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RESUMO

Apresentam-se levantamento e descrição das principais espécies forra-
geiras que ocorrem nas áreas de Caatinga do Nordeste Brasileiro. A descrição
inclui 36 espécies distribuídas em 6 famílias: Anacardiaceae, Boraginaceae,
Cactaceae, Rhamnaceae, Leguminosae, Gramineae; estas duas últimas famílias
apresentam mais elementos descritos.

Termos para indexação: Botânica sistemática, espécies vegetais, Anacardia -
cea, Boraginaceae, Cactaceae, Rhamnaceae, Legumi-
nosae, Gramineae, Caatinga, Nordeste do Brasil.

SEMI-ARID TROPICS NATIVE FORAGES

ABSTRACT

A description and a survey of the main forage specimens found in the
"caatinga" areas ofthe Brazilian Northeast are presented in the present paper.
The description includes 36 specimens arranged in 6 families: Anacardiaceae,
Boraginaceae, Cactaceae, Rhamnaceae, Leguminosae, and Gramineae; the two
latter families present further descriptive elements.

Index tenn: systematic botany, vegetable specimens, Anacardiaceae, Boragi-
naceae, Cactaceae, Rhamnaceae, Leguminosae, Gramineae,
'Caatinga", Northeast Brazil.

INTRODUÇÃO

Geralmente, são as famílias Gramineae e Leguminosae as que mais apre-
sentam espécies forrageiras e que foram mais usadas nos trabalhos de melhora-
mento. Em verdade, elas são as melhores formadoras de pastos que se conhe-
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cem, e, mesmo os bovinos, caprinos, ovinos, eqüinos, etc., têm predileção por
plantas destas duas famílias botânica. No entanto, nas áreas de caatinga do
Nordeste, as plantas da família Gramineae, que geralmente apresentam porte
herbáceo reduzido, só chegam a vegetar na estação das águas.

DESCRIÇÃO DAS ESpeCIES

Família: ANACARDIACEAE

Em face deste quadro ecofisiológico, a Região apresenta, no período
seco, quase que total ausência de suporte herbáceo, o que obriga o rebanho a
procurar plantas de outras famílias botânica para alimentação. Por outro lado,
a família Leguminosae, com algumas plantas de porte tipo arbustivo, arbóreo,
etc., apresentando uma maior amplitude de tolerância à falta d'água, tem se
sobressaído em relação à família Gramineae, persistindo mais tempo no pe-
ríodo seco, como suporte alimentar na região. .

Nome Científico: Spondias tuberosa Arr. Cam.
Nome Vulgar: Imbuzeiro

Ressalta-se, contudo, que o conhecimento de uma boa forrageira na
região do Sertão é muito dificultado, em face da ocorrência de rebanhos ca-
prinos, que, de modo geral, não criam seleção de espécies vegetais para sua
alimentação, contrariamente ao comportamento do rebanho bovino.

Árvore baixa, esparramada, cujo tronco retorcido, cheio de brotos atro-
fiados, raramente alcança 6 m de altura, chegando a copa medir 10m de diâ-
metro, às vezes. O seu sistema radical adaptado,com o caule, à adurência do
clima sertanejo, compõe-se de raizes longas espraiadas, mais ou menos super-
ficiais, com intumescências redondas e escuras de vários tamanhos, providos
de tecido lacunoso celulósico cheio d'água, que o sertanejo chama de cunca.
Folhas imparipinadas glabras, quando adultas, com folíolos ovalados ou elip-
sóides, obtusos ou levemente cordados na base, agudo ou obtusos no ápice,
de cerca de 4 em de comprimento e 2 em de largura. Flores alvas, cheirosas,
em panícula pubérulas de 10 a 15 em de comprimento. O fruto é uma drupa
de 12-15 mm de comprimento, pesando 10-20 gr. apresenta várias formas:
redonda, ovóide, oblonga; podendo haver ou não apêndices na parte superior
do fruto, ser piloso ou glabro de cor, variando de verde ao amarelo ou às duas;
de pericarpo coriáceo e polpa branco-esverdeada, mole suculenta, de sabor
agridoce, muito agradável, tendo, no centro, um caroço grande. A frutificação
se verifica no início das chuvas; é muito abundante, chegando uma planta a
produzir mais de 300 kg de fruto, em um ano, como observou o agrônomo
Paulo Viana.

