos

Utilidades
• Fruto usado para alimentação 

humana e animal;
• Madeira é empregada nas 

construções rurais;
• As cascas e as folhas são usadas na 

forma de extrato feito com água 
para aliviar problemas gástricos;

• A entrecasca é rica em saponina, 
serve de sabonete, sabão, xampu e 
creme dental;

• A casca é excelente tônico capilar, 
usado no tratamento de queda do 
cabelo;

• A agua de juá serve para amaciar e 
clarear a pele do rosto.

Curiosidades
No interior do Nordeste as raspas da 
casca e a folha macerada são usadas 
para escovar os dentes, como xanpu, 
limpeza de jóias e pratarias.
O Juazeiro é o único verde no 
sertão nordestino na época de seca, 
chamando atenção onde estiver.

JUAZEIRO (Zizyphus joazeiro)

C

B

A: Árvore; B: Folha; C: Folhas e frutos

A
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Nomes populares
Jucá, pau-de-jucá, jucazeiro, pau-ferro e 
muiará-obi

Nome científico
Caesalpinia ferrea (Leguminosae)

Hábito e Porte
Árvore perenifólia, de copa arredondada, 
geralmente bem ramificada, seu tronco 
apresenta casca lisa com manchas irregulares 
claras, e pode atingir de 5 a 7 metros de altura.

Folhas
Folhas compostas de 2 a 4 pinas, cada uma 
é provida de 4 a 6 pares de folíolos, quando 
novas tem coloração avermelhada, passados 
para um verde-claro depois se torna verde-
escuro-acinzentado.

Flores e Fenologia
Flores pequenas, amareladas e perfumadas, 
com finas listras na face interna das pétalas.
Floresce de maio a junho.

Frutos e Sementes
Fruto é uma vagem achatada, às vezes 
encurvada, acastanhada com polpa seca 
com varias sementes.  Frutificação de julho a 
outubro.

Ocorrência
Biomas: Caatinga Mata Atlântica;
Regiões: Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, e Sergipe), Sudeste (Rio de Janeiro 
Minas Gerais), Centro Oeste (Goiás).

Trilha
Açude

Utilidades
• A vagem seca macerada é usada para 

tingir tecidos, podendo também ser 
usada como tintura natural;

• Suas folhas verdes e vagens tem alto 
valor forrageiro para todos os rebanhos, 
pois mantém a folhagem verde na 
estação seca; 

• A madeira do jucá é muito utilizada na 
construção civil, móveis, lenha, carvão;

• Na medicina popular é muito utilizado, 
por suas propriedades curativas; 

• Espécie apícola e muito usada no 
paisagismo devido a beleza das suas 
flores e tronco;

• Utilizada na recuperação de áreas 
degradadas e enriquecimento do solo.

Curiosidades
Jucá (yucá) vem do idioma Tupi, que 
significa matar. No passado usava-se 
a madeira dessa espécie na confecção 
de tacapes (arma indígena).
A planta possui uma madeira dura 
por isso recebe o nome de pau-ferro, 
de sua madeira é feita um porrete 
ou cassetete, usado como arma de 
defesa pessoal.

JUCÁ (Caesalpinia ferrea)

B C

A: Árvore; B: Tronco e casca; C: Frutos maduros; D: Folhas

A D
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Nomes populares
Mandacaru, mandacaru-de-boi, jamacará 
e jamacaru

Nome científico
Cereus jamacaru (Cactacea)

Hábito e Porte
Cacto típico da paisagem nordestina, ramos 
quinados com 5 a 8 quinas e espinhento, 
pode atingir 8 metros de altura.

Folhas
Suas folhas são modificadas em espinhos, 
variam de tamanho, podendo atingir 10 cm.

Flores e Fenologia
Flores grandes branco-esverdeadas, noturnas, 
com pétalas e estames. A floração é noturna 
ocorrendo na estação chuvosa.

Frutos e Sementes
Frutos são grandes, com casca grossa e 
vermelho-vivo, sementes pretas minúsculas 
com uma polpa branca, muito saborosa, 
servindo de alimento para diversas aves típicas 
da Caatinga, como a gralha-cancã e o periquito-
da-caatinga. Frutificação abril a junho.

Ocorrência
Biomas: Caatinga e Cerrado;
Regiões: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, 
Alagoas, Sergipe), Sudeste (Minas Gerais, Rio 
de Janeiro).

Trilha
Lajeiro

Utilidades
• Como forrageira o uso justifica-se pela 

capacidade de armazenar grande 
quantidade de água;

• O uso medicinal popular é pouco 
difundido; diz-se que as raízes e o 
caule são diuréticos e melhoram males 
do coração. Toda a planta é usada no 
combate ao escorbuto;

• Dentre as substâncias químicas 
identificadas no mandacaru está 
a tiramina, conhecida por sua 
atividade simpatomimética e 
provável responsável pela atividade 
cardiotônica;

• É uma espécie que vem sendo 
bastante aceita como ornamental, 
principalmente a variedade sem 
espinhos;

• Devido a grade exploração que essa 
espécie sofreu é de grande interesse 
sua inclusão em programas de 
restauração florestal.

Curiosidades
Cactácea de grande importância para 
a sustentabilidade e conservação 
da diversidade do bioma Caatinga, 
uma vez que seus frutos servem de 
alimento para fauna silvestre. 
Nos períodos de seca é largamente 
utilizada pelos agricultores para 
alimentação dos animais, que de 
forma predatória vem levando a 
espécie à ameaça de extinção.

MANDACARU (Cereus jamacaru)

B C

A: Cacto; B: Flor; C: Fruto aberto (polpa e sementes); D: Frutos

A D
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Nomes populares
Mororó, pata-de-vaca, unha-de-vaca

Nome científico
Bauhinia ungulata (Leguminosae)

Hábito e Porte
Planta semidecídua, porte arbustivo arbóreo 
entre 4 e 7 metros de altura.

Folhas
Folhas simples alternas, bipartidas.

Flores e Fenologia
As flores são hermafroditas e esbranquiçadas  
unidas em cachos nos ramos terminais. Floresce 
entre julho e setembro.

Frutos e Sementes
Os frutos são secos do tipo legumes que se 
abrem espontaneamente quando secos 
liberando as sementes (autocoria).
Frutificação ocorre entre agosto e outubro.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica;
Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste.

Trilha
Lajeiro

Utilidades
• A madeira é utilizada para construção 

civil, cabos de ferramentas etc;
• Apresenta substâncias medicinais 

contra diabetes, controlando o nível 
de glicose no sangue e dores do 
estômago;

• É uma espécie melífera e forrageira, 
alimentando principalmente animais 
como caprinos;

• As sementes servem de alimento para 
avifauna da Caatinga como o jacu e 
para roedores como preá.

Curiosidades
Seu principal nome vulgar, pata-de-
vaca, é oriundo do formato de suas 
folhas que lembra pata de bovinos.
Existem outras espécies do mesmo 
gênero, na Reserva Natural Serra das 
Almas que são conhecidas também 
como pata-de-vaca.

MORORÓ (Bauhinia ungulata)

B

C
A: Arbusto; B: Sementes; C: Fruto; D: Folhas

A

D
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Nomes populares
Mufumbo, carne-de-vaca

Nome científico
Combretum leprosum (Combretaceae)

Hábito e Porte
Planta semidecidua encontrada muito 
em capoeira. Porte arbusivo arbóreo 2 a 6 
metros, copa larga e frondosa, ramos longos 
lembrando cipós.

Folhas
Folhas simples, opostas com folhagem densa.

Flores e Fenologia
Flores dispostas em panículas exalando 
perfume que lembra a manga. Floresce 
entre maio e julho.

Frutos e Sementes
Fruto tipo sâmara com quatro alas, de 
cor palha quando maduro contendo uma 
semente castanha escura. Frutificação 
agosto a outubro.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica; 
Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste.

Trilha
Açude

Utilidades
• A madeira serve para caixotaria, vara de 

cercas, lenha e carvão;
• Apícola, forrageira e ornamental;
• Na medicina popular são usadas suas 

folhas e entrecasca em infusões como 
hemostático, sudorífero e calmante 
e ainda para xaropes. Folhas novas 
mastigadas são usadas em cortes para 
estancar o sangramento;

• Importante para recuperação de áreas 
degradadas, inclusive em matas ciliares.

Curiosidades
É uma espécie importante no 
fornecimento de flores que são usadas 
na alimentação da abelha Jandaíra, 
uma espécie nativa em extinção.

MUFUMBO (Combretum leprosum)

B C

A: Árvore; B: Folhas; C: Frutos verdes, D: Frutos maduros

A D
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Nomes populares
Oiti, oiti-da-praia, guaili, oiti-cagão, oiti-
mirim, oitizeiro

Nome científico
Licania tomentosa (Chrysobalanaceae)

Hábito e Porte
Árvore perenifólia, copa frondosa podendo 
atingir de 8 a15 metros de altura.

Folhas
Folhas verde-escura simples, ovais, 
alongadas, bordas lisas, superfície lisa e 
brilhante, coberta por penugem em ambas 
as faces, mais evidentes quando jovens.

Flores e Fenologia
Flores pequenas e brancas, de pétalas 
curvas, agrupadas em cachos. Floresce de 
junho a agosto.

Frutos e Sementes
Fruto aromático (de odor forte) e saboroso, 
oval, de aproximadamente 5 cm de 
comprimento, de casca carnosa e amarela 
quando maduro, de polpa fina, amarela, 
fibrosa e pegajosa, e dotado de um grande 
caroço, onde se encontra a semente. 
Seus frutos amadurecem em janeiro a março.

Ocorrência
Biomas: Caatinga; Cerrado, Mata Atlântica;
Regiões: Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Trilha
Macacos

Utilidades
• Sua madeira é pesada, dura, resistente, 

uniforme e de longa durabilidade 
empregada na construção civil e na 
construção de embarcações; 

• Fornece ótima sombra, sendo por 
isso preferida para plantios em praças, 
jardins, ruas e avenidas de cidades do 
norte do país e de regiões litorâneas; 

• O fruto é comestível muito procurado 
pela fauna em geral;

• O extrato de licania tomentosa inibe a 
atividade do vírus herpes-simples;

• Requerida em programas de 
restauração de áreas de mata ciliar.

Curiosidades
Na região do Cariri (sul do Ceará) foi 
bastante utilizada na arborização 
de praças, sendo encontradas nessa 
região árvores centenárias.

OITI (Licania tomentosa)

B

C D
A: Árvore; B: Tronco e casca; C: Folhas; D: Frutos maduros

A



46

Nomes populares
Marfim, pau-d’alho-do-campo e pau-
marfim

Nome científico
Agonandra brasiliensis (Opiliaceae)

Hábito e Porte
Planta decídua, arbustiva a arbórea, sua copa 
é relativamente precária bastante irregular, 
tronco é geralmente tortuoso, rugoso, 
suberoso e muito duro, podendo atingir até 
15 metros de altura.

Folhas
Folhas simples, alternas e pêndulas 
brilhantes.

