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O

Inventário da Fauna e
Flora do território indígena Jenipapo-Kanindé
insere-se nos objetivos do Projeto
Matas da Encantada e do Projeto
Sistemas Agroflorestais para recuperação e proteção dos ecossistemas no território indígena
Jenipapo Kanindé como parte das
ações de geração e disseminação
de informações para o desenvolvimento sustentável.
A informação sobre a questão
ambiental é um instrumento necessário e estratégico para superar
a crise proveniente da exploração
desordenada dos ambientes naturais e da forma como se exerce o
conhecimento sobre a natureza.

A Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
por exemplo, adota a informação
como base fundamental para os
seus programas de educação ambiental sobre a premissa de que,
ao se informar sobre os problemas ambientais, as pessoas desenvolvem capacidades voltadas
para resolver estes problemas.
Neste sentido, a ADELCO
aposta na informação, e no processo de democratização desta informação, como um instrumento
para a preservação e conservação
dos territórios indígenas que, embora preservados, sofrem com a
degradação do ambiente.

Apresentação

O Inventário da Fauna e Flora
do território indígena Jenipapo-Kanindé se apresenta como um
instrumento importante para a
tomada nas decisões a respeito
do manejo ambiental do território indígena. O conhecimento
sobre a fauna e flora constitui
ainda uma ferramenta para o
monitoramento do meio ambiente, já que muitas espécies
indicam a qualidade de preservação dos ecossistemas.
O objetivo deste inventário
é também contribuir, de forma
transversal, nas ações de educação ambiental, a partir da formação de cidadãos e cidadãs mais
comprometidos com as gerações

futuras e o futuro ambiental.
O material apresentado foi
construído de forma participativa,
em um diálogo permanente entre
o conhecimento científico dos técnicos e consultores do projeto e do
conhecimento, saberes e tradições
dos indígenas. As matas da Comunidade da Encantada abrigam os
mitos, as lendas, as tradições e a
autodeterminação dos Jenipapo-Kanindé porque é ali que reside a
memória desse povo. Não por acaso, escolhemos a fotografia para
ilustrar o Inventário da Fauna e
Flora do território indígena Jenipapo-Kanindé. É para manter viva
a memória deste ambiente natural
os que nele habitam.
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Matas
da Encantada
O Projeto

O

projeto Matas da Encantada tem como foco a
recuperação e proteção
dos ecossistemas, promoção de
ações de educação ambiental e
implantação de tecnologias socioambientais. Ele atua no território indígena Jenipapo Kanindé, em Aquiraz/CE.
As iniciativas do projeto visam à adoção de práticas agroecológicas de uso da terra, bem
como, a proteção e reflorestamento de matas nativas e áreas
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degradas. Outra ação do projeto
trabalha na implementação de
tecnologias de saneamento ambiental através da implantação
de fossas ecológicas e cisternas
para captação de água da chuva.
Na parte de produção e geração de renda, o Matas da Encantada apoia a conversão de
sistemas de produção tradicionais para sistemas agroflorestais,
recuperando áreas produtivas
degradadas (capoeiras) e incrementando a produção e aumento

da geração de renda.
Por fim, na linha de ação
em educação ambiental, são realizadas oficinas de educação
ambiental, monitoramento da
qualidade da água (análises), recuperação e sinalização ambiental de cinco trilhas ecológicas e
a construção participativa do
inventário da fauna e flora local.
O projeto Matas da Encantada é patrocinado pela Petrobras
e executado pela Associação
para Desenvolvimento Local Co-

-Produzido (ADELCO), organização sem fins lucrativos que apoia
iniciativas junto aos povos indígenas do Ceará. Fundada em 2001,
a entidade tem como eixos de intervenção a Economia popular e
solidária; Participação e organização política; Segurança Alimentar
e Nutricional; Desenvolvimento
Institucional; Meio ambiente e
agroecologia e Habitabilidade,
dentre os quais perpassam temas
como direitos humanos, igualdade de gênero e etnia.

