ÁRVORES E ARBUSTOS DO
PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU

Apresentação

É com muita satisfação que apresento o Guia de Campo Ilustrado de Árvores e
Arbustos do Parque Nacional do Catimbau. Este guia é fruto de trabalhos de pesquisa
de alunos envolvidos com o Projeto Ecológico de Longa Duração – PELD Catimbau,
que conta com diversos trabalhos voltados para a área de ecologia vegetal, com
enfoque na conservação e sustentabilidade da Caatinga. O projeto conta com 35
parcelas permanentes (35.000 m2) dentro do parque, localizadas em solo arenoso,
onde foram realizados os inventários florísticos das espécies lenhosas. Esse guia
ilustrado conta com informações e descrições botânicas das 20 espécies lenhosas
mais frequentes nessas parcelas. São fornecidas informações sobre origem das
espécies, distribuição, fenologia, polinização, dispersão e as características
morfológicas, além de fotos de exsicatas das espécies, contendo flores e/ou frutos,
fotografadas nos herbários UFP Geraldo Mariz (UFPE) e PEUFR Vasconcelos
Sobrinho (UFRPE), que auxiliarão pesquisadores e admiradores da botânica a
identificá-las em campo. Os nomes científicos das espécies seguiram a lista da
plataforma The Plant List (The Plant List, 2013).
O Parque Nacional do Catimbau foi criado em 2002 e conta com cerca de 62.000
hectares, localizados entre os municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga, no
estado de Pernambuco. O parque é conhecido por sua rica fauna e flora, além das
valiosas inscrições rupestres. Possui clima semiárido tropical com temperatura média
anual de 23 °C, precipitação média anual de 480 a 1000 mm e altitude que varia entre
600 e 1000 m. É formado por um conjunto de montanhas de topo suave, com vários
paredões rochosos e vales abertos, sendo considerado uma das áreas de extrema
importância biológica para a conservação da Caatinga.

Alexandre Souza de Paula
Doutor em Ecologia vegetal
Universidade Federal de Pernambuco

Este trabalho está licenciado com uma Licença
Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional

Texto e fotos: Alexandre Souza de Paula - UFPE
Revisão: Rubens Teixeira de Queiroz - UFPB

Índice
Pityrocarpa moniliformis................................................................................................3
Cenostigma microphyllum.............................................................................................4
Jatropha mutabilis.........................................................................................................5
Croton nepetifolius........................................................................................................6
Piptadenia stipulacea....................................................................................................7
Senegalia bahiensis......................................................................................................8
Senegalia piauhiensis...................................................................................................9
Peltogyne pauciflora...................................................................................................10
Trischidium molle........................................................................................................11
Bauhinia acuruana......................................................................................................12
Guapira graciliflora......................................................................................................13
Cnidoscolus bahianus.................................................................................................14
Neocalyptrocalyx longifolium.......................................................................................15
Melochia tomentosa....................................................................................................16
Erythroxylum revolutum...............................................................................................17
Senna acuruensis........................................................................................................18
Acalypha brasiliensis...................................................................................................19
Eugenia brejoensis......................................................................................................20
Annona leptopetala......................................................................................................21
Varronia leucocephala.................................................................................................22
Referências................................................................................................................23