Flores e Fenologia
A inflorescência em panículas terminais 
contendo muitas flores pequenas de cor 
amarela, com aroma adocicado. Florescer 
em maio, quando manifesta a presença dos 
primeiro botões, porém a floração intensa 
ocorre de agosto a dezembro, podendo 
esporadicamente chegar a janeiro.

Frutos e Sementes
Fruto é uma drupa globosa verde pequena, 
carnosa de cor verde amarelado, com uma 
semente. Frutificações começam em agosto 
alcançando dezembro, sendo mais raros em 
janeiro.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica;
Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste.

Trilha
Macacos

Utilidades
• As folhas, flores, frutos e rebroto são 

muito aceitos pelo gado e pelo veado; 
• A cortiça que reveste o tronco e galhos 

é considerada de boa qualidade, 
tendo sido objeto de aproveitamento 
industrial, em mistura com outras 
espécies regionais;

• A madeira pode ser usada na 
marcenaria e carpintaria;

• Na medicina popular, as folhas são 
empregadas em banhos para combater 
reumatismo;

• Os índios tupis-guaranis usam as cascas 
para combater infecções da pele, sendo 
usada ainda para  combater bronquite 
e com propriedades diuréticas;

• A semente é oleaginosa e de sabor 
agradável, bastante procurada por 
animais silvestres, fornecem um óleo 
amarelado consistente e viscoso. 

Curiosidades
A casca obtém-se uma tintura 
amarelada, usada no tingimento 
artesanal de tecidos e no tratamento 
de ulcerações da pele; a raiz amarga 
faz a água espumar, sendo usado 
para dar sabor à cerveja e deixá-la 
amarelada, chamada cerveja de pobre.

PAU-MARFIM (Agonandra brasiliensis)

B C
A: Arbusto; B: Tronco, casca inconfundível; C: Folhas

A
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Nomes populares
Pente-de-macaco, escova-de-macaco

Nome científico
Amphilophium crucigerum
Sinônimo: Pithecoctenium crucigerum

Hábito e Porte
Planta trepadeira lenhosa, com gavinhas 
robustas. Ramos anguloso. Espécie que ocupa 
os extratos superiores e bordas de mata.

Folhas
Folhas compostas, opostas e ovaladas.

Flores e Fenologia
Inflorescência em cacho. Flores tubulares, 
brancas ou branco-amareladas. Floração: 
novembro a dezembro.

Frutos e Sementes
Frutos são cápsulas lineares, secos e deiscentes 
(que se abrem), com a parte externa coberta 
por espinhos grossos, o que lhe confere a 
denominação pente-de-macaco.  As sementes 
são aladas dispersas pelo vento (anemocoria). 
Frutificação de janeiro a junho.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal.
Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul.

Trilha
Macacos

Utilidades
• Os frutos são utilizados em artesanato 

podendo compor lindas peças;
• As folhas são usadas na medicina 

popular na forma de chás para 
problemas epiléticos;

• A planta em si é bastante 
ornamental com flores e folhas 
exuberantes e quando bem 
conduzida pode ser usada no 
paisagismo de uma forma geral;

• Forma, junto com outros cipós, redes 
de proteção à comunidade florestal 
além de fornecer alimento para 
fauna em épocas de escassez de 
recursos florais;

• Pode também cumprir função 
importante na restauração vegetal 
de taludes íngremes, formando 
redes de retenção de umidade e 
matéria orgânica.

Curiosidades
O seu nome vem do fato dos macacos 
utilizarem as parte do seu fruto para 
passar nos seus corpos, como forma 
de coçar a pele.

PENTE-DE-MACACO (Amphilophium crucigerum)

B C
A: Trepadeira, no detalhe sua flor; B: Fruto; C: Sementes

A
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Nomes populares
Pitomba, pitombeira, olho-de-boi e 
pitombarana

Nome científico
Talisia esculenta (Sapindaceae)

Hábito e Porte
Árvore perene, muito frondosa de 5 a 15m de 
altura (raramente arbustos).

Folhas
Composta, muito brilhante na face superior, 
compostas e alternas.

Flores e Fenologia
Inflorescência em ramos com flores pequenas 
com coloração alvas, alvo-amarelada. Floresce 
durante os meses de agosto-outubro.

Frutos e Sementes
Pequeno arredondado com coloração 
amarelada, sua semente alongadas, testa 
avermelhada, envolvida por um arilo róseo-
esbranquiçado e comestível. Maturação dos 
frutos ocorre a partir dos meses de janeiro-
março, dependendo da região.

Ocorrência
Biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica Amazonas;
Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste.

Trilha
Arapucas

Utilidades
• Os frutos são comestíveis, bastante 

comercializados nas feiras da região 
norte e nordeste do país e muito 
procurados também por pássaros;

•  A árvore é amplamente cultivada 
em pomares domésticos de todo 
país e também indicada para o 
plantio em áreas degradadas de 
preservação permanente;

• As sementes são tidas como 
antidiarréicas e usadas como 
adstringentes; o chá das sementes 
é utilizado para amenizar os 
problemas de desidratação e o chá 
das folhas é indicado para as “dores 
de cadeira” e para os problemas 
renais;

• A madeira é empregada para obras 
internas na construção civil;

• As cascas e folhas contêm tanino e a 
seiva é tóxica aos peixes.

Curiosidades
Na região norte é feito um licor dos 
frutos  muito apreciado. Para o preparo 
é introduzido um vidro na inflorescência 
para que os frutos se desenvolvam 
dentro da garrafa, após isso é adicionado 
aguardente, veda-se e depois de um 
tempo esta pronta à bebida.

PITOMBEIRA (Talisia esculenta)

C

B

A: Árvore; B: Frutos; C: Folhas

A
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Nomes populares
Sabiá, unha-de-gato, sansão-do-campo 
e cebiá

Nome científico
Mimosa caesalpiniifolia (Leguminosae)

Hábito e Porte
Árvore caducifólia, bastante ramificada, seu 
troco é dotado de acúleos; pode atingir até 10 
metros de altura.

Folhas
Folhas compostas, bipinadas e alternas, cada 
pina é provida 4 a 8 folíolos de coloração 
verde claro.

Flores e Fenologia
Flores pequenas brancas e perfumadas reunidas 
em espigas cilíndricas.  Floresce de outubro a 
dezembro.

Frutos e Sementes
Fruto é um legume seco de coloração marrom-
claro.  Sua semente é pequena em forma de 
disco, lisa, dura, leve de cor castanho-claro. 
Frutificação em janeiro.

Ocorrência
Bioma: Árvore endêmica da Caatinga;
Região: Nordeste (Ceará, Maranhão, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande 
do Norte).

Trilha
Açude e Lajeiro

Utilidades
• Suas folhas são de alto valor 

forrageiro, rico em proteínas, serve 
tanto verde como fenada para todas 
as espécies de animais domésticos, 
seus frutos também servem de 
forragem, tanto maduro quanto 
seco;

• A madeira é muito apreciada para 
uso como estacas e mourões para 
cerca, sendo altamente resistente 
a decomposição, umidade e aos 
cupins, fornece lenha e carvão de 
boa qualidade;

• É uma planta apícola por excelência, 
produz grande quantidade de pólen 
e néctar;

• Na medicina popular, as cascas do 
caule são tradicionalmente utilizadas 
como cicatrizantes, o chá da parte 
interna da casca, é usado para males 
estomacais e vias respiratórias;

• Usada na recuperação e restauração 
ambiental, de rápido crescimento 
e de grande resistência a estiagens 
prolongadas.

Curiosidades
O Ceará é considerado o maior 
produtor e exportador de estacas de 
sabiá no Nordeste.
O nome vulgar “sabiá” vem da 
semelhança da cor da casca, parecida 
com a plumagem do conhecido cantor 
de nossas matas, o pássaro sabiá.

SABIÁ (Mimosa caesalpiniifolia)

B

D

C

F
A: Árvore; B: Flores; C: Folhas; D:Tronco e Casca; E: Sementes; F: Frutos maduros

A E
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Nomes populares
Tamboril, timbaúba, orelha-de-negro

Nome científico
Enterolobium contortisiliquum 
(Leguminosae)

Hábito e Porte
Árvore caducifólia, frondosa,tronco reto, 
alcança 20 metros de altura no Nordeste e 
diâmetros do tronco de até 95 cm. 

Folhas
Folhas compostas, alternas com presença de 
glândulas entre folíolos.

Flores e Fenologia
Flores hermafroditas de coloração branca 
em cachos axilares. Floresce de setembro 
a novembro.

Frutos e Sementes
Legume preto quando maduro seco e com 
formato que lembra uma orelha. Frutificação 
dezembro a fevereiro.

Ocorrência
Biomas: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica;
Regiões: Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Trilha
Lajeiro

Utilidades
• As sementes apresentam uma proteína 

de ação inflamatória, a enterolobina. 
Essa proteína apresenta toxidez para 
larvas de alguns insetos, podendo ser 
usada como inseticida;

• A madeira pode ser utilizada para 
brinquedos, colméias, em construção 
naval e civil. As raízes longas e grossas 
servem para fazer jangada;

• Pode ser usado para fabricação 
de sabão caseiro devido a elevada 
quantidade de saponina na casca e 
frutos. Essa mesma substância pode ter 
propriedades detergente, antifúngica, 
antiviral, espermicida, expectorante, 
diurética e anti-inflamatória;

• Forrageira e apícola e de interesse 
paisagístico;

• Os frutos são procurados por animais 
como paca e cutia potencializando o 
interesse para restauração de áreas.

Curiosidades
É citada como ictiotóxica (tóxica aos 
peixes), portanto recomenda-se o 
plantio em restauração de mata ciliar 
em locais sem inundação.

TAMBORIL (Enterolobium contortisiliquum)

B

C D
A: Árvore; B: Folhas; C: Tronco e casca; D: Frutos e sementes

A
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Nomes populares
Pau–violeta, violete, violeta, violeto, 
violete-cipó, violete-rabo-de-macaco

Nome científico
Dalbergia cearensis (Leguminosae)

Hábito e Porte
Planta decídua, arbustiva arbórea, copa espessa 
com galhos tortuosos, tronco ereto e curto. 
Pode atingir até 10 metros de altura.

Folhas
Folhas compostas com 5 a 7 folíolos 
ovalados ou oval-lanceolado.

Flores e Fenologia
Inflorescência em cachos com flores pequenas 
brancas- amareladas com odor de jasmim. 
Floresce entre outubro e dezembro.

Frutos e Sementes
Fruto é um legume do tipo sâmara com uma 
única semente. Apresenta coloração de creme 
a marrom que estala antes do início do inverno.
Sua semente lembra um pequeno feijão de cor 
castanho rugosa. Frutificação na Bahia ocorre 
em maio e no Ceará no início da estação seca.

Ocorrência
Biomas: Caatinga e Mata Atlântica.
Regiões: Nordeste e Sudeste. 