O Projeto Sistemas

Agroflorestais

O

projeto Sistemas Agroflorestais atua na recuperação e proteção dos
ecossistemas no território indígena Jenipapo Kanindé, área
inserida no Complexo Vegetal
da Zona Litorânea, em Aquiraz-Ce. Com apoio financeiro do
Instituto Sociedade, População
e Natureza (ISPN), através do
Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-Ecos), o
projeto é executado pela Associação para Desenvolvimento

Local Co-Produzido (Adelco).
Entre as ações desenvolvidas,
destacam-se a adoção de práticas agroecológicas de uso da
terra, a proteção de matas nativas e de Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e formações
em educação ambiental. O objetivo do projeto é de contribuir
para conservar áreas com boa
cobertura vegetal, atuando sobre
o aumento da geração de renda
e melhoria da qualidade de vida
da comunidade indígena.
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Inventário

O

inventário é um levantamento da biodiversidade
local, que identifica a riqueza natural e situação (risco de
extinção) das espécies de animais
e plantas de determinado local.
É considerado também um instrumento de educação ambiental, pois
faz com que a comunidade conheça e reconheça a biodiversidade de
plantas e animais do local/região.
Conhecendo essa diversidade,
a população local pode colaborar
no processo de proteção e defesa
dos recursos naturais. Com isso, o
inventário resgata a importância
da preservação dos ecossistemas
locais, garantindo a permanência
e perpetuação da diversidade dos

grupos de plantas e animais típicos da região.
Nesse sentido, uma das ações
de destaque do projeto Matas da
Encantada foi a construção participativa do inventário da fauna e
flora do território indígena Jenipapo Kanindé. No total, foram identificadas 133 espécies de aves, 19
de répteis, seis tipos de mamíferos
e mais de 60 espécies de plantas.
Não foi possível fazer o registro fotográfico de todos os animais e plantas identificados, pelas
dificuldades naturais encontradas
e por conta do período de observação. Entretanto, ao final da publicação, trazemos a identificação
de todas as espécies inventariadas.

Participativo

As atividades de construção do
inventário foram realizadas com
membros da comunidade indígena, que, juntos com os biólogos e
técnicos da ADELCO, participaram na identificação e catalogação
das principais espécies animais e
vegetais da sua aldeia. Foram realizados dias de campo e oficinas
sobre técnicas de observação, catalogação e registro fotográfico
das espécies locais.
A identificação das espécies
em campo foi realizada através
da observação e visualização das
aves e do canto dos pássaros em
caminhadas por diversos ecossistemas da aldeia (áreas de mangue,
praia, morros, matas preservadas,

lagoas e riachos), com auxílio dos
indígenas que forneceram informações e conhecimentos locais
sobre as espécies existentes no
território indígena.
Com a construção participativa do inventário a aldeia pode
perceber a grande diversidade
de animais e plantas da região,
contribuindo na mudança de
atitudes e valorização e preservação dos recursos naturais.
Além disso, os mitos, as lendas
e os costumes indígenas estão
muito ligados à preservação
deste território que é composto
por matas virgens e campos de
dunas, mas que sofre com a degradação ambiental.
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O Povo
Jenipapo -Kanindé

O

s Jenipapo-Kanindé são
uma das catorze etnias indígenas existentes no Estado do Ceará. Estão localizados
no município de Aquiraz (Região
Metropolitana de Fortaleza) mais
precisamente na comunidade da
Lagoa Encantada. Pertencem ao
tronco dos Tarairiú, semelhantes
em na língua e cultura. Historicamente documentados como parentes, estão os Kanindé, Jenipapo
e Paiacús (Payaku).
Até o século XVIII, os