O estudo das forrageiras nativas do Nordeste do Brasil se reveste de im-
portância fundamental para o desenvolvimento da pecuária na região semi-ári-
da, em face das peculiaridades edafoclimáticas desta região. Assim, através
deste levantamento e descrição das espécies forrageiras nativas, espera-se estar
contribuindo para o acúmulo de conhecimento acerca da região semi-árida do
Nordeste do Brasil, complementando os trabalhos pioneiros de Renato Braga,
Adolfo Duque, Andrade Lima, Alberto Sarmento e Edi Tenório, nesta área de
conhecimento.

Família: BORAGINACEAE

MATERIAIS E MeTODOS Nome Científico: Cordia globosa (Jacq.) H.B.K ..
Nome Vulgar: Moleque duro (pequeno)

Inicialmente, foram coletadas informações junto aos residentes na re-
gião, acerca das plantas preferidas dos rebanhos. Após a análise destes dados,
seguiu-se a de estudo dos aspectos das plantas indicados naquele levantamen-
to, complementados com observação "in loco" pela equipe que desenvolveu a
pesquisa. Paralelamente, foram feitas coletas de material botânico, tomadas
de fotografias e observações ecológicas. Estes dados serviram de base para
identificação e descrição do material coletado, sendo esta fase executada no
laboratório de botânica da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária.

Arbusto 0,5-1,0 m de altura. Folhas oval-lanceoladas de disposição
alterna, de bordo denteado. Inflorescência em glumérulo de flores alvas com
0,2-0,3 em de comprimento.

Nome Científico: Confia leucocephala Moric.
Nome Vulgar: Moleque duro (grande)

Arbusto 1,0-2,0 m de altura. Folhas oval-lanceoladas de disposição
alterna, de bordo denteado. Inflorescência em glumerulo-de flores alvas com
1 em de comprimento.
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Família: CACTACEAE Nome Científico: Aristida elliptica (Nees) Kunth.
Nome Vulgar: Capim panasco

Nome Científico: Cereus jamacaro DC
Nome Vulgar: Mandacaru

Cactácea colunar 8-10 m, caule multirramificado, com os artículos
fortemente costados e munidos de espinhos amarelos, que variam de tama-
nho chegando os maiores a medir 20 em de comprimento. Flores vistosas,
alvas, noturnas numerosas. O fruto é uma baga, às vezes deiscentes longitudi-
nalmente de coloração carmesim, com muitas sementes me~gulhadas em ~ma
substância viscosa, adocicada. Freqüente em todas as caatingas nordestmas.

Anual de colmo cespitoso, erectas ou ascendentes, frágeis de 10-30·cm
de altura Folhas estreitas, lineares estriadas glaucas. Inflorescência racemosa
congesta.

Nome Científico: Aristida setifolia H. B. K.
Nome Vulgar: Capim panasco

Nome Científico: Melocactus bahiensis (Br. & R.) Werderm,
Nome Vulgar: Coroa de frade

Anual de colmo cespitoso, erectas ou ascendentes, frágeis de 10-30 em
de altura Folhas estreitas, lineares, estriadas, glauco-acinzentadas, escabrosas
na face adaxial e pilosas na abaxial. Inflorescência, panículos estreitas e laxas
com ramos capilares de 10-15 em,

Cactácea de caule colunar depresso, globoso, angulado, coroado de pe-
los hípidos e semi-aculeados, formando o cefálio que lembra uma cabaça
tonsurada Flores róseo carmesim. Fruto da mesma cor.

Nome Científico: Briza barbata Trim.
Nome Vulgar: Treme-treme

Nome Científico: Pilosocereus gounellei (Weber) Byl et Row
Nome Vulgar: Xique-Xique

Caule erecto, glabro estriado. Folha linear plana acuminada. Inflores-
cência em panícula erecta com ramos laterais fmos, com 1-2 espículas grandes,
elíticas.