Trilha
Macacos

Utilidades
• A principal utilização é a confecção 

de móveis de classe, painéis, estojo 
para rádios e bijuterias, aliadas 
a peças de metais nobres como 
cinzeiro, objetos de adorno, cabos 
de faca e tacos;

• Produz lenha e carvão de boa 
qualidade;

• Suas flores apresentam potencial 
apícola;

• Usada no paisagismo na arborização 
de praças, parques e avenidas;

• Pode ser usada na restauração de 
ambientes fluviais ou ripários sendo 
excelente na recuperação de áreas e 
enriquecimento de capoeiras.

Curiosidades
Os moradores das áreas rurais, onde 
ocorre essa espécie, comentam que 
sua madeira libera um aroma agradável 
(parecido com cravo-da-índia) quando 
usada como lenha ou como carvão no 
ferro de passar roupas.  Usam ainda 
para defumar a casa e o enxoval do 
bebê para evitar cólicas.

VIOLETA (Dalbergia cearensis)

C

B

A: Árvore; B: Folhas; C: Semente e frutos

A
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HERPETOFAUNA
Anfíbios e répteis

SAPO-CURURU (SAPO-BOI) 
Rhinella jimi

Com mais de 20 cm de comprimento é a maior 
espécie de sapo encontrada no Nordeste. 
Seu canto é bem típico, como um trinado 
longo, grave, que lembra o ronco de motor 
de barcos. Os sapos têm hábitos noturnos, 
por isso ficam o dia ocultos em locais úmidos. 
Alimenta-se de pequenos insetos e pequenos 
vertebrados, como lagartos. 

Você sabia?
Existem muitas espécies que são popularmente chamadas de sapo-cururu. 
Algumas delas possuem glândulas que soltam veneno, mas nenhuma destas 
é encontrada na reserva. 

IGUANA 
Iguana iguana

Lagarto de médio porte, pode ultrapassar 1,5 
m. Tem a capacidade de mudar a cor da pele 
em tons de verde e de marrom de acordo 
com a vegetação onde se encontra. Mede 
180 cm de comprimento e pesa 9 kg. Tem 
uma crista no dorso que vai do pescoço até 
a cauda. A iguana quando jovem se alimenta 
de insetos, mas o adulto é herbívoro, se 
alimentando de frutas, flores e folhagens.

Você sabia?
É muitas vezes chamada de camaleão, mas essa denominação não é 
adequada, pois não existem camaleões no Brasil. 

CALANGUINHO-DO-RABO-AZUL
Micrablepharus maximiliani

Pequeno lagarto de até 5 cm. Fácil de 
identificar pela cor azul vivo da cauda. Pode 
ser encontrado durante o dia, caçando 
ativamente no chão, entre as moitas e 
arbustos das áreas mais sombreadas nas 
bordas da mata. As fêmeas põem dois ovos 
por vez. Ocorre na Caatinga e no Cerrado. Seu 
comportamento ainda é pouco conhecido. 
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CALANGUINHO-DO-RABO-VERMELHO
Vanzosaura rubricauda

Pequeno lagarto que possui a cauda 
vermelha e corpo negro com listras 
brancas longitudinais. É típico da Caatinga, 
mas também habita em matas úmidas. 
Vive em solo arenoso e foge facilmente 
quando se sente ameaçado, enterrando-
se. Seu comportamento ainda é pouco 
conhecido. É encontrado principalmente 
em locais com acúmulo de serrapilheira no 
solo, capim e áreas com pouca vegetação. 

TIJUBINA 
Cnemidophorus ocellifer

Esta espécie, de pequeno tamanho 
corpóreo (pode alcançar 25 cm de 
comprimento total), tem padrão de 
coloração típico, marrom-claro no 
dorso e as porções laterais são repletas 
de pequenas manchas arredondadas 
verde-azuladas, denominadas ocelos. 
Estes lagartos terrícolas são comumente 
vistos durante as horas mais quentes 

do dia, geralmente exibindo o marcante comportamento de forrageio 
ativo, caracterizado por breves deslocamentos rápidos e paradas 
freqüentes, nos quais o lagarto tateia o substrato com sua língua bífida 
à procura de presas, em especial insetos.

Você sabia?
Uma curiosidade interessante deste gênero de lagartos é que algumas 
espécies de Cnemidophorus não apresentam machos. É isso mesmo! 
As populações são representadas exclusivamente por fêmeas, que se 
reproduzem por partenogênese e, conseqüentemente, produzem somente 
descendentes fêmeas.

TEJU (TEIÚ, TIÚ)
Tupinambis merianae

Lagarto de grande porte com manchas 
brancas ou amareladas sob a pele negra. 
Possui hábitos terrestres, abrigando-se 
em tocas; a língua é bífida e rosada. Sua 
alimentação é variada, incluindo insetos, 
vegetais, frutas, roedores, anfíbios, alguma 
carniça e ovos de aves.

Você sabia?
O teju afeta negativamente a população de aves na região, pois a espécie se 
alimenta de ovos e filhotes de aves.
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CANINANA
Spilotes pullatus

Cobra de grande porte, que pode atingir 3 
m de comprimento. Possui colorido negro 
no dorso com manchas grandes amarelas 
no ventre. É bastante comum no Nordeste 
e é encontrada em todos os ambientes. 
Como a maioria das cobras não venenosas, 
pode até morder, mas restará somente o 
ferimento. Vive próximo de lagos e rios 

em meio as árvores e arbustos. Pode também ser encontrada nadando ou 
rastejando pelo chão, onde caça aves, roedores e até pequenos lagartos.

Você sabia?  A caninana não é peçonhenta (venenosa).

CASCAVEL
Crotalus durissus cascavella

Serpente que pode alcançar 1,6 m 
de comprimento, é peçonhenta e 
essencialmente terrestre. Sua principal 
característica é a presença de um chocalho 
na extremidade da cauda. Por razões não 
bem conhecidas, a cascavel não libera 
completamente a pele antiga que, em vez 
de sair completamente, mantém parte 

dela enrolada na cauda em forma de um anel cinzento e grosseiro. Com o 
passar dos anos, estes pedaços de pele ressecados formam os guizos. Soa 
os guizos que, quando o animal vibra a cauda, balançam e causam o ruído 
característico. 

Você sabia? Os anéis da cauda indicam quantas trocas de pele já ocorreram.

JARARACA
Bothrops sp

Sua coloração esverdeada com desenhos 
semelhantes a um “V” invertido, corpo 
delgado medindo aproximadamente 1 
metro e cabeça triangular. São típicas 
de ambientes de mata, vivendo entre 
as plantas, sobre a serrapilheira e locais 
úmidos ou onde haja facilidade para 
proliferação de roedores. Como a defesa 

desses animais é a picada com inoculação de veneno quando o homem 
descuida acaba, por vezes, sofrendo com os efeitos do veneno inoculado. 
Os encontros com as jararacas ocorrem principalmente em áreas cultivadas, 
desmatadas ou modificadas, por exemplo, campos de pastagens e expansão 
dos limites urbanos.

Você sabia? As cobras venenosas do Brasil são facilmente identificáveis por 
causa da fosseta loreal. Essa fosseta consiste em dois orifícios situados entre 
a narina e o olho, um em cada lado da cabeça.
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AVES
No Brasil, existem cerca de 1.800 espécies de aves. 
Destas, 237 podem ser vistas aqui na RNSA.

ABRE-FECHA (TICO-TICO-REI-CINZA)
Coryphospingus pileatus 
[Ameaçado de extinção]

Mede cerca de 13,5 cm de comprimento. 
A fêmea é parda-acinzentada nas partes 
superiores, esbranquiçada nas partes 
inferiores, com o peito e os lados estriados 
de cinzento. O macho quando excitado, 
abre e fecha a crista vermelha e negra. Na 
sua alimentação predominam sementes, 
mas come também insetos e outros 
artrópodes. Faz o ninho em formato de 
tigela e cada ninhada geralmente tem 
entre 3 e 5 ovos, tendo de 2 a 3 ninhadas 
por temporada. Os filhotes nascem após 
13 dias. Vive na Caatinga, mata seca e 
restinga.

Você sabia?
Seu ninho é parasitado pelo vira-bosta (Molothrus bonariensis), que coloca 
os ovos para a fêmea do abre-e-fecha chocar. É muito capturado por 
traficantes de aves silvestres, ocasionando baixa populacional em algumas 
regiões.

Macho

Fêmea

ANU-PRETO
Crotophaga ani

O anu-preto é uma ave bastante conhecida. 
Reunidos em grupo, costumam ficar entre 
a vegetação rasteira ou arbustiva em 
busca de insetos (gafanhotos, vagalumes, 
besouros, louva-deus, lagartas), apanham 
também lagartixas, pererecas e pequenas 
cobras. Habita ambientes abertos com 
vegetação secundária (moitas e capões). O 

ninho é geralmente coletivo, havendo a participação de vários casais.

Você sabia?
Sendo um fraco voador, mal resiste à brisa. Qualquer vento mais forte leva-o 
para longe.
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BEIJA-FLOR-DE-TESOURA
Eupetomena macroura

Também conhecido como beija-flor-
rabo-de-tesoura e tesourão, é talvez o 
mais famoso dentre o seu grupo, pois é 
facilmente reconhecível pela tesoura que 
forma com as penas da cauda e também 
pelo seu comportamento briguento. 
É uma das maiores espécies de beija-
flores, podendo atingir 19 cm. Sua cauda 
é profundamente bifurcada e toma 
quase 2/3 do tamanho total. A cabeça e 
o pescoço são azuis e resto da plumagem 

verde-escuro brilhante. O ninho, em forma de tigela, é composto por 
fibras vegetais, folhas e teia de aranha. Põe dois ovos brancos nos meses 
de janeiro e fevereiro e somente a fêmea incuba os ovos. Bastante 
territorialista, quando há menos disponibilidade de néctar esta ave adota 
uma única árvore, que pode ser mulungu ou ipê e a defende ferozmente 
contra qualquer outra ave, principalmente contra outros beija-flores.

Você sabia?
Os beija-flores têm o metabolismo mais acelerado entre as aves. Quando 
em vôo podem bater as asas dezenas de vezes por segundo. O canto é 
muito agudo e rápido, parecendo um simples assovio para nossos ouvidos.

BACURAUZINHO-DA-CAATINGA
Caprimulgus hirundinaceus
[Endêmico da Caatinga]

Mede cerca de 16 cm de comprimento. 
Possui uma mancha branca na asa e o 
macho possui a ponta das duas últimas 
retrizes de cor branca. Alimentam-se de 
insetos que caçam ao cair da noite e ao 
alvorecer. Caçam o tempo todo com a boca 
aberta, e assim vão coletando um grande 

número de insetos voadores, principalmente mariposas e outros insetos 
noturnos. Os dois ovos são depositados diretamente no solo, lajedo ou nas 
proximidades do tronco de uma árvore, sem nenhum cuidado maior. Os 
ovos têm geralmente a cor do terreno e por isso se camuflam muito bem. 
Durante o dia, estas aves dormem em pequenas moitas nas áreas abertas. 