3

Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R.W.Jobson
Fabaceae – Caesalpinioideae, Clado Mimosoidae
Nome popular
Angico-de-bezerro
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte
Fisionomias
Caatinga e Mata Atlântica
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Árvore de 4 a 9 metros de altura. Folhas bipinadas, folíolos discolores em números de 6-12
pares. Inflorescências espigas densas, axilares ou terminais. Flores amarelo- esbranquiçadas,
de 6 a 9 mm. Fruto folículo, curvado, moniliforme regularmente constrito entre as sementes.
Sementes pequenas (0.58 cm) ovóides, esbranquiçadas com pleurograma em formato de U.
Fenologia
Floresce entre os meses de janeiro a março e frutifica entre os meses de julho a setembro.
Polinização predominante por abelhas e vespas. Dispersão autocórica.
.
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Cenostigma microphyllum (Mart. ex G. Don) Gagnon & G.P. Lewis
Fabaceae – Caesalpinioideae
Nome popular
Catingueira
Ocorrência
Bahia, Pernambuco e Piauí
Fisionomia
Caatinga
Nativa / Endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto ou arvoreta de 1 a 5 metros de altura. Folhas bipinadas. Folíolos alternos a subpostos,
ápice arredondado, base assimétrica, margem revoluta e pubérulos na face abaxial.
Inflorescência panícula. Flores amarelas com cerca de 2 cm de diâmetro. Fruto legume escuro
oblongo-oblanceolado; deiscência elástica; valvas lenhosas. Sementes grandes (1.22 cm)
arredondadas
Fenologia
Floresce entre os meses de dezembro a fevereiro e frutifica entre os meses de janeiro a março.
Polinização por abelhas. Dispersão autocórica
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Jatropha mutabilis (Pohl) Baill.
Euphorbiaceae
Nome popular
Pinhão-bravo
Ocorrência
Bahia, Pernambuco, Piauí e Sergipe
Fisionomia
Caatinga
Origem / endemismo
Nativa - endemismo desconhecido
Características morfológicas
Arbusto de até 2 metros de altura. Folhas simples, semi-suculentas, lâmina orbicular, ápice
retuso, margem inteira sem tricomas glandulares, base arredondada. Inflorescências com
brácteas triangulares terminais. Flores vermelhas de 0,8 a 1,8 cm de comprimento. Fruto
cápsula tricoca globóide, deiscência explosiva, com cerca de 2,4 cm de comp. Sementes
grandes globóides (1,22 cm).
Fenologia
A floração e frutificação ocorre o ano todo, porem a floração atinge um pico entre os meses de
outubro e novembro e a frutificação no mês de janeiro. Polinizadas por beija-flor e abelhas.
Dispersão autocórica.
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Croton nepetifolius Baill.
Euphorbiaceae
Nome popular
Velame
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte e
Sergipe
Fisionomias
Caatinga e Mata Atlântica
Origem / endemismo
Nativa e não endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto de até 4,5 metros de altura. Folhas simples, alternas, palmatinérvias, limbo oval a
orbicular, ápice agudo a acuminado, base cordada, margem crenada a serrilhada, face adaxial
pubescente e abaxial tomentosa. Inflorescência terminal, contínua, com flores amarelo
esbranquiçadas de 5 a 7 mm de comprimento. Fruto cápsula septicida-loculicida, de deiscência
explosiva. Sementes globosas, lisas e pequenas (0.42 cm).
Fenologia
Floresce entre os meses de outubro a dezembro e frutifica entre os meses de janeiro a maio.
Polinização é feita por insetos, principalmente moscas, e pelo vento. Dispersão é autocórica.
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Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Fabaceae – Caesapínoideae, Clado Mimosoidae
Nomes populares
Jurema-branca, rasga-beiço
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio grande do Norte e Sergipe
Fisionomia
Caatinga
Origem / Endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Árvore de 3 a 5 metros de altura, espinescente. Folhas bipinadas, alternas. Inflorescências
axilares em espigas cilíndricas concentradas na extremidade dos ramos onde cada ramo pode
conter até 3 espigas com flores brancas. Fruto legume, de 8 a 12 cm de comprimento, constrito
entre as sementes. Sementes pequenas (0.58 cm) marrons e obovadas.
Fenologia
Floresce entre os meses de janeiro a abril e frutifica entre os meses de julho a setembro.
Polinização por abelhas. Dispersão autocórica.
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Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger
Fabaceae – Caesalpinioideae, Clado Mimosidae
Nome popular
Carcará
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais e
Rio de Janeiro.
Fisionomias
Caatinga e Mata Atlântica
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto ou árvore de até 3,5 metros de altura. Folhas bipinadas, pinas opostas, folíolos
oblongos, base assimétrica, glabrescentes a raramente pubérulos em ambas as faces.
Inflorescências alvas em forma de glomérulos com cerca de 10 mm de diâmetro,
pedunculados, axilares nas folhas distais. Fruto legume plano, acuminado, valvas rígidocoriáceas, lateralmente onduladas, amarronzadas. Sementes pequenas (0.67 cm) marrons
escuras arredondadas com pleurograma.
Fenologia
A floração ocorre entre os meses de setembro a julho e frutificação entre os meses de
setembro a agosto. A polinização é feita por insetos, principalmente abelhas. Dispersão
autocórica.
.
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Senegalia piauhiensis (Benth.) Seigler & Ebinger
Fabaceae - Caesalpinioideae
Nome popular
Espinheiro
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Sergipe
Fisionomias
Caatinga
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto ou árvore de até 8 metros de altura. Folhas bipinadas, pinas opostas, folíolos
oblongos, ligeiramente falcados, obtusos a apiculados, base obliquamente truncada, pubérulos
na fase abaxial. Inflorescência espiga curtamente pedunculada terminal, com flores brancas de
6-9 mm de comp. Fruto legume plano, agudo a arredondado no ápice, margens espessadas,
valvas rígido-coriáceas, planas a ligeiramente onduladas, amarronzadas. Sementes pequenas
(8.8 mm), arredondadas com testa lisa e pleurograma.
Fenologia
A floração ocorre entre os meses de setembro a julho e frutificação entre os meses de
setembro a agosto. A polinização é feita por insetos, principalmente abelhas. Dispersão
autocórica.
.

