
Biologia da conservação de espécies nativas da Mata 
Atlântica com potencial �toterápico: Uma abordagem 

genética sobre restaurações �orestais

O projeto
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A destruição da Mata Atlântica é um dos mais 
alarmantes problemas de conservação ecológica do mundo. 
Para preservarmos esse bioma precisamos conservar as 
�orestas existentes e também restaurar as áreas já 
degradadas. 

Neste projeto, estudamos a diversidade genética de quatro 
espécies de árvores medicinais nativas da Mata Atlântica para 
contribuir para sua conservação ambiental: Araribá, Cabreúva, 
Guaçatonga e Pau-jacaré. Nesta pesquisa, vamos comparar a 
diversidade em matas nativas com de áreas em 
restauração �orestal, para conservar essas 
espécies. 

As espécies de árvores utilizadas neste 
estudo possuem potencial medicinal 
comprovado por estudos farmacológicos. Lembramos que 
estas plantas não devem ser utilizadas como medicamento sem 
recomendação médica, já que podem existir efeitos tóxicos, 
dependendo da forma como se usa. 

    Estudos como este fazem parte de um 
     conjunto de ações que contribuem para a
     preservação da natureza, visando a busca 
   da sustentabilidade do nosso planeta.

Mata Atlântica
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade 

do planeta, mas é um dos mais ameaçados.
Até a chegada dos portugueses em 1500, a 

Mata Atlântica era a segunda maior �oresta 
do país e se estendia principalmente junto ao 
litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Rio 
Grande do Norte, chegando até o interior do 
país. Com a expansão das cidades e das áreas 
de agropecuária, sobrou menos de 12% da área original deste 
bioma. 

Nela vivem milhares de espécies de plantas e animais. Algumas 
somente ocorrem na Mata Atlântica. A destruição dela pode levar 
muitas espécies à extinção, além de ameaçar os rios e o solo. 
Algumas dessas espécies têm grande importância medicinal, mas a 
maioria ainda não foi estudada, mesmo assim, estão sendo 
destruídas. 

Apesar dessa destruição, é possível recuperar parte do bioma com 
o plantio de mudas de árvores nativas. Esse plantio é parte da 
chamada restauração �orestal e é importante porque permite 
restabelecer a �oresta, atrair animais e conservar as águas e o solo.

     Preservar e recuperar a Mata Atlântica é garantir 
         a manutenção da biodiversidade e também do 
          nosso bem-estar e o das futuras gerações. 
   Cada um de nós pode contribuir para 
          preservação da Mata Atlântica conhecendo 
        um pouco melhor e depois contando para as 
          outras pessoas o que aprendemos sobre ela. 
  Vamos então, saber mais sobre a Mata Atlântica?



Cabreúva

É uma espécie da família Fabaceae que pode 
alcançar até 20m de altura. Sua madeira é 
utilizada na fabricação de móveis, na construção
civil, entre outros. Seu óleo essencial é utilizado pela indústria 
cosmética.

Onde ocorre: Em todo Brasil, principalmente na Mata Atlântica, 
com maior ocorrência nos estados do Espírito Santo, 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás.

Flor e polinização: As �ores amarelas ou brancas 
formam cachos no ápice do ramo. Cada cacho pode ter 
até 80 �ores. A �oração ocorre nos meses de julho a 
setembro. A polinização é feita por aves.

Fruto e semente: O 
fruto é leve e tem uma 
asa, então é disperso 
pelo vento quando 
amadurece, entre os 
meses de outubro e 
novembro. 

Como reconhecer: tem tronco reto e liso.

Potencial medicinal: Estudos demonstram que existem substâncias 
nas folhas que possuem atividade contra alguns microrganimos.

Guaçatonga Pau Jacaré

Conhecida também por erva-de-lagarto e café-bravo, 
pertence à família Salicaceae e pode atingir até 6m. 
Tem grande importância para o repovoamento de áreas degradadas. Pode ser 
usada para arborizar a cidade, porque tem tamanho médio e raízes profundas, 
então não estragam as calçadas. Sua madeira pode ser utilizada como lenha, 
na construção civil e na marcenaria.

Onde ocorre: Em todo o território brasileiro, em praticamente 
todas as formações �orestais.

    Flor e polinização: Suas �ores têm cor clara e não têm cheiro. 
Ficam em cachos com até 70 �ores, que �orescem entre julho e 
outubro. São polinizadas principalmente por moscas. 

     Fruto e semente: Os frutos amadurecem de outubro a abril e têm 
de 2 a 6 sementes envoltas por um material alaranjado, que serve de 
alimento para as aves que dispersam suas sementes.

Como reconhecer: é um arbusto ou uma árvore pequena

      Potencial medicinal: A espécie possui várias  substâncias 
   de interesse. Uma dos mais importantes  é a casearina, 
que  tem atividade contra o câncer e pode ser tóxica para 
as células.

Potencial medicinal: As folhas apresentam 
compostos químicos com atividade antioxidante. 

Onde ocorre:  Principalmente em regiões de Mata Atlântica. É pouco 
frequente em zonas de transição com Floresta das Araucárias e é rara no 
Cerrado. Ocorre nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná.

Flor e Polinização: as �ores são pequenas e amareladas. Têm grande 
produção de néctar e pólen, sendo muito atrativas às abelhas, seus 
principais polinizadores. Florescem do �nal de outubro até janeiro.

Fruto e semente: os frutos amadurecem de setembro 
a outubro, e se abrem sozinhos, liberando as 
sementes, que caem próximas à planta-mãe.

Como reconhecer: 

Planta da família Fabaceae alcança de 10 a 30m. 
A árvore cresce rápido, inclusive em solos pobres e 
degradados, por isso é muito usada na recuperação �orestal. Além desse 
uso, serve também para a produção de carvão, de lenha com aroma 
agradável e de mel.
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Araribá

As árvores desta espécie pertencem à família 
Fabaceae, podem alcançar até 35m de altura e 
1m de diâmetro. Sua madeira é utilizada na construção civil e naval 
e na carpintaria. 

Onde ocorre: Na Mata Atlântica dos estados de Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Flor e polinização: As �ores são amarelo-alaranjadas, reunidas em 
cachos na extremidade dos ramos. A polinização é feita por 
abelhas grandes e de voo longo. A �oração ocorre de dezembro a 
junho.

Frutos e semente: No interior do fruto 
podemos encontrar até três sementes. A 
asa do fruto faz com que ele caia girando 
no ar quando amadurace, entre abril e 
outubro.

Como reconhecer: A copa é ampla, larga e com muitas folhas.

Potencial medicinal: Estudos revelaram a presença de substância 
com possível atividade antialergênica e anti-in�amatória e 
compostos com atividade anti-leshmania.
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Centrolobium tomentosum Myroxylon peruiferum
Linnaeus, Carl von f. 

Casearia sylvestris Piptadenia gonoacantha
(Mart.) J. F. Macbr.

espinhos em galhos novos


	Página 1
	Página 2