Você sabia?
É facilmente reconhecido pelo seu pequeno porte, o que o difere dos outros 
bacuraus, e por ser um dos poucos que voa um pouco antes do pôr-do-sol.
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CABORÉ
Glaucidium brasilianum

Uma das menores espécies de coruja do 
Brasil. Tem hábitos tanto diurnos como 
noturnos e é excelente caçador, aves, rãs, 
lagartixas e pequenas cobras. A plumagem 
varia de coloração acinzentada até um 
marrom avermelhado, com manchas 
brancas no corpo e faixas brancas na testa. 

Você sabia?
O macho apresenta o tamanho bem menor que o da fêmea. 

BICO-DE-LATÃO
Nystalus maculatus

Também é conhecido popularmente como 
rapaizinho-dos-velhos, fura-barreira, joão-
bobo e apara-bala. O nome se refere à sua 
“mansidão”, pois é capaz de ficar imóvel 
no meio da vegetação, observando tudo 
que se passa ao seu redor. Como o seu 
colorido e a sua forma lhe fornecem uma 
perfeita camuflagem, passa muitas vezes 

despercebido. Fica pousado em poleiros à espera da presa. Decola e apanha 
insetos em vôo, voltando para devorá-los no galho onde estava pousado. 
Além de insetos, come aranhas, escorpiões e pequenos vertebrados. Come 
também pequenas frutas. 

Você sabia?
Costuma pousar em fios ou galhos expostos ao sol, imóvel, confiando em 
sua camuflagem para evitar os predadores. Quando apanhados vivos finge-
se de morto para depois fugir inesperadamente. 

CANCÃO (GRALHA-CANCÃ)
Cyanocorax cyanopogon

Ave de grande porte, habita a Caatinga e o 
Cerrado, se alimenta de insetos, sementes 
e frutos. Vive em grupos de até oito 
indivíduos.  É uma ave inteligente, com 
estratégias de alimentação diversificadas. É 
hábil no vôo acrobático. O cancão é muito 
curioso e barulhento. Quando descobre 
qualquer coisa estranha na mata avisa a 

todos, especialmente quando encontram uma cobra; neste momento dão 
gritos especiais e logo acodem outros companheiros e até outras aves, 
rodeando a ameaça à distância.

Você sabia?
São considerados o alarme da mata, pois ao avistar qualquer predador, 
intruso ou perigo, começam a gritar, emitindo um som semelhante ao seu 
nome “can can”.
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CORRUPIÃO (SOFRÊ)
Icterus jamaicaii

Mede cerca de 23 cm de comprimento. Não 
apresenta dimorfismo sexual (diferença 
entre macho e fêmea). Trata-se de uma das 
aves mais lindas e de voz mais melodiosa 
deste continente. O corrupião se alimenta 
de frutos, sementes, insetos, aranhas e 
outros pequenos invertebrados. Aprecia a 
seiva das flores do mandacaru e os frutos 

destes cactos. Come também as flores do ipê-amarelo. Alimenta-se à várias 
alturas, com preferência para a vegetação mais baixa. As vezes constrói seu 
próprio ninho, mas costuma ocupar ninho alheio para procriar (ex.: bem-te-
vi, casaca-de-couro, joão-de-barro e xexéu), enxotando os donos e jogando 
seus filhotes ao chão. Cada ninhada geralmente tem entre 2 e 3 ovos, tendo 
de 2 a 3 ninhadas por estação. Vive aos pares.

Você sabia?
Costuma pousar em fios ou galhos expostos ao Sol, imóvel, De excelente 
canto, consegue imitar o som de outras aves e até cantar trechos do hino 
nacional.

CHORÓ-BOI (CHORO-GRANDE)
Tarabara major 

É uma espécie comum, que habita 
tanto regiões úmidas quanto secas. Vive 
geralmente aos pares, pulando em meio 
aos arbustos a uma altura de 1 a 5 m, o que 
o torna difícil de ser observado. O macho 
é negro no dorso, em forte contraste 
com o branco da região ventral. Asas 
com faixas brancas notáveis e cauda com 

bolas brancas, também destacadas. Na fêmea, toda a plumagem negra é 
substituída por marrom avermelhada, sem haver o branco das asas e cauda. 
Nos dois sexos, destaca-se o vermelho intenso dos olhos da ave adulta.
No juvenil, os olhos são marrom escuro, embora a plumagem já seja do 
sexo correspondente ao sair do ninho. Mantém as penas da cabeça eriçadas 
quando ativas, em um topete característico. Mede cerca de 20 cm.

Você sabia?
O seu bico é forte e disseca facilmente os insetos para sua alimentação.
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DORMINHOCO (SURUCUÁ-DE-
BARRIGA-VERMELHA)
Trogon curucui

Tais aves chegam a medir até 25 cm de 
comprimento, sendo que os machos 
possuem o alto da cabeça azul, pálpebras 
amarelas, dorso verde, cauda negra com 
faixas longitudinais brancas, enquanto as 
fêmeas têm o alto da cabeça e o pescoço 
cinzentos. Alimentam-se de frutos diversos 

e insetos. O ninho é feito num oco de árvore, pondo de 2 a 4 ovos. Ambos 
constroem o ninho e cuidam da prole.

Você sabia?
Capturam insetos em pleno vôo e voltam para o mesmo poleiro.

GALO-DE-CAMPINA
Paroaria dominicana

É conhecido também como cabeça-
vermelha, cabeça-de-fita e cardeal-do-
nordeste. Reúnem-se à beira de cacimbas 
ou poços naturais na Caatinga, a fim de 
beber água e tomar banho. Para comer, 
anda e saltita catando sementes no 
próprio solo. Durante a reprodução são 

extremamente territorialistas e vivem estritamente aos casais. 

Você sabia?
São bastante comercializados nas feiras, reforçando o comércio ilegal de 
aves silvestres. Foi introduzida no Sudeste. 

GOLINHA
Sporophila albogularis
[Endêmico da Caatinga]
[Ameaçado de extinção]

Mede cerca de 10,5 cm de comprimento. 
O macho possui a cabeça enegrecida e 
o restante das partes superiores cinza, 
a garganta branca, cuja tonalidade 
estende-se para cima, formando um colar 
incompleto na nuca, a fêmea e os filhotes 

são marrom-acinzentados nas partes superiores e amarelo-esbranquiçados 
nas inferiores. Filhotes machos adquirem a plumagem de adulto com cerca 
de 18 meses de idade. Seu canto é um gorjear fino, persistente, bem variado 
e rápido.

Você sabia?
É comum realizar imitações do canto de outras aves.
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JACU-VERDADEIRO
Penelope jacucaca
[Endêmico da Caatinga]
[Ameaçado de extinção]

É a maior espécie de galiforme 
(forma de galinha) do bioma, vivendo 
preferencialmente na Caatinga arbórea 
e nas matas secas. É bastante terrícola e 
corre mostrando o dorso bronze-brilhante. 
Mede aproximadamente 73 centímetros de 

comprimento. Tem predileção por frutos, como o do juazeiro, consumindo 
também flores de ipê. Constrói seu ninho em forma de tigela confeccionada 
de gravetos e forrado internamente com folhas secas. Prefere áreas mais 
úmidas e próximas dos rios. Tolera algum tipo de perturbação em seu 
ambiente, mas é bastante sensível à caça, por isso encontra-se ameaçado. 
Pode ser visto sozinho, aos pares ou em pequenos grupos, que se deslocam 
rapidamente pelo solo ou pelas árvores, fazendo grande barulho.

Você sabia?
Essas aves vocalizam principalmente de madrugada e ao crepúsculo, 
quando se reúnem para dormir.

JOÃO-DE-BARRO
Furnarius rufus 

O João de barro é uma das aves mais 
reconhecidas por causa do ninho, em 
formato de forno que o casal constrói na 
época reprodutiva, em arvores. Além do 
barro, usa partes de plantas  para reforçar 
a estrutura. O ninho tem uma pequena 
câmara que previne a entrada de correntes 
de ar predadores, e logo após, há uma 

câmara mais interna e ampla onde ocorre a incubação dos ovos.

Você sabia?
A construção do ninho demora entre 18 dias e 1 mês, dependendo da 
existência de chuvas e, portanto, de barro em abundância. O ninho pesa 
em torno de 4 quilos. 
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PERIQUITO-DA-CAATINGA
(PERIQUITO-DO-SERTÃO)
Aratinga cactorum 
[Endêmico da Caatinga]

Vive em bandos e alimenta-se de frutos e 
brotos, flores e sementes. Para construir 
o ninho usa buracos escavados por 
outras aves. Alimentam-se de frutas, 
brotos e sementes. O ninho é construído 
em cupinzeiros arborícolas ativos. A ave 

escava um túnel de acesso na base do cupinzeiro, de baixo para cima, tendo 
diâmetro compatível com o seu tamanho; essa entrada é bem discreta e 
muito difícil de se perceber, contribuindo para a segurança do ninho. Bota 9 
ovos. Costumam voar em bando entre 6 a 8 indivíduos, sempre vocalizando 
um som “krik-krik-krik-krik”, e tem vários hábitos semelhantes aos de um 
papagaio, como o de levantar suas penas e ficar balançando a cabeça pra 
cima e pra baixo quando com raiva.

SABIÁ-LARANJEIRA
Turdus rufiventris

É típico pelo peito acastanhado e a 
mancha laranja, que o distingue das outras 
espécies de sabiá. Habita matas abertas, 
fechadas e áreas ocupadas por pessoas, 
como quintais e praças. Alimenta-se de 
frutos e insetos, especialmente larvas. 
Constrói ninhos com filamentos vegetais 
unidos com barro. Seu canto é muito 

apreciado, parecendo com o som de uma flauta, que serve para atrair a 
fêmea e demarcar território. Vive solitário ou aos pares.

Você sabia?
O sabiá-laranjeira é a ave símbolo do Brasil, citada em várias canções 
nacionais, como a “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias. 

SERICOIA
Aramides cajanea

Também conhecida como saracura-três-
potes, habita ambientes ribeirinhos e 
proximidades a alagados, encontrada 
principalmente no chão. Alimenta-se de 
insetos, frutos e sementes. Constroem 
grandes ninhos na beira dos rios e lagos. 
Mede 39 centímetros. Sua plumagem 

castanho-esverdeada, pescoço e cabeça cinzentos, ajudam na camuflagem. 
Pequena e desajeitada, a saracura passa o dia escondida em silêncio, mas 
nas horas do alvorecer e do fim da tarde.

Você sabia?
O seu canto parece dizer “três-potes - um coco - um coco”, e que, segundo 
a crença popular, é prenúncio certo de chuva. Macho e fêmea cantam em 
dueto, cada um emitindo uma parte do canto.
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VEM-VEM (GURIATÃ)
Euphonia chlorotica
[Endêmico da Caatinga]
[Ameaçado de extinção]

Os machos são muito coloridos, com as 
costas azul marinho, brilhante ao sol, e 
cabeça negra. O papo, todo escuro, é 
característica marcante dessa ave, junto 
com a área amarela da testa até logo depois 
da linha dos olhos. Barriga amarela. A 

fêmea é verde-oliva, de fronte amarelada e ventre esbranquiçado. Costuma 
movimentar-se no meio da folhagem das copas, não se aproximando do 
chão na parte interna da floresta. Vive em casais ou pequenos grupos, 
associando-se a bandos mistos na procura de insetos em alguns momentos. 
Alimenta-se de frutos diversos, néctar e insetos.