encantos da mata

10

Payaku habitavam os rios Açu,
Apodi, Jaguaribe, Banabuiú e
Choró. Por sua vez, os Jenipapo
e Kanindé viviam nas várzeas
do Apodi, Jaguaribe e Choró.
Fontes históricas registram que,
no Ceará, os primeiros contatos
dos portugueses com estes povos
ocorreram entre 1603 e 1608.
Arredios e resistentes à colonização, eles sofreram violências,
foram escravizados e perderam
progressivamente suas terras.
Em 1707 os Payaku foram aldea-

dos por missionários jesuítas no
rio Choró, em Aquiraz, próximo
de onde vivem hoje.
Em 1764 a Aldeia dos Paiacús
passou a chamar-se Monte-Mor-o-Velho, nome que perdurou até
1890. Os Jenipapo e os Canindé foram aldeados entre 1731 e
1739 no rio Banabuiú, reunidos
na Aldeia da Palma e depois em
Monte-Mor-o-Novo-d’América
(1764-1858). Há uma tese de que,
apesar da distância aproximada
de 100 km (linha reta), algumas

famílias de índios, originárias da
Vila de Montemor o novo d’América, antigo aldeamento Jenipapo-Kanindé, também poderiam
ter se deslocado para a região da
Lagoa da Encantada.
O nome Payaku foi o que ficou na memória dos mais velhos
e dos líderes do grupo, mas, até
o final da década de 1980, os índios costumavam ser chamados,
por seus vizinhos não-indígenas,
apenas pelo “apelido” de “cabeludos da Encantada”.

C

onfira a lista completa dos
animais identificados na
comunidade indígena Jenipapo-Kanindé. Para levantamento
de Avifauna (período 03/03/2015
a 10/03/2015) foram feitas as seguintes metodologias: através da
visualização; por meio de estimulo
auditivo; por entrevistas diretas feitas com os próprios moradores da
região. As aves foram classificadas
quanto a sua família, espécie e nome
popular. Para levantamento da Herpetofauna (período 03/03/2015 a
10/03/2015) foram utilizadas as

seguintes metodologias: através da
visualização; por entrevistas diretas
feitas com os próprios moradores da
região. Os Répteis foram classificados quanto a sua família, espécie e
nome popular. Já para levantamento
de Mastofauna (período 03/03/2015
a 10/03/2015) foram aplicadas as
seguintes metodologias: através da
visualização; por meio de pegadas
rastros, dentre outros; por entrevistas diretas feitas com os próprios
moradores da região. Os mamíferos
foram classificados quanto a sua família, espécie e nome popular.
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Av e s d a e n c a n ta d a

Família
Accipitridae
Alcedinidae
Anatidae
Aramidae
Ardeidae

Bucconidae
Caprimulgidae

encantos da mata

14

Espécie
Geranospiza cearulescens
Rupornis magnirostris
Chloroceryle americana
Megaceryle torquata
Cairina moschata
Dendrocygna viduata
Aramus guaraúna

nome popular
Gavião pernilongo
Gavião pega pinto ou Gavião carijó
Martim pescador pequeno
Martim pescador grande
Pato do mato
Irerê ou Marreca
Carão

Ardea alba
Bubulcus íbis
Butorides striata
Egretta thula
Nycticorax nycticorax
Tigrisoma lineatum
Nystalus maculatus
Hydropsalis albicolis
Hydropsalis parvula

Garça branca grande
Garça vaqueira
Socozinho
Garça branca pequena
Savacu
Socó boi
Rapaizinho dos velhos
Bacurau
Bacurau chintã

pág
51

pág
42

pág
60
pág
43

Av e s d a e n c a n ta d a

Família
Cardinalidae
Cariamidae
Cathartidae

Charadriidae
Columbidae

Corvidae
Cracidae

Espécie
Cyanoloxia brissonii
Piranga flava
Cariama cristata
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Coragyps atratus
Charadrius semipalmatus
Vanellus chilensis
Columbina passerina
Columbina picui
Columbina squammata
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Cyanocorax cyanopogon
Coccyzus melacoryphus
Crotophaga ani
Guira guira