Peltogyne pauciflora Benth.
Fabaceae – Detarioideae
Nome popular
Pau–roxo, Roxinho, Buranhê, Coração-de-negro
Ocorrência
Em todos os estados do Brasil
Fisionomias
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal
Origem / endemismo
Nativa e não endêmica do Brasil
Características morfológicas
Árvore de até 3 metros de altura. Folhas bifolioladas, alternas, folíolos assimétricos, oblongoelíptico, ápice obtuso-arredondado, margem inteira, base assimétrica, coriáceos, face inferior
suavemente pubescente e superior glabras, verde brilhoso. Inflorescência terminal, Flores
pequenas brancas. Fruto legume típico, plano, ovado-orbicular, glabro, valvas coriáceas.
Sementes obovadas, lisas, marrom e grandes (1.61 cm)
Fenologia
Floresce com intensidade no mês de julho a setembro e frutifica de outubro a novembro. É
polinizada por abelhas. Dispersão zoocórica.
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Trischidium molle (Benth.) H.E. Ireland
Fabaceae – Faboideae
Nome popular
Feijão
Ocorrência
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Mato Grosso do Sul
Fisionomias
Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto de até 3 metros de altura. Folhas imparipinadas, alternas, espiraladas. Inflorescência
pseudoracemo. Flores brancas. Fruto legume, deiscente, curto, pedicelado, seco e oblongo.
Sementes com testa lisa, escuras, tamanho médio (7,5 mm).
Fenologia
Frutifica entre os meses de março. Dispersão zoocórica