Você sabia?
Seu canto é fraco e pode ser facilmente reconhecido pelo “fi-fi” ou “vi-vi”.

URUBU-REI
Sarcoramphus papa

Possui uma distribuição abrangente, que 
vai de toda a América Latina até ao sul 
do México. Habita florestas. É o primeiro 
a abordar uma carcaça, afugentando 
as demais aves. Tem cabeça e pescoço 
nus, pintados de vermelho, amarelo e 
alaranjado, a parte superior do corpo 
esbranquiçada, asas e cauda pretas, o lado 

inferior com plumagem branca e negra. Sua dieta é estritamente carnívora, 
mas nunca se alimenta de animais vivos, salvo se estiver faminto e a presa 
estiver agonizando. O suco gástrico dos urubus é bioquimicamente tão 
ativo que neutraliza as toxinas cadavéricas e bactérias, eliminando perigos 
posteriores de infecção. Ave diurna, pousa nas árvores mais altas da mata, 
onde costuma dormir. Passa a noite empoleirada em um galho, sempre no 
mesmo lugar. É visto normalmente voando bastante alto, sozinho ou aos 
pares, raramente em grupos de vários indivíduos.

Você sabia?
É vulnerável à extinção, afetado pela destruição de seu habitat, além de ser 
capturado por sua beleza para tráfico de animais. 
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CANGAMBÁ (GIRITA)
Nome científico: Conepatus semistriatus 
Ordem: Carnivora
Família: Mephitidae

Pode chegar até os 4 kg e sua coloração varia de preto a 
marrom. Possui uma faixa branca de pelos que começa no 
topo da cabeça e cresce se dividindo em duas ao longo do 
corpo até a base da cauda, que é volumosa e branca em sua 
porção distal, sua cabeça é arredondada, corpo compacto 
e patas dianteiras com garras grandes e de coloração 
escura. É uma espécie terrestre e geralmente tem hábitos 
crepusculares e noturnos. São geralmente solitários, unindo-
se apenas para a reprodução. Ocorre mais comumente em 
vegetações mais abertas como campos, cerrados e Caatingas.

Você sabia?
Como estratégia de defesa, o canganbá libera um líquido 
volátil de odor muito forte para espantar predadores, por 
exemplo, ou em situações de estresse.

MAMÍFEROS
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CASSACO (GAMBÁ)
Nome científico: Didelphis albiventris 
Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae

Tem porte médio, com comprimento 
da cabeça e corpo de 30 a 89 cm, seu 
rabo mede entre 29 e 43 cm, pesando de 
0,5 a 2,75kg. A cor dessa espécie varia um 
pouco e alguns são mais escuros do que 
outros, mesmo assim podemos dizer que 
a coloração é grisalha. Tem 3 listras pretas 
na face, duas delas sobre os olhos e uma 
na fronte. As orelhas são pretas na base e 
branco-rosadas na parte de cima e a ponta 
do rabo é nua. É classificado como comedor de frutas, mas também 
pode se alimentar de roedores, rãs, lagartos, insetos e há também 
relatos que o associam à predação de aves domésticas, principalmente 
galinhas. Ocorre na porção leste e centro-oeste do Brasil, o Paraguai, o 
Uruguai, as regiões norte e central da Argentina e o sul da Bolívia.

Você sabia?
O gambá é um parente do canguru australiano e tem uma bolsa muito 
parecida! Ele tem hábitos noturnos e busca abrigo em ocos de árvores, 
entre suas raízes ou debaixo de troncos caídos. 

Pegada
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CATITA (CUÍCA)
Nome científico: Gracilinanus agilis 
Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae

Animal bem pequeno com comprimento de cabeça e 
corpo entre 8,1 e 11,5 cm sendo que sua cauda mede de 11 
a 15,8 centímetros, pesando entre 13 e 40 gramas. Seus olhos 
são contornados por uma faixa de pelos escuros, suas costas 
são de cor marrom-acinzentada e seu ventre tem pelos de base 
cinza e ápice creme. Alimenta-se basicamente de insetos e sua 
reprodução ocorre preferencialmente na estação chuvosa.

Você sabia?
A catita usa sua cauda comprida para se equilibrar e 
agarrar em pequenos galhos de árvores e arbustos.



68

CATITU (CATETO)
Nome científico: Pecari tajacu
Ordem: Artiodactyla
Família: Tayassuidae

Pode pesar até 30 kg e medir entre 
80 cm a 1 metro de comprimento. Sua 
coloração é marrom ou preta, salpicada 
de branco, com faixas brancas ou amarelas 
pelo corpo, possui também uma crina 
de pelos longos que vai da cabeça até 
as ancas. Sua caixa craniana é pequena 
e afilada posteriormente e os caninos 
são bem desenvolvidos e voltados para 
fora. Possuem tanto hábitos diurnos 
como noturnos e andam em bandos de 
até 50 indivíduos tanto em ambientes 
florestais como em ambientes abertos. 
Tem distribuição ampla pelas Américas, 
ocorrendo desde o sul dos EUA até o 
noroeste do Peru e norte da Argentina, 
ocorrendo em todos os biomas brasileiros.

As marcas das pegadas do catitu variam entre 3,5 e 4,5 cm de 
comprimento por 3,5 a 4 cm de largura. As pegadas dianteiras são 
levemente afastadas e projetadas para fora da trilha produzida 
pelo animal. Algumas vezes é possível notar a marca dos dois 
cascos pequenos, localizados na parte de trás da pata traseira, 
denominados garrões ou guardas.

Você sabia?
O nome caititu vem do tupi e significa “o que ataca com os dentes 
caninos”.

Pegadas © Guia de mamíferos da Mata Atlântica

Pegada posterior

Pegada anterior
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COTIA
Nome científico: Dasyprocta prymnolopha
Ordem: Rodentia
Família: Dasyproctidae

Possuem patas longas e finas e o dorso 
posterior longo e fortemente curvado. 
Nessa mesma região a cotia possui um 
conjunto de pelos que se eriçam em 
situações de alarme ou estresse. Tem 
hábito terrestre e se alimentam de frutos, 
sementes, raízes e plantas suculentas. Sua 
distribuição está geralmente associada a 
cursos d’água, tendo hábito diurno seus 
picos de atividade são no começo da 
manhã e no final da tarde.

Você sabia?
As cotias vivem em pares permanentes e 
habitam uma área em torno de dois ou 
três hectares, dormem sempre no mesmo 
local e tem trilhas e áreas de alimentação definidas. 

Pegadas © Guia de mamíferos da Mata Atlântica

Pegada posterior

Pegada anterior
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CUÍCA-DO-RABO-CURTO
Nome científico: Monodelphis domestica 
Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae

Animal pequeno, medindo entre 12,3 e 17,9 cm de comprimento 
de cabeça e corpo, seu rabo tem de 4 a 9 cm. Suas costas têm 
coloração marrom-acinzentada e sua barriga é cinza alaranjada. 
Alimenta-se de insetos, se reproduzindo ao longo de todo o 
ano em regiões de Caatinga, sobretudo na estação chuvosa. O 
pico de atividade ocorre entre as 3 primeiras horas do anoitecer. 
Ocorre do litoral nordeste do Brasil ao centro e sudeste da Bolívia 
e extremo com a Argentina, preferindo matas de brejos, áreas 
rochosas da Caatinga, bem como Caatinga arbórea alta e baixa 
ocorrendo também em campos e cerrado (fisionomias abertas) e 
em florestas de galeria e de encosta (fisionomias fechadas).

Você sabia?
Em condições ambientais ótimas, uma fêmea dessa espécie pode 
produzir cinco ou seis ninhadas por ano, com 6 a 11 filhotes por 
ninhada. É uma média de mais ou menos 38 filhotes por ano! 
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GATO-DO-MATO PEQUENO
Nome científico: Leopardus tigrinus 
Ordem: Carnivora 
Familia: Felidae

Seu comprimento varia de 60 a 85 cm com um peso entre 
1,5 e 3,5 kg. As patas são pequenas e proporcionais ao corpo e os 
pelos da nuca se projetam para trás. A sua cor de pelo é amarelo 
e castanho, possuindo rosetas pelo corpo, geralmente pequenas, 
abertas e em maior quantidade que as da jaguatirica. Vivem 
solitários, costumam subir em árvores e têm hábitos noturnos. 
Comem principalmente pequenos vertebrados como lagartos, 
aves e mamíferos.

Você sabia?
O gato-do-mato-pequeno é considerado o menor felino do Brasil, 
com proporções similares às do gato doméstico e apesar de ter 
alimentação carnívora, há registro de indivíduos encontrados 
com o estômago repleto de jaboticabas.

[Ameaçado de extinção]
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GATO-MOURISCO
Nome Científico: Puma (Herpailurus) yagouaroundi 
Ordem: Carnivora 
Familia: Felidae

Animal de corpo alongado, cabeça 
pequena alongada e achatada e orelhas bem 
arredondadas. Mede aproximadamente 105 
cm quando adulto. Não apresenta manchas 
pelo corpo e sua coloração pode ser marrom 
escuro, cinza ou avermelhada. Os picos de 
atividade dessa espécie podem ser tanto 
diurnos quanto noturnos. Alimenta-se 
principalmente de roedores, aves, répteis e 
anfíbios.

A pegada apresenta quatro dígitos e 
quase sempre sem marcas de unhas, que 
podem ocorrer em situações especiais. O 
comprimento varia de 3 a 4 cm e a largura 
de 2,5 a 3,5. O rastro deixado é semelhante 
à pegada de uma onça-parda, porém de 
tamanho bem menor. A almofada é levemente afunilada com os 
dígitos ligeiramente afastados o que diferencia a sua pegada em 
relação à de um felino menor.

Você sabia?
O que vai definir a coloração do pelo do gato mourisco é a 
fitofisionomia ocupada. Quanto mais fechada for a mata, mais 
escura a coloração.

Pegadas © Manual de rastros da fauna paranaense

Pegada posterior

Pegada anterior
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GUAXINIM (MÃO-PELADA)
Nome científico: Procyon cancrivorus 
Ordem: Carnivora
Família: Procyonidae

O comprimento do corpo varia entre 
48 cm e 1m e a cauda tem tamanho entre 
20 e 38 cm. Possui a pelagem do corpo 
densa e curta com coloração variando do 
marrom escuro ao grisalho. É uma espécie 
com bastante agilidade manual, podendo 
procurar peixes e outros animais aquáticos 
na água ou lodo. Seus membros posteriores 
são mais altos que os anteriores, possui 
os conhecidos anéis escuros na cauda e 
a máscara de pelos escuros que desce 
dos olhos até a mandíbula. É um animal 
de hábitos noturnos que prefere habitats 
florestais próximos a corpos d’água, como 
lagoas, mares, rios e manguezais. Alimenta-
se principalmente de moluscos, insetos, 
peixes, caranguejos e frutos. É um animal de distribuição ampla, 
ocorrendo desde a América Central até a Argentina e o Uruguai, 
aparecendo também em todos os biomas brasileiros.