nome popular
Azulão ou Bicudo
Sanhaçu de fogo
Seriema
Urubu de cabeça vermelha
Urubu de cabeça amarela
Urubu de cabeça preta
Batuíra de bando
Quero quero ou tetéu
Rolinha cinzenta
Rolinha pé de anjo ou Rolinha picui
Fogo apagou ou Rolinha cascavel
Rolinha roxa ou Rolinha caldo de feijão
Juriti pupu
Cancão ou Gralha cancã
Papa lagarta acanelado
Anu preto
Anu branco

pág
61

pág
26

pág
56
pág
55
pág
54
pág
49

pág
24
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Av e s d a e n c a n ta d a

Família

Dendrocolaptidae
Estrildidae
Falconidae
Fringilidae
Furnariidae
Galbulidae
Hirundinidae

Icteridae
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Espécie
Piaya cayana
Tapera naevia
Dendroplex picus
Estrilda astrild
Caracara plancus
Milvago chimachima
Euphonia chlorotica
Certhiaxis cinnamomeus
Pseudoseisura cristata
Galbula ruficauda
Hirundo rustica
Progne chalybea
Progne tapera
Tachycineta albiventer
Chrysomus ruficapillus
Gnorimopsar chopi
Icterus jamacaii

nome popular
Alma de gato
Saci ou Peitica
Arapaçu de bico branco
Bico de lacre
Caracará
Carrapateiro
Fim fim ou Vem vem
Curutié
Casaca de couro
Ariramba de cauda ruiva
Andorinha de bando
Andorinha doméstica grande
Andorinha do campo
Andorinha do rio
Garibaldi ou Papa roz
Graúna
Corrupião ou Sangue de boi

pág
34
pág
62
pág
39

pág
30

pág
23

Av e s d a e n c a n ta d a

Família

Jacanidae
Mimidae
Motacillidae
Nyctibiidae
Parulidae
Passerellidae
Phalacrocoracidae
Picidae

Espécie
Icterus pyrrhopterus
Molothrus bonariensis
Procacicus solitarius
Psarocolius decumanus
Jacana jacana
Mimus gilvus
Mimus saturninus
Anthus lutescens
Nyctibius griseus
Myothlypis flaveola
Ammodramus humeralis
Phalacrocorax brasilianus
Celeus ochraceus
Colaptes melanochloros
Melanerpes candidus
Picumnus limae
Veniliornis passerinus

nome popular
Encontro
Vira bosta
Bom-é ou Iraúna-de-bico-branco
Xexéu ou japu
Jaçanã
Sabiá-da-praia ou Papa cebo
Sabiá do campo
Caminheiro zumbidor
Mãe da lua
Canário do mato
Tico tico de bico preto
Biguá
Pica pau ocráceo
Pica pau verde barrado
Pica pau branco
Pica pau anão da caatinga
Picapauzinho anão

pág
57

pág
31

pág
32

pág
52
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Av e s d a e n c a n ta d a

Família
Podicipedidae
Polioptilidae
Psittacidae
Rallidae

Rhynchocyclidae

Scolopacidae
Strigidae

Thamnophilidae
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Espécie
Podilymbus podiceps
Tachybaptus domunicus
Polioptila plumbea
Eupsittula cactorum
Aramides cajaneus
Gallinula galeata
Porphyrio martinicus
Hemitriccus margaritaceiventer
Hemitriccus striaticollis
Todirostrum cinereum
Tolmomyias flaviventris
Actitis macularius
Asio clamator
Athene cunicularia
Glaucidium brasilianum
Megascops choliba
Formicivora grisea