Caule colunar, caracterizado por um tronco erecto com ramificações
laterais formando um candelabro, apresentando 10 arestas perfeitamente dis-
tintas· munidas de aréolas acinzentadas fortemente armadas com espinhos.
Possui pelos alvos e caule de coloração verde-opaca. Flores tubulosas grandes,
medindo perto de 8 em de comprimento, alvas, abrindo à noite, com sépalas
verde-pálido-amareladas. O fruto é uma baga arredondada achatada em am-
bos os polos, avermelhada, coroadacom os restos dessecados e pretos da flor,
tendo polpa purpúrea adocicada e pequenas sementes pretas e luzidias.

Nome Científico: Gynmopogon rupestris Ridley
Nome Vulgar: Capim mimoso

Erva anual 50-80 em de altura, de colmos ascendentes, lisos, estriados,
cilíndricos, com abundante folhagem verde-escura, macia, de lâmina linear.
Inflorescência em panícula, com espigas erectas e espiguetas curto-pedicela-
das, erectas.

Família: GRAMINEAE Nome Científico: Paspalum convexum H. et. B

Nome Científico: Aristida adscencionis L.
Nome Vulgar: Capim panasco

Erva anual de colmos fmos e erectos, ramificados a partir da báSé, com
folhas estreitas e delicadas, agrupadas em touceiras até 80 em de altura. Inflo-
rescência em panícula estreita congesta. Glumas providas de arista tripartida,
recurvada de tal modo que as sementes são facilmente transportadas pelo ven-
to.

Caule suberecto, estriado, glabro. Folha linear estria da, glabra com lígu-
Ia membranácea. Inflórescência em espiga curta lateral com uma depressão.

Nome Científico: Paspalum funbriatum HB. K.

Anual, de colmos erectos ou suberectos, detumbentes na base, glabros,
até 50 em de altura. Folhas planas, fmas, linear lanceoladas, ciliadas e de cor
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verde-pálida. Inflorescência 3-8, racernos mais largos que compridos, providos
de pequeninas espiquetas.

Nome Científico: Bouteloua americana (L.) Scribn.

Erva perene, prostrada de colmos ramificados, com 30-60 em de altura.
Folhas planas ou livremente enroladas. Inflorescência em panícula estreita,
com racemos congestos.

Nome Científico: Brachiaria fasciculata (Sw.) L. Parodi
Nomes Vulgares: Milhã dourada; milhãvermelha

Anual decumbente, de colmas erectos ou ascendentes, cilíndricos, es-
triados com nós comprimidos e pubescentes, sendo, às vezes, pubescentes
abaixo da panícula, ou hispido abaixo dos nós. Folhas lanceoladas agudas,
glabras, até 30 crn de comprimento, com bainha glabra Ou papi,losa hípida.
Inflorescência em panícula de 1-15 cm multiflora laxa, com racemos do mes-
mo tamanho, espiguetas amarelo ou bronzeado-acinzentadas, com 3 mm,
obovadas túrgidas, glabras.

Nome Científico: Brachiaria mollis (Sw.) L. Parodi
Nome Vulgar: Milhã preta

Anual decumbente, de colmas erectos ou ascendentes, cilíndricos,
pubescentes. Folhas lanceoladas, agudas, glabras até 15 em de comprimento.
Inflorescência em panícula 5-10 em rnultiflora laxa, com racemos do mesmo
tamanho amarelo-arroxeado.

FIG.1. Tragus berteronianus Schult.
Nome Científico: Paspalum seutatum Nees,

Perene, calmos de 30-50 em de altura, folhas muito pubescentes. Espi-
gas 4-6, alternas ao longo do eixo da inflorescência; espículas de forma penta-
gonal, com ápice acurninado.

Família: LEGUMINOSAE
Subfamília: CAESALPINIOIDEAE

Erva perene, 20-40 em de altura. Folhas glabras nas duas faces e bordo
piloso, verde-acinzentadas. Inflorescência com espiga congesta (Figura 1).