A pegada dianteira de um mão-pelada apresenta cinco 
dígitos finos, longos, separados, lembrando uma mão humana 
espalmada, e com marcas das unhas. A disposição é sempre 
paralela, a marca dianteira ao lado da traseira, sendo a pegada 
dianteira ligeiramente menor que a traseira.

Você sabia?
O nome popular mão-pelada foi dado por causa de suas mãos, que 
não possuem pelos e deixam pegadas parecidas com mãos de criança.

Pegadas © Manual de rastros da fauna paranaense

Pegada posterior

Pegada anterior
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JAGUATIRICA
Nome científico: Leopardus pardalis
Ordem: Carnivora 
Familia: Felidae

Possui porte médio atingindo 
entre 67 e 101 cm de comprimento da 
cabeça ao final do corpo, com cauda 
proporcionalmente grande, média de 
35,4 cm. A coloração nessa espécie é 
bem variável, mas é possível identificá-
la pelas rosetas abertas que se unem 
formando faixas longitudinais na lateral 
do corpo. Assim como o gato-do-
mato, também é um animal solitário 
com hábitos noturnos, porém prefere 
o ambiente terrestre, não tendo como 
costume subir em árvores. Alimentam-
se principalmente de pequenos 
mamíferos, além de aves, lagartos e 
serpentes. É um animal com ampla 
distribuição nas Américas, ocorrendo 
em todos os biomas brasileiros.

A pegada de uma jaguatirica apresenta almofada bem 
definida e quatro dígitos sem as marcas das unhas, comprimento 
variando de 4 a 5 cm e a largura de 4,5 a 5,5 cm. A pegada dianteira 
é maior do que a traseira. É muito semelhante às marcas deixadas 
por uma onça-pintada, só que em tamanho reduzido.

Você sabia?
O período de gestação de uma jaguatirica dura entre 10 e 85 dias, 
mais ou menos dois meses e meio.

Pegadas © Manual de rastros da fauna paranaense

Pegada posterior

Pegada anterior

[Ameaçado de extinção]
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MACACO-PREGO
Nome científico: Cebus apella 
Ordem: Primates
Família: Cebidae

Essa espécie pesa entre 1,4 e 4,8 kg, 
sendo o seu comprimento de cabeça e corpo 
entre 37,5 e 55,4 cm. Os machos adultos são 
maiores do que as fêmeas. A cauda pode 
servir de apoio e até de suspensão, porém 
só por pequenos intervalos de tempo. São 
animais onívoros, que vivem em grupos de 
6 a 35 indivíduos.

A pegada de um macaco-prego é 
semelhante ao formato da mão espalmada 
de uma pessoa, normalmente com 
o primeiro dígito, similar ao polegar 
humano, isto é, em oposição aos demais. O 
comprimento varia de 7 a 11 cm e a largura 
de 5 a 6,5 cm.

Você sabia?
Estudos recentes têm mostrado que os macacos do gênero Cebus 
são os únicos do novo mundo capazes de utilizar ferramentas 
na natureza a fim de facilitar a extração de recursos. Possuem 
também o maior tamanho relativo de cérebro dentre os macacos 
do Novo Mundo.

Pegadas © Manual de rastros da fauna paranaense

Pegada posterior

Pegada anterior
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MOCÓ
Nome científico: Kerodon rupestris 
Ordem: Rodentia
Família: Caviidae

É um animal que ocorre estritamente em ambientes de 
Caatinga e em algumas áreas de cerrado, sua cauda é atrofiada 
e a pelagem densa e macia de coloração geral cinza-amarelada 
ou alaranjada, tracejada por pelos brancos e pretos. Sua parte 
ventral é mais clara, sendo branco-amarelada e suas patas 
possuem tubérculos plantares bem desenvolvidos. 

Você sabia?
Os mocós costumam usar locas de rochas como refúgios e ninhos 
e defecam sempre no mesmo local que é geralmente em posição 
elevada.

[Endêmico da Caatinga]



77

MORCEGO-BEIJA-FLOR
Nome Científico: Glossophaga soricina 
Ordem: Chiroptera
Família:  Phyllostomidae 

Tem um tamanho aproximado de 48 a 65 cm da cabeça ao final 
do corpo e uma coloração que vai do marrom escuro, marrom 
claro até o marrom avermelhado, com peso médio de 10,5 g. 
Vivem em áreas úmidas abertas, cavernas, fendas de rochas e 
ocos de árvores, agrupando-se em colônias de 12 a 16 indivíduos 
de ambos os sexos.

Você sabia?
Essa espécie de morcego tem esse nome por utilizar a língua 
para a obtenção de alimento, formado por pólen, néctar, frutos e 
outras partes florais, bem como insetos. 
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PAPA-MEL (IRARA)
Nome científico: Eira barbara 
Ordem:Carnivora
Família: Mustelidae

Animal de médio porte com 
comprimento corporal de 56 a 68 cm e 
cauda medindo de 37,5 a 47 cm, penando 
entre 3,7 e 11,1 kg, tem o corpo comprido, 
membros curtos e cauda longa. A cor da 
pelagem pode variar mais de maneira geral 
é marrom no corpo e vai escurecendo em 
direção à cauda, sendo a cabeça a porção 
mais clara do corpo. São ágeis e rápidas, 
nadando, correndo e subindo muito bem 
em árvores quando estão à procura de 
comida por exemplo.

A pegada apresenta marcas de cinco 
dígitos arredondados, próximos uns dos 
outros com as marcas de unhas bem 
definidas. O comprimento da pegada traseira é de 8 cm e a 
largura de 5 cm. A almofada é bem definida e de forma alongada. 
A pegada dianteira é maior do que a traseira.

Você sabia?
O nome Irara vem do tupi e significa “o dono do mel”. Por se 
alimentar de mel de abelhas selvagens, frutos e até mesmo cana 
de açúcar, esse animal ganhou tal nome.

Pegadas © Pegadas: Série Boas Práticas, v.3

Pegada posterior

Pegada anterior
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PREÁ
Nome científico: Galea spixii
Ordem: Rodentia
Família: Caviidae

Espécie de porte médio que possui pelagem dura, espessa 
e densa e a coloração dorsal do corpo varia de acinzentada a 
amarelada, com um anel de pelos brancos ao redor dos olhos. 
Tem atividade geralmente diurna, mas podem ser ativas em 
alguns intervalos durante a noite. Ocorrem em lajeiros, Caatingas 
baixas e algumas zonas de cerrado.
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RAPOSA (GRAXAIM)
Nome científico: Cerdocyon thous 
Ordem: Carnivora
Família: Canidae

O comprimento do corpo dos indivíduos 
dessa espécie varia entre 60 e 70 cm e a 
cauda tem aproximadamente 30 cm. Os 
adultos pesam entre 3,7 e 11,1 kg. Podem ter a 
pelagem cinzenta ou castanha, com uma faixa 
de pelos pretos da nuca até a ponta da cauda, 
sendo a parte ventral do corpo de cor clara. 
Sua atividade é principalmente noturna e 
crepuscular. São onívoros e comem pequenos 
vertebrados, frutos, insetos, crustáceos e 
peixes, além de carniça. Procuram alimentos 
sozinhos ou em pares, ou ainda em pequenos 
grupos familiares.

A pegada de uma raposa apresenta 
quatro dígitos mais ou menos afastados com 
cerca de 4,4 a 5,5 cm de comprimento e de 3,8 a 4,6 de largura, 
com as marcas das unhas bem definidas. A pegada apresenta-
se levemente afunilada, tanto na almofada palmar quanto nos 
dígitos, em direção às unhas, característica que a diferencia da 
pegada de um cachorro doméstico.

Você sabia?
Por consumir muitos frutos a raposa pode atuar dispersando 
sementes. E mais, quando encontra um parceiro ou parceira 
ela é uma companheira fiel, monogâmica, tendo a fêmea duas 
ninhadas por ano, com intervalo de sete a oito meses entre elas.

Pegadas © Manual de rastros da fauna paranaense

Pegada posterior

Pegada anterior
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SOIN (SAGÜI)
Nome científico: Callithrix jacchus 
Ordem: Primates
Família: Callitrichidae

É uma espécie de pequeno porte, com peso entre 350 e 450 
g, comprimento total da cabeça ao fim do corpo de 25 cm. A 
coloração da pelagem é um misto de cinza/preto/avermelhado, 
possuindo tufos auriculares de pelos e uma mancha branca na 
testa. São primatas arborícolas que habitam várias formações 
florestais. Alimentam-se de frutos, insetos, néctar e exsudados 
de plantas (goma, resinas e látex). Também pode se alimentar de 
flores, moluscos, sementes, ovos de aves e pequenos vertebrados. 
Formam grupos de 2 a 13 indivíduos, com mais de um casal de 
adultos jovens e infantes.

Você sabia?
Os soins do gênero Callithrix possuem dois dentes incisivos 
inferiores adaptados para a perfuração de troncos de árvores 
gomíferas, além disso possuem no trato digestório uma adaptação 
para melhorar a absorção dos carboidratos provenientes da 
goma. Por causa dessa flexibilidade os soins conseguem colonizar 
pequenos fragmentos de mata, onde a disponibilidade de outros 
recursos é baixa.
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SUÇUARANA (ONÇA-PARDA, ONÇA-VERMELHA)
Nome científico: Puma concolor 
Ordem: Carnivora 
Familia: Felidae

O tamanho de seu corpo varia entre 
1,55 e 1,69 m, chegando a pesar até 70 kg. 
É a segunda maior espécie de felídeo do 
Brasil, sendo menor do que a onça pintada 
apenas. Exceto pelo seu peito, que é mais 
claro, sua pelagem é toda de coloração 
parda. É um animal solitário e sua atividade 
é predominantemente noturna. Alimenta-
se carne, sendo no geral presas de médio 
porte, como porcos do mato, veados, pacas, 
quatis, etc., e quando abate um animal 
muito grande e não consegue comê-lo 
todo no mesmo dia, esconde o resto da 
caça com folhas e galhos para se alimentar 
nos dias seguintes.

Sua pegada mede de 8 a 9 cm de 
comprimento por 9 a 10 cm de largura, 
apresenta almofada bem definida e com 
ondulações  voltadas para o interior da almofada palmar. Os 
dígitos dianteiros são mais alongados. Pode ser facilmente 
confundida com o de uma onça-pintada, mas somente a onça-
parda apresenta essas ondulações na almofada bem definidas. 
Geralmente é uma pegada mais fina e comprida do que a da 
onça-pintada.