nome popular
Mergulhão caçador
Mergulhão pequeno
Gatinha ou balança rabo de chapéu preto
Periquito do sertão ou periquito da caatinga
Saracura três potes
Frango d’água comum
Frango d’água azul
Sebinho de olho de ouro
Sebinho rajado amarelo
Ferreirinho relógio
Bico chato amarelo
Maçarico pintado
Coruja orelhuda
Coruja boraqueira
Caburé
Carujinha do mato
Papa formiga pardo

pág
44
pág
50

pág
41

pág
58
pág
59

pág
47

pág
38

Av e s d a e n c a n ta d a

Família

Thraupidae

Tityridae
Trochilidae

Espécie
Herpsilochmus sellowi
Sakesphorus cristatus
Taraba major
Thamnophilus capistratus
Thamnophilus pelzelni
Coereba flaveola
Dacnis cayana
Lanio pileatus
Paroaria dominicana
Sporophila albogularis
Sporophila bouvreuil
Tangara palmarum
Tangara sayaca
Volatina jacarina
Crypturellus parvirostris
Pachyramphus polychopterus
Amazilia fimbriata

nome popular
Chorozinho da caatinga
Choca do nordeste
Choró boi
Choca barrada do nordeste
Choca do planalto
Sebite
Verde lino, Saí azul ou Saira azul
Abre fecha ou tico tico rei cinza
Galo campina
Golinha
Caboclinho
Sanhaçu de coqueiro
Sanhaçu ateira
Tiziu
Nambu
Caneleiro preto
Beija flor de garganta verde

pág
37
pág
36

pág
35

pág
63
pág
22

pág
33
pág
27
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Av e s d a e n c a n ta d a

Família

Troglodytidae
Trogonidae
Turdidae
Tyrannidae
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Espécie
Eupetomenamacroura
Hylocharius cyanus
Cantorchilus longirostris
Troglodytes musculos
Trogon curucui
Turdus amaurochalinus
Turdus leucomelas
Arundinicola leucocephala
Camptostoma obsoletum
Cnemotriccus fuscatus
Elaenia cristata
Elaenia flavogaster
Elaenia spectabilis
Empidonomus varius
Euscarthmus meloryphus
Fluvicola albiventrer
Fluvicola nengeta

nome popular
Beija flor tesoura
Beija flor roxo
Garrinchão de bico grande
Rouxinol
Dorminhoco
Sabiá bico de osso ou Sabiá poca
Sabiá barranco
Freirinha
Risadinha
Guaracavuçu
Guaracava de topete uniforme
Guaracava de barriga amarela
Guaracava grande
Peitica
Barulhento
Lavadeira de cara branca
Lavadeira mascarada

pág
28

pág
40

pág
53
pág
46
pág
45

pág
45

Av e s d a e n c a n ta d a

Família

Tytonidae
Vireonidae

Espécie
Megarynchus pitangua
Myarchus tyrannulus
Myiozetetes similis
Phaeomyias murina
Pitangus sulphuratus
Tyrannus savana
Tyto furcata
Cychlarhis gujanensis
Hylophilus amaurocephalus

TOTAL DE ESPÉCIES
REGISTRADAS

nome popular
Neinei
Maria cavaleira de rabo enferrujado
Bentivizinho de penacho vermelho
Bagageiro
Bem ti vi
Tesourinha
Coruja da igreja
Pitiguari
Vite vite de olho cinza

pág
48

pág
29

133
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Abre fecha ou
tico tico rei cinza
Foto: Paulo Miranda

Família

Thraupidae
Espécie
Lanio pileatus
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Andorinha do rio
Foto: Jackson Forte

Família

Hirundinidae
Espécie
Tachycineta albiventer
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anu preto

Foto: Paulo Miranda

Família

Cracidae
Espécie
Crotophaga ani
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Barulhento

Foto: Jackson Forte

Família

Tyrannidae
Espécie
Euscarthmus meloryphus

encantos da mata

25

B at u í r a d e b a n d o
Foto: Paulo Miranda

Família

Charadriidae
Espécie
Charadrius semipalmatus
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Beija flor de
g a r g a n ta v e r d e
Foto: Jackson Forte