Nome Científico: Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Nome Vulgar: Mororó

Arboreta com 3-4 m de altura. Folhas resumidamente bilobadas, pecio-
ladas pubescentes com 9 nervuras salientes na face abaxial. Inflorescência
racemosa ferrugínea, com flores alvas. Fruto, vagem tomentosa comprida,
escura, contendo muitas sementes.

Nome Científico: Tragus berteronianus Schult.
Nome Vulgar: Carrapicho de ovelha
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Nome Científico: Caesalpinia bracteosa Tul, das com folíolos membranáceos, sésseis obovados. Inflorescência, racemos pe-
qenos com flores amarelas pequenas. Fruto legume, ligeiramente curvo rufo-
-piloso. (Figura 3).Árvore, 3-4 m de altura. Folhas bipinadas 2-3 jugos de folíolos com

poucos foliólulos. Inflorescência racemosa ferrugmea com flores amarelo-ca-
nário e labelo com pontos escuros. Fruto, legume achatado.

Nome Científico: Caesalpinia microphylla Mart.

Arvoreta 2-3 m de altura. Folhas bipinadas 3-4 jugos de folíolos com
vários foliólulos. Inflorescência racemosa com flores amarelas. Fruto legume
achatado (Figura 2).

~':'-

FIG. 3. Cassia sericea Sw.

Família: LEGUMINOSAE
Subfamília: MIMOSOIDEAE

FIG.2. Caesalpinia micraphy/la Mart.

Nome Científico: Acacia piauhiensis Benth.
Nome Vulgar: Rama de boi

Árvores 4-5 m de altura, esguia. Folhas bipinadas, com 34 jugas de fo-
líolos com foliólulos ovais. Inflorescência racemosa com amarelo-esverdeado.
Fruto legume, longo achatado.

Nome Científico: Calliandra depauperata Benth.
Nome Vulgar: Carqueja

Arbusto lenhoso. Folhas bipinadas com folíolos e foli6lulos muito pe-
quenos. Flores com estames vermelhos. Fruto legume esverdeado.

Nome Científico: Caesalpinia pyramidalis Tul,

Árvore 4-5 m de altura. Folhas bipinadas 3-4 jugos de folíolos com 5-11
foliólulos, sésseis, alternos, obtusos, oblongos. Inflorescência racemosa, com
flores amarelas. Fruto legume achatado, de cor escura, tóxicos.

Nome Científico: Cassia sericea Sw.
Nomes Vulgares: Mata pasto peludo; mata pasto cabeludo.

Subarbusto 0,50-1,00 m de altura, com ramos rufo-pilosos. Folhas pina-
Nome Científico: Mimosa caesalpiniifolia Benth.
Nome Vulgar: Sabiá
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Árvore até 7 m de altura, com caule pouco espinhoso, revestido de cas-
ca grossa e pardacente, fendida longitudinalmente. Folhas bipinadas, com fo-
líolos ovais elíticos e ovais. Flores alvas, em capítulos. Fruto craspédio.

Familía: LEGUMINOSAE
Subfamília: PAPIUONOIDEAE

Nome Científico: Arachis pusilla Benth.
Nome Vulgar: Amendoim do mato

Erva anual de caule e ramos estendidos sobre o solo. Folhas paripinadas,
com dois pares de folíolos obovóides ou elíticos. Flores amarelas em racemos.
Vagem com 1-2 artículos separados no último caso por um ístmo filiforrne,
contendo cada um deles uma semente comestível.

Nome Científico: Centrosema macranthum Hoehne
Nome Vulgar: Feijão de vaca

Ramos volúveis ou prostrados, angulosos subglabros. Estípulas triangu-
lares ovadas ou lanceoladas. Folhas trifolioladas, folíolos ovados, de ápice
agudo ou obtuso. Inflorescência 1-2 floras. Flores violáceas, Vexilo pubescen-
te, asas sigmóides carenas semiorbiculares.

Nome Científico: Chaetocalyx scandens Urb, varo pubescens (D.C.) Redd.