Você sabia?
A suçuarana é um animal de grande agilidade, capaz de saltar do 
chão alturas superiores a 5 metros.

Pegadas © Manual de rastros da fauna paranaense

Pegada posterior

Pegada anterior

[Ameaçado de extinção]
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TAMANDUÁ-MIRIM (MAMBIRA)
Nome científico: Tamandua tetradactyla 
Ordem: Pilosa 
Família: Myrmecophagidae

Seu comprimento é geralmente entre 47 e 
77 cm e o peso em torno de 7 kg. A pelagem é 
curta e densa e a coloração é amarela pálida. O 
tamanduá mambira tem uma espécie de colete 
preto que cobre suas costas e passa por cima de 
seus ombros e é por isso que em alguns lugares 
ele é chamado de “tamanduá-de-colete”, mas 
essa coloração escura pode estar ausente 
ou parcialmente presente dependendo da 
localidade onde se encontra o tamanduá. Sua 
cauda é preênsil, ou seja, pode usá-la para 
agarrar troncos e galhos em suas escaladas. Essa 
espécie ocorre em todos os biomas brasileiros.

A pegada dianteira de um tamanduá-mirim é curva e voltada 
para o interior da trilha produzida pelo animal. Esse posicionamento 
é resultante de uma adaptação do animal tanto para evitar o 
desgaste das unhas, como para facilitar sua movimentação já que 
suas unhas são muito longas, cerca de 4 cm de comprimento. 
O comprimento da pegada dianteira pode atingir cerca de 8 
cm de diâmetro, a pegada traseira pode variar de 8 a 10 cm de 
comprimento e de 5 a 6 cm de largura. Sua pegada é muito parecida 
com a do tamanduá-bandeira, diferenciando-se pelas marcas de 
unhas finas na pegada traseira, enquanto a do tamanduá-bandeira 
exibe os dígitos bem definidos.

Você sabia?
Quando o tamanduá/mambira se sente ameaçado ele fica de pé, 
apoiado sobre os dois membros posteriores e a cauda, deixando 
suas desenvolvidas garras prontas para defendê-lo. 

Pegadas © Mammals of Iwokrama

Pegada posterior

Pegada anterior
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TATU-PEBA (TATU-PELUDO)
Nome científico: Euphractus sexcinctus
Ordem: Cingulata
Família: Dasypodidae

Tem mais de 40 cm de comprimento 
e sua cauda mede de 11,9 a 24,1cm, 
podendo pesar entre 3,2 e 6,5kg. Sua 
carapaça é marrom clara e possui de 6 a 
8 cintas móveis e as fêmeas adultas são 
maiores do que os machos.

Sua alimentação é bastante variada e 
ele come material vegetal, invertebrados, pequenos vertebrados 
e carniça. Ocorre em todos os biomas brasileiros.

Na pegada dianteira do tatu-peba, normalmente, aparecem 
três dígitos com as marcas de unhas, sendo o do meio maior. 
Na pegada traseira aparecem três dígitos, com os dois internos 
unidos e voltados para dentro da trilha produzida pelo animal. O 
comprimento varia de 2 a 2,5 cm e sua largura é de 4 cm.

Você sabia?
Essa espécie possui glândulas odoríferas (que soltam odor) as 
quais liberam uma secreção que serve para marcar as suas tocas 
e, quando se sente ameaçado, ao contrário de outros tatus, em 
vez de cavar um buraco para se esconder o tatu-peba corre para 
fugir para a sua toca mais próxima, podendo até morder se for 
segurado.

Pegadas © Guia de mamíferos da Mata Atlântica

Pegadas
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VEADO-CATINGUEIRO
Nome científico: Mazama gouazoupira 
Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae

São considerados de pequeno porte e 
seu peso varia entre 17 e 23 kg, atingindo 
cerca de 1,03 metros de comprimento 
da cabeça ao final do corpo, sua  cauda 
é pequena e mede de 4,5 a 5,5 cm. A 
coloração de sua pelagem é castanha 
salpicada de laranja na parte anterior, com 
a região abdominal mais clara. Porém essa 
característica é muito variável, podendo 
ser encontrados dentro de uma mesma 
população desde indivíduos acinzentados, 
até marrons, avermelhados ou pardos 
em uma mesma população.  São animais 
herbívoros normalmente andam solitários, 
no entanto às vezes são vistos aos pares.

O formato da pegada deixa impressa a metade dos cascos 
voltada para dentro, evidenciando mais a ponta dos cascos. O 
comprimento varia entre 3 e 3,5 cm e a largura é de 3 cm.

Você sabia?
Os filhotes de veado-catingueiro nascem com várias manchinhas 
brancas pelo corpo que desaparecem quando eles completam 
um ou dois meses. 

Pegadas © Manual de rastros da fauna paranaense

Pegada posterior

Pegada anterior
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O SERTÃO
E A SERRA
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Aspectos Físicos 
Naturais da Reserva 
Natural Serra das Almas

ASPECTOS GEOLÓGICOS

A Reserva Natural Serra das Almas (RNSA) está inserida entre 
duas estruturas geológicas: o Planalto Sedimentar da Ibiapaba e 
o Embasamento Cristalino da depressão periférica do Sertão de 
Crateús (Figura 01).

A parte alta da Reserva, comumente chamada de serra, é na 
verdade uma parte do Planalto da Ibiapaba, que por sua vez faz 
parte da borda de uma bacia sedimentar*, que no nosso caso, trata-
se da borda oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Essa área foi 
soerguida, ou seja, essa formação geológica foi empurrada para 
cima por forças internas da Terra (tectonismo) durante o período 
Cretáceo que ocorreu há cerca de 135 milhões de anos. 

A formação da Bacia Sedimentar do Parnaíba é muito mais 
antiga, provavelmente iniciou-se há mais de 500 milhões de 

Figura 01 – Estruturas geológicas da região da Reserva Natural Serra das Almas.

*As bacias sedimentares são depressões na superfície da terra, ou seja, áreas rebaixadas, que, com 
o tempo, foram sendo preenchidas por sedimentos oriundos da erosão das rochas de áreas mais 
elevadas, assim como de restos de animais e plantas.
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anos, quando os primeiros sedimentos começaram a preencher 
as partes mais baixas dessa bacia. O acúmulo de sedimentos vão 
formando camadas diferenciadas pelo tempo e tipo de material, 
que são chamadas formações geológicas.

Desse modo, essa pequena porção da bacia do Parnaíba que 
se encontra no Ceará corresponde a uma camada muito antiga 
dessa bacia sedimentar denominada “Formação Serra Grande”, 
cuja idade é do período Siluriano, ou seja, se formou há cerca de 
430 milhões anos. E com o soerguimento da borda oriental (Leste) 
da bacia do Parnaíba, essa camada foi exumada formando o que 
chamamos hoje de Planalto da Ibiapaba. O esquema abaixo (Figura 
02) mostra um perfil da bacia sedimentar do Parnaíba com as 
principais camadas, e entre elas o Grupo Serra Grande.

Nota-se no esquema acima que existem outras formações 
sobre o Grupo Serra Grande, que evidentemente são formações 
mais recentes. Porém, durante os eventos tectônicos do Cretáceo, 
a parte oriental da bacia soergueu elevando as camadas do Grupo 
Serra Grande para a superfície, exumando esse grande pacote de 
rochas sedimentares que compõe o Planalto da Ibiapaba.

A parte baixa da RNSA, popularmente chamada de Sertão, 
está sobre uma estrutura geológica muito antiga, na verdade a 
mais antiga do planeta, que é o Embasamento Cristalino da Era 
Pré-Cambriana (4,6 bilhões de anos), como mostra a figura 02. Essa 
estrutura é constituída por rochas metamórficas e graníticas.

 
ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS

O Estado do Ceará é cercado por planaltos e chapadas e 
a parte central é rebaixada e plana, daí o nome de Depressão 
Sertaneja. A parte baixa da Reserva Natural Serra das Almas faz 
parte dessa Depressão Sertaneja, mas como se trata de uma área 
que está em contato entre bacia sedimentar e embasamento 
cristalino, dar-se o nome de depressão periférica.

Secção geológica esquemática da Bacia Sedimentar do Parnaíba

Figura 02 – Perfil das camadas da bacia sedimentar do Parnaíba.
Fonte: Modificado de Góes et al., 1993).
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O Planalto da Ibiapaba, como foi dito anteriormente, é o 
afloramento da borda da bacia sedimentar do Parnaíba que 
foi soerguida formando uma cadeia montanhosa que abrange 
todo o Oeste do Estado do Ceará. Essa formação do relevo só 
é interrompida pela passagem do rio Poti, que se impôs sobre 
essa estrutura escavando as rochas areníticas com a força das 
correntezas, criando uma paisagem surpreendente e única 
chamada Boqueirão do Poti ou Cânion do Poti. Nesse caso, 
podemos dividir o Planalto da Ibiapaba em duas partes, o 
Planalto Norte da Ibiapaba e Planalto Sul da Ibiapaba, onde o rio 
Poti é a seria a linha de divisão. Portanto, podemos afirmar que a 
parte alta da Reserva Natural Serra das Almas está localizada no 
Planalto Sul da Ibiapaba, com altitudes que variam de 650 a 700 
metros acima do nível do mar.

As camadas sedimentares do Planalto da Ibiapaba (Formação 
Serra Grande) mergulham suavemente para oeste, formando um 
relevo de Cuesta, ou seja, o planalto possui uma elevação brusca 
de um lado (Front da Cuesta) e se estende com caimento suave 
para o outro lado (reverso da Cuesta). Por isso, é muito comum 
que o Planalto da Ibiapaba seja também chamado de Cuesta da 
Ibiapaba (Figura 04).

Figura 03 – Modelo Digital do Terreno da região de Crateús. Fonte: GlobalMapper 10.

Portanto, a Depressão Periférica de Crateús possui um relevo 
plano e suave ondulado, com altitude média em torno de 300 
metros acima do nível do mar. A imagem abaixo (Figura 03) 
mostra a configuração do relevo da região de Crateús, onde 
percebe-se que as áreas com coloração em verde claro são as 
áreas mais baixas (Depressão Periférica de Crateús) e as verde 
escuro são as mais altas (Planalto da Ibiabapa).
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Figura 04 – Perfil geológico e geomorfológico da Cuesta da Ibiapaba.

No terreno da Cuesta da Ibiapaba predominam topos planos, 
rampas com declividades suaves e vales profundos esculpidos no 
arenito da formação Serra Grande (ex: riacho Melancias). A erosão 
nas encostas do planalto, conhecida como erosão regressiva, 
provocou a formação de vales encravados chamados festões, ou 
relevos festonados. A camada superficial da formação Serra Grande 
que é mais resistente aos efeitos da erosão é chamada de Cornija, 
ela aparece no topo das encostas com as feições de paredões de 
arenitos (Ex: o mirante das Arapucas está sobre uma cornija). 