Família

Trochilidae
Espécie
Amazilia fimbriata
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b e i j a f l o r r oxo
Foto: Paulo Miranda

Família

Trochilidae
Espécie
Hylocharius cyanus
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bem te vi

Foto: Paulo Miranda e Jackson Forte

Família

Tyrannidae
Espécie
Pitangus sulphuratus
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Ariramba de cauda
ruiva ou bico de agulha
de rabo vermelho
Foto: Paulo Miranda

Família

Galbulidae
Espécie
Galbula ruficauda

projeto matas da encantada

30

Caminheiro zumbidor
Foto: Paulo Miranda

Família

Motacillidae
Espécie
Anthus lutescens

projeto matas da encantada

31

C a n á r i o d o m at o
Foto: Paulo Miranda

Família

Parulidae
Espécie
Myiothlypis flaveola
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Caneleiro preto
Foto: Paulo Miranda

Família

Tityridae
Espécie
Pachyramphus polychopterus
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C a r r a pat e i r o

Foto: Paulo Miranda

Família

Falconidae
Espécie
Milvago chimachima
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Choca barrada do
nordeste
Foto: Paulo Miranda

Família

Thamnophilidae
Espécie
Thamnophilus capistratust
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Choca do nordeste

Foto: Paulo Miranda

Família

Thamnophilidae
Espécie
Sakesphorus cristatus
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Chorozinho da
c a at i n g a
Foto: Paulo Miranda

Família

Thamnophilidae
Espécie
Herpsilichmus sellowi
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Coruja buraqueira

Foto: Paulo Miranda

Família

Strigidae
Espécie
Athene cunicularia

encantos da mata

38

Curutié

Foto: Paulo Miranda

Família

Furnariidae
Espécie
Certhiaxis cinnamomeus
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Dorminhoco

Foto: Paulo Miranda

Família

Trogonidae
Espécie
Trogon curucui

encantos da mata

40

F r a n g o d’á g u a c o m u m
Foto: Jackson Forte

Família

Rallidae
Espécie
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Garça branca grande

Foto: Jackson Forte

Família

Ardeidae
Espécie
Ardea alba
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Garça branca pequena
Foto: Jackson Forte

Família

Ardeidae
Espécie
Egretta thula
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g at i n h a

Foto: Paulo Miranda

Família

Polioptilidae
Espécie
Polioptila plumbea
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G u a r a c ava d e
topete uniforme
Foto: Jackson Forte

Família

Tyrannidae
Espécie
Elaenia cristata
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G u a r a c av u ç u

Foto: Paulo Miranda

Família

Tyrannidae
Espécie
Cnemotriccus fuscatus
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M a ç a r i c o p i n ta d o
Foto: Paulo Miranda

Família

Scolopacidae
Espécie
Actitis macularius
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M a r i a c ava l e i r a d e
rabo enferrujado

Foto: Paulo Miranda

Família

Tyrannidae
Espécie
Myiarchus tyrannulus
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Ninho de Juriti
Foto: Jackson Forte

Família

Columbidae
Espécie
Leptotila verreauxi
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Periquito da Caatinga

Foto: Paulo Miranda

Família

Psittacidae
Espécie
Eupsittula cactorum
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Pernilongo de
c o s ta s n e g r a s
Foto: Paulo Miranda

Família

Scolopacidae
Espécie
Himantopus mexicanus
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P i c a pa u z i n h o a n ã o

Foto: Paulo Miranda

Família

Picidae
Espécie
Veniliornis passerinus
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Risadinha

Foto: Paulo Miranda

Família

Tyrannidae
Espécie
Camptostoma obsoletum
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Rolinha caldo de feijão

Foto: Jackson Forte

Família

Columbidae
Espécie
Columbina passerina
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R o l i n h a c a s c av e l
Foto: Jackson Forte