Planta geralmente pubescente; folíolos densamente pubescente nas duas
faces, elíptico a obovado, às vezes obtuso; cálice pubescente, flores com péta-
las amarelas e base castanha. Fruto longo articulado.

FIG.4. Craty/ia mollis Mart.

Nome Científico: Cratylia mollis Mart
Nomes Vulgares: Feijã:o de boi; feijão camaratu e camaratuba.

Erva semílenhosa, caule ereto, pubescente. Folhas trifolioladas, foliolos
ovados de ápice agudo. Inflorescência em panículo terminal. Flores creme.
Fruto somareide.

Arbusto semi-escandente, Folhas trifolioladas, folíolos pubescentes,
ovais, com face abaxial de cor mais clara. Inflorescência em panículas com
flores violáceas. Fruto legume, pubescente, achatado (Figura 4). Nome Científico: Macropitilium longipedunculatum Urb.

Trepadeira de ramos finos e pubescentes. Folhas trifolioladas com fo-
líolos verdes ou pálidos, pubescentes, oval-lanceolados ou obtusos na base,Nome Científico: Desmodium glabrum (Mill.) D. C.
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raramente ovais. Flores de roxo-escuro ao esbranquiçado, 2-3 de pedunculos
florais eretos e rígidos, às vezes com mais de 30 cm. Vagem de 5-8 em de
comprimento e 2 mm de largura, reta, acuminada com a ponta para dentro,
arredondada, com sementes pequenas, mais de 20, reniforme de hilo curto.

Nome Científico: Cratylia tloribunda Benth.
Nomes Vulgares: Feijão de boi, feijão camaratu, camaratuba

Planta volúvel de grande porte, folhas compostas trifolioladas, com fo-
Iíolos pãlidos e glabros na página superior, seríceo-prateados na inferior.
Flores róseo-lilases, em lindos cachos longos e pendentes.

Boa forragem, transmitindo ao leite o cheiro das folhas (Figura 5).

FIG.5. Cratylia floribunda Benth.

Nome Científico: Plaseolus martüBenth
Nome Vulgar: Orelha de onça

Trepadeira pequena, de caule aveludado ou sericeoviloso, às vezes pros-
trado. Folhas trifolioladas, com folíolos longos, ovados ou orbiculares, bran-
cos, vilosos até ferrugíneos. Flores amarelo-Iaranja. Vagem pequena, oblonga,
reta, recurvada no ápice, peluda, com 2-6 sementes ocráceas, manchadas de
castanho (Figura 6).
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FIG. 6. Phaseolusmsrtii Benth.

Nome Científico: Phaseolus panduratus Mart. ex Benth
Nome Vulgar: Or6

Planta rasteira de caules finos, longos, flexíveis e pubescentes. Rizomas
perenes. Folhas longamente pedunculadas, trifolioladas, seríceo-vilosas, ma-
cias aveludadas quando secas. Flores arroxeadas. Vagem linear, foliada tomen-
tosa com 3-6 sementes.

Nome Científico: Dioclea grandiflora Mart.
Nome Vulgar: Macunã

Planta volúvel, robusta, alçando-se sobre as grandes árvores. Folhas tri-
folioladas, com folíolos largo-evado-oblongos, obtusos, pubescentes ou vilo-
sos. Flores violáceo-claras, vistosas, dispostas em racemos. Fruto legume gran-
de.

Família: RHAMNACEAE

Nome Científico: Ziziphus joazeiro Mart.
Nome Vulgar: Juazeiro
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Árvore de porte mediano, alta, às vezes, de tronco reto ou tortuoso,
armado de fortes espinhos, com ramos flexuosos subdivididos, pubescentes
ou não, que freqüentemente se esgalham a partir da base do caule. Folhas
alternas, pecioladas, elíticas coriáceas, verde-luzentes, serreadas na base, com
3-5 nervuras inferiormente pubescente. Flores pequenas amarelo-esverdeadas,
reunidas em inflorescência cimosas. O fruto é uma drupa globosa amarelada,
com um caroço grande, envolto em polpa mucilaginosa, doce, branca.
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