ASPECTOS PEDOLÓGICOS

Para facilitar a identificação dos solos é necessário que os 
diferentes tipos de solos que possuem características comuns 
sejam agrupados formando assim as associações de solos ou 
classes de solos. Na Reserva Natural Serra das Almas, três classes 
de solos foram identificadas: o Latossolo Amarelo Álico, o 
Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico e o Planossolo Solódico 
(Figura 05).

Figura 05 – Classes de Solos da Reserva Natural Serra das Almas.
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O Latossolo Amarelo Álico é encontrado basicamente na 
região do Planalto da Ibiapaba, trata-se de um solo profundo e 
arenoso. Possui coloração amarelada, geralmente é ácido, pobre 
em nutrientes e possui boa drenagem, ou seja, de fácil infi ltração 
da água.

O Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófi co ocorre na maior 
parte da Depressão Periférica (parte baixa da RNSA). Esse tipo de 
solo possui profundidade variável, perfi l bem diferenciado, tem 
textura arenosa e argilosa média e apresenta com freqüência 
cascalhos (pequenas rochas/pedras). Possui ainda uma estrutura 
granular de consistência dura quando seco e friável (fácil 
fragmentação) quando úmido.

O Planossolo Solódico é encontrado em uma pequena área 
da parte de baixo da RNSA (Depressão Periférica). É um solo de 
coloração clara, pouco profundo (espessura varia de 25 a 75 cm), 
estrutura forte de consistência extremamente dura quando seco 
e muito fi rme quando úmido.

CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS

Todos os riachos, córregos e grotas juntos formam a rede de 
drenagem hídrica ou bacia de drenagem. A rede de drenagem 
hídrica da Reserva Natural Serra das Almas faz parte da Bacia 
Hidrográfi ca do Rio Poti, que por sua vez pertence à Bacia 
Hidrográfi ca do Parnaíba.

Figura 06 – Rede de drenagem hídrica da Reserva Natural Serra das Almas.
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Na área da RNA somente o riacho Melancias é perene, ou 
seja, não seca durante o período de estiagem, e isso acontece 
porque ele é alimentado por fontes de água subterrânea que 
são conhecidos como olho-d’água. Já os outros riachos são 
intermitentes, que significa dizer que secam após as chuvas. 

Em relação às águas subterrâneas, o Planalto da Ibiapaba 
possui maior potencial, uma vez que os solos arenosos permitem 
uma melhor infiltração da água que vai se acumulando nas 
rochas sedimentares da formação Serra Grande. Quando essa 
água, que está acumulada em aqüíferos, encontra uma abertura 
nas fraturas da rocha ela ressurge, formando assim um olho-
d’água.  Por outro lado, na Depressão Sertaneja, a água da chuva 
não consegue infiltrar no solo com facilidade, pois o terreno é 
formado por rochas cristalinas que são impermeáveis. Assim, 
enquanto que no Planalto da Ibiapaba a água infiltra mais e escoa 
menos, na Depressão Sertaneja a água infiltra menos e escoa 
mais, por isso que na parte baixa da RNSA possui mais riachos 
que na parte de cima. 

A água subterrânea na Depressão Sertaneja, ou seja, na parte 
baixa da RNSA, só pode ser encontrada de duas formas, ou no 
lençol freático do leito dos rios e riachos ou em fissuras (fendas) 
na rocha cristalina. Na primeira forma, a água se acumula durante 
o período de chuva, quando o riacho está escoando, e durante a 
seca é necessário escavar um poço no leito do riacho para extrair 
essa água. Esse poço é chamado cacimba ou cacimbão. Já as 
águas que ficam armazenas nas fissuras da rocha cristalinas são 
exploradas por meios de poços artesianos, ou poços profundos, 
que atingem grandes profundidades. Devido ao longo tempo de 
contato da água com a rocha cristalina, os sais são dissolvidos e 
deixam água salinizada, e desse modo normalmente as águas de 
fissuras cristalinas são salobras.

ASPECTOS CLIMÁTICOS 
 
A Reserva Natural Serra das Almas está inserida no 

contexto do clima semi-árido que se caracteriza pelas as altas 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a área de drenagem da bacia do rio Poti abrange uma superfície 
de 51.000 km², e se estende pelos Estados do Ceará e Piauí. No 
Ceará o rio Poti drena extensas áreas de rochas cristalinas até 
adentrar no Piauí onde encontra as rochas sedimentares da Bacia 
do Parnaíba. O cânion do Poti é o ponto de mudança do percurso 
do rio pelas duas estruturas geológicas. 

Na RNSA encontram-se as nascentes do riacho Melancias, 
riacho das Cabaças, riacho do Gato, que se junta com o riacho São 
Francisco, e de um pequeno riacho que drena em direção ao Piauí 
até confluir com rio Poti na área do cânion (Figura 06). Todos esses 
riachos são afluentes do rio Poti.
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temperaturas, forte evaporação ou evapotranspiração e pela 
pouca precipitação (chuva). Além da pouca precipitação, as 
chuvas são mal distribuídas no tempo e no espaço.  

O clima da região é caracterizado também por duas estações 
distintas: uma seca, de longa duração (de junho a dezembro) e 
outra chuvosa (de janeiro a maio). Devido a variação da altitude, 
o Planalto da Ibiapaba possui temperaturas mais baixas que a 
depressão periférica e assim como apresenta também maior 
umidade. Nesse caso, podemos distinguir dois tipos de clima 
na área da Reserva Natural Serra das Almas, na parte baixa 
predomina o Clima Tropical Quente Semi-Árido e na parte alta o 
Clima Tropical Quente Semi-Árido Brando (Figura 07).

Figura 07 – Tipos climáticos da região da Reserva Natural Serra das Almas.

Então, percebe-se que o clima da parte alta da RNSA 
(Planalto da Ibiapaba) é mais agradável, mais brando. Nessa 
região também chove mais que a parte baixa, e isso se deve a 
um fenômeno chamado Chuva Orográfica, ou chuva de relevo. 
Esse fenômeno ocorre quando as massas de ar que atravessam 
a depressão sertaneja encontram o Planalto da Ibiapaba, que 
funciona como obstáculo, e sobem rapidamente carregando 
umidade para o alto onde se resfriam e se condensam 
provocando chuvas. Essa zona é chamada de Barlavento, ou seja, 
é o lugar onde o vento bate. Após as nuvens terem descarregado 
toda a chuva nessa área, o ar fica mais seco e é carregado para o 
outro lado (para o Piauí) diminuindo as chances de chuva. Essa 
zona é chamada de Sotavento (Figura 08). Possivelmente a chuva 
orográfica favoreceu o desenvolvimento da Mata Seca na zona 
de barlavento (mais úmido) e o desenvolvimento do Carrasco no 
sotavento (mais seco).
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Figura 08 – Ilustração da chuva orográfica na Reserva Natural Serra das Almas

Figura 09 – Formação de chuva orográfica na Reserva Natural Serra das Almas
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COMO CONHECER A 
RESERVA NATURAL 
SERRA DAS ALMAS
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A reserva dispõe de guias (jovens condutores de tri-
lhas da região) e está aberta para visitação todos os 
dias da semana, mas é necessário agendar com, pelo 
menos, 4 dias antecedência. O agendamento da visita 
pode ser realizado no escritório da Associação Caatin-
ga em Crateús ou através de ligação telefônica e email.

Associação Caatinga | www.acaatinga.org.br
Rua Instituto Santa Inês, 658 - Centro
Crateús-CE | CEP.: 63.700-000

Fone/Fax: (88) 3691.8671
Email: crateus@acaatinga.org.br
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Visitar a Serra das Almas proporciona ao turista uma expe-
riência inesquecível através do contato direto com uma área de 
Caatinga conservada. O turista também tem a oportunidade de 
conhecer os hábitos dos sertanejos, sua cultura local, artesanato 
e comidas típicas. Tudo isso proporcionará uma experiência úni-
ca para o visitante que conhecerá não só as riquezas da Caatinga 
como vivenciar os costumes da região.

COMUNIDADES DO 
ENTORNO DA RESERVA

RESTAURANTE E CASA DE FORRÓ TABULEIRO

Aqui você encontra deliciosos pratos 
regionais, além de um espaço que nos fi ns de 
semana é transformado em um verdadeiro 
salão de festa, com o autêntico forró-pé-serra. 
Os doces são preparados de forma artesanal, 
com frutas da estação colhidas na própria 
localidade. Os mais procurados são cocada, 
doce-de-leite, goiaba e mamão-com-coco. 
Destaca-se também a produção de peças em 
crochê, bordados e pinturas à mão livre. Dos 
artesanatos produzidos, tem-se belíssimos 
panos de prato, panos para fogão e geladeira, 
colchas de cama, e as tradicionais redes de fi o.

Tabuleiro
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Queimadas

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E REFEIÇÕES
COM A DONA MARIA

Moradora da comunidade de Quei-
madas há mais de 40 anos, Dona Maria 
é referência quando o assunto é receber 
bem o visitante. Em seu fogão a lenha, 
histórias do tempo da mocidade se 
confundem com o povoamento do lugar, 
ao mesmo tempo em que um cafezinho 
é feito e o cheiro do almoço vai tomando 
de conta do ambiente, com direito a 
muita prosa e troca de saberes. É possível 
ao fi nal da visita, ainda na comunidade 
de Queimadas, tomar um refrescante 
banho de açude, onde os moradores da 
região, aos fi nais de semanas e feriados 
promovem seus momentos de lazer.
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A comunidade de Tucuns é um dos mais antigos 
distritos de Crateús, e está localizada no topo 
do Planalto da Ibiapaba. A população atual é de 
aproximadamente 200 famílias, e te’m na agricultura e 
pecuária suas principais atividades econômicas.

O TRADICIONAL MANZAPE DO SR. MAZINHO

Com uma produção familiar o Sr. Mazinho elabora um 
dos bolinhos mais conhecidos da região, o manzape, que 
é uma mistura de puba de mandioca, mel de rapadura, 
cravo ou erva doce e coco. O manzape quando está 
assando vai deixando um cheiro doce no ar, convidando 
a um cafezinho, enquanto o Sr. Mazinho conta histórias 
sobre a produção do bolinho e sobre a sua família. 
Com agendamento prévio é possível acompanhar a 
produção do doce, em todas as suas etapas.

LANCHONETE O BRAZ

A tradicional lanchonete 
do Antônio Braz é um 
empreendimento familiar 
conhecido na região. Den-
tre os diversos produtos 
da lanchonete, o visitante 
pode apreciar a deliciosa 

“rosca do Braz” que é uma mistura de farinha, 
água, óleo vegetal, ovo e sal. São preparadas duas 
fornadas de roscas por dia, e com agendamento 
prévio é possível acompanhar Dona Lúcia (esposa 
de Antº Braz) preparando as famosas roscas, e quem 
sabe até por a mão na massa também!

Tucuns
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Na cidade de Crateús-CE é 
possível desfrutar dos serviços 

de city-tour e condução de 
trilhas, onde você conhecerá os 

principais pontos históricos e 
turísticos da região.

Para agendar um passeio:
JOCCA (Jovens Condutores da Caatinga)

Telefone: (88) 9400-0463
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