Família

Columbidae
Espécie
Actitis macularius
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Rolinha pé de anjo

Foto: Jackson Forte

Família

Columbidae
Espécie
Columbina Picui
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Sabiá da praia
Foto: Paulo Miranda

Família

Mimidae
Espécie
Mimus gilvus

encantos da mata
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Sebinho de olho de ouro
Foto: Paulo Miranda

Família

Rhynchocyclidae
Espécie
Hemitriccus margaritaceiventer

encantos da mata

58

Sebinho rajado amarelo
Foto: Paulo Miranda

Família

Rhynchocyclidae
Espécie
Hemitriccus striaticollis
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Socozinho

Foto: Jackson Forte

Família

Columbidae
Espécie
Columbina passerina
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Urubu de cabeça
amarela
Foto: Paulo Miranda

Família

Mimidae
Espécie
Mimus gilvus

encantos da mata
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vem vem

Foto: Paulo Miranda

Família

Fringilidae
Espécie
Euphonia chlorotica
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Verde lino

Foto: Paulo Miranda

Família

Thraupidae
Espécie
Dacnis cayana
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Répteis

da encantada

r é p t e i s d a e n c a n ta d a

Família
Elapidae
Colubridae

Espécie
Micrurus sp
Waglerophis merremii

Boidae
Colubridae
Boidae
Dipsadidae
Colubridae
Colubridae
Dipsadidae
Colubridae
Colubridae

Boa constrictor
Pseudoboa nigra
Epicrates assisi
Boiruna sertaneja
Drymarchon corais
Leptodeira annulata
Liophis dilepis
Leptophis ahaetulla
Spilotes pullatus
Philodryas nattereri
Tupinambis merianae
Micrablepharus maximiliani
Colobosauroides cearensis
Cnemidophorus ocellifer
Iguana iguana
Ameiva ameiva

Teiidae
Gymnophthalmidae
Gymnophthalmidae
Teiidae
Iguanidae
Teiidae

encantos da mata
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nome popular
Coral verdadeira
boipeba, cabeça-chata, capitãodo-campo, jararacambeva.
Cobra de Veado
Cobra preta
Salamanta
Cobra preta
Papa pinto
Dormideira
Costelinha de vaca
Cobra de cipó
Caninana
Corredeira
Teiú, Teju
Lagartinho do rabo azul
Lagartinho de folhiço
Tijubina
Camaleão ou iguana
Calango verde
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Calango verde
Foto: Paulo Miranda

Família

Teiidae
Espécie
Ameiva ameiva
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Cobra de veado
Foto: Paulo Miranda

Família

Boidae
Espécie
Boa constrictor

encantos da mata
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Corredeira

Foto: Jackson Forte

Família

Colubridae
Espécie
Philodryas nattereri

encantos da mata
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Lagartinho do folhiço
Foto: Jackson Forte

Família

Gymnophthalmidae
Espécie
Colobosauroides cearensis

encantos da mata
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Lagartinho do rabo
azul

Foto: Paulo Miranda

Família

Gymnophthalmidae
Espécie
Micrablepharus maximiliani
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Tijubina

Foto: Paulo Miranda

Família

Teiidae
Espécie
Cnemidophorus ocellifer

encantos da mata
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Flora

da encantada

f l o r a d a e n c a n ta d a

nome popular
Ameixa – mansa
Angelica
Angelim
Araça
Araticum
Bacumixá
Batinga
Batiputá
Cacto ( cardeiro brabo)
Cajá
Cajueiro
Cajueiro Bravo
Cambuí
Canela de veado
Carrapicho de praia
Casca-Grossa
Catingueira
Chichá
Cipó de fogo
Copaiba (Podói)

Nome científico
Ximenia americana
Guettarda angelica
Vouacapoua americana Aubl
Psidium guineense
Annona coriácea Mart.
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.
Eugenia Sulcata
Ouratea sp.
Cereus jamacaru