11
11

Bauhinia acuruana Moric.
Fabaceae – Cercidioideae
Nome popular
Mororó
Ocorrência
Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e Minas Gerais
Fisionomia
Caatinga e Cerrado
Origem / Endemismo
Nativa e endêmica de Brasil
Características morfológicas
Arbusto de até 4 metros de altura, pouco ramificado. Folha unifoliolada, ovado-oblonga a
cordado-ovada, ligeiramente emarginada no ápice, base cordada, face abaxial pubescente,
principalmente sobre as nervuras, tricomas esbranquiçados ou amarelados esparsos. Flores
brancas de 15-21 mm de comprimento. Fruto Legume deiscente, lobos funiculares uncinadolobados. Sementes média (8.1 mm) marrons e arredondadas.
Fenologia
Floresce entre os meses de dezembro a março e frutifica entre os meses de abril a setembro.
Polinizada por insetos. Dispersão autocórica.
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Guapira graciliflora (Mart. ex J.A. Schmidt) Lundell
Nyctaginaceae
Nome popular
Piranha
Ocorrência
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Tocantins, São Paulo, Distrito
Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso
Fisionomias
Amazônia, Caatinga e Cerrado
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Árvore de até 5 metros de altura. Folhas opostas, inteiras, coriáceas, margens pouco revolutas
e glabras. Inflorescência em cimeiras corimbiformes terminais, rufo-tomentosas, com poucas
flores de cor esverdeada. Fruto drupa elipsoide de cor vermelho-vinácea levemente
pubescente, com polpa carnosa contendo uma única semente. Sementes pequenas (0.69 cm)
oblongas marrons com estrias horizontais a sua volta.
Fenologia
Floresce entre os meses de agosto a setembro e frutifica entre os meses de outubro a
novembro. Polinização por abelhas e dípteros. Dispersão zoocórica.
.
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Cnidoscolus bahianus (Ule) Pax & K.Hoffm.
Euphorbiaceae
Nome popular
Faveleira
Ocorrência
Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso
Fisionomias
Caatinga e Cerrado
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto de até 2,5 metros de altura. Folhas simples, cartáceas, com tricomas urticantes, lamina
foliar lobada, ovada, ápice agudo, margem denteada, ciliada, base cordada, velutinotomentosas. Inflorescências triangulares, pubescentes com flores alvas. Frutos ovóide ou
elipsoide, deiscentes, com cerca de 1,2 cm. Sementes oblongas de tamanho médio (0.76 cm).
Fenologia
A floração ocorre entre os meses de novembro a dezembro e a frutificação de janeiro a março.
Polinizada por besouros e abelhas. Dispersão autocórica.

Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo & Iltis
Capparaceae
Nome popular
Icó
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe
Fisionomias
Caatinga
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbustos ou árvores de até 5 metros de altura. Folhas alternas espiraladas, lineares a
lanceoladas, ápice caudado, base emarginada, curto-pecioladas. Inflorescências racemosas
terminais. Flores brancas de até 3,9 cm comp. Frutos carnosos grandes, indeiscente, anfisarca,
não globoso. Sementes reniformes grandes (1,24 cm).
Fenologia
Floresce entre os meses de janeiro a março e frutifica de maio a outubro. Polinizada e
dispersada por aves e morcegos.
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Melochia tomentosa L.
Malvaceae
Nomes populares
Malva roxa, Capa bode, Malvarisco
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso
Fisionomia
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Origem e endemismo
Nativa e não endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto de até 3 metros de altura. Folhas simples alternas, lanceoladas, com tricomas
estrelados, base sub-cordada, a arredondada, margem crenada dentada, ápice aguda
arredondada. Inflorescências 2-3,8 cm de comp., umbelas axilares. Flores 14-16 mm de
compr., rosadas a roxas. Fruto cápsula incluindo pedúnculo, com alas pronunciadas piramidais
e pubescentes. Sementes triangulares pequenas (0.17 cm), geralmente 3 por capsula.
Fenologia
Floresce o ano todo, com pico de janeiro a abril e de junho a agosto. É polinizada por abelhas e
borboletas. Dispersão anemocórica
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Erythroxylum revolutum Mart.
Erythroxylaceae
Nomes populares
Quebra-facão, Oitizinho, Rompe-gibão, Banha-de-galinha
Ocorrência
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe
Fisionomias
Caatinga e Mata Atlântica
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Árvore e arbusto de até 3 metros de altura. Ramos com lenticelas presentes, catafilos laxamente
distribuídos nos ramos. Folha levemente discolor, coriácea, oblongo-elíptica a oboval, ápice agudo
a obtuso, base aguda, margem revoluta. Flores de 3,4 - 4,0 mm de compr, subsésseis, amarelada a
branca. Fruto drupa, indeiscentente, carnoso, elipsoide a largo-elipsoide, enegrecida quando
madura, pirênio cilíndrico em secção transversal. Sementes pequenas (0.55 cm).
Fenologia
Floresce entre os meses de fevereiro a março e frutifica em março. Polinizada por insetos.
Dispersão zoocórica.
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Senna acuruensis (Benth.) H.S.Irwin & Barneby
Fabaceae – Caesalpinioideae
Nomes populares
Quebra-Machado, São-Joãozinho, Pau-de-Besouro, Canela-de-Velho
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Pernambuco, e Sergipe
Fisionomias
Caatinga
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto a arvoreta de até 5 metros de altura. Folhas paripinadas, alternas, folíolos de 14 pares,
concolores, papiráceos, oblongos a oblongos-obovais, ápice obtuso a truncado, face adaxial
glabra. Inflorescência axilar ou terminal. Flores amarelas com cerca de 4,5 cm de diâmetro.
Fruto legume, pêndulo, oblongo-linear, valvas papiráceas, nigrescentes. Sementes pequenas
(6,0 mm), claras, achatadas e alongadas.
Fenologia
Floração entre os meses de janeiro a julho e frutificação entre os meses de junho a julho.
Polinização por abelhas. Dispersão autocórica.
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Acalypha brasiliensis Müll. Arg.
Euphorbiaceae
Nome popular
Tapa-buraco
Ocorrência
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina
Fisionomias
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Origem / endemismo
Nativa e não endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto de até 1,2 metros de altura. Folhas inteiras alternas, oval-elípticas longamente
pecioladas, membranáceas, ápice acuminado a caudado, margem denteada a crenada, base
arredondada. Inflorescências axilares, tirsos espiciformes não terminando em flor. Flores
estaminadas em glomérulos distribuídos ao longo da raque e flores pistiladas vermelhas, 2 por
bráctea, na base da raque. Fruto cápsula septícida verde amarelada. Sementes muito
pequenas (0.09 cm).
Fenologia
Floresce e frutifica nos meses de fevereiro e março. Polinizada por abelhas. Dispersão
autocórica.
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Eugenia brejoensis Mazine
Myrtaceae
Nome popular
Cutia
Ocorrência
Alagoas, Paraíba e Pernambuco
Fisionomia
Caatinga e Mata Atlântica
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Árvore ou arbusto de até 4 metros de altura. Ritidoma se desprendendo em pequenas lâminas
papiráceas. Folhas elípticas ou ovadas, cartáceas, ápice acuminado ou agudo-atenuado, base
aguda ou obtusa, margem revoluta. Inflorescência racemo axilar ou terminal, eixo principal 4-10
mm compr., com 4-8 flores brancas. Frutos carnosos indeiscentes globosos, discretamente
achatados nos pólos, alaranjados, pretos quando maduros. Sementes elipsoides, pequenas
(0.64 cm) com testa cartácea.
Fenologia
Floresce no mês de janeiro e frutifica entre os meses de abril a maio. Polinizada por abelhas.
Dispersão zoocórica.
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Annona leptopetala (R.E.Fr.) H. Rainer
Annonacae
Nome popular
Bananinha, Pinha brava, Araticum
Ocorrência
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí
Fisionomias
Caatinga e Cerrado
Origem / endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Árvore de até 8 metros de altura. Folhas simples alternas ovaladas a elípticas, de ápice obtuso
a levemente emarginado e base obtusa, cartácea, densamente coberta por pelos simples e
esbranquiçados em ambas as faces. Flores vermelhas, solitárias ou em grupos de 2, raramente
de 3, inseridas na axila foliar ou do lado oposto. Fruto apocárpico, brilhante, com polpa
adocicada. Semente negra de tamanho médio (0.8 cm).
Fenologia
Floresce entre os meses de janeiro a março e frutifica de março em diante. Polinizadas por
besouros. Dispersão zoocórica
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Varronia leucocephala (Moric.) J.S. Mill.
Boraginaceae
Nomes populares
Moleque-duro, Buque de noiva
Ocorrência
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe
Fisionomia
Caatinga
Origem e endemismo
Nativa e endêmica do Brasil
Características morfológicas
Arbusto de até 2 metros de altura. Folhas alternas, discolor, membranácea, estreitamente a
largamente ovada, ápice acuminado ou retuso, margem serreada, base cuneada, face adaxial
vilosa, face abaxial pubescente a tomentosa. Inflorescência glomérulo globosa, terminal. Flores
brancas de 2,5 a 3,5 cm de compr., sésseis. Fruto tipo drupa deiscente carnoso. Sementes
pequenas (0.34 cm).
Fenologia
Floresce entre os meses de fevereiro a agosto e frutifica de outubro a dezembro. Polinizada por
abelhas. Dispersão zoocórica.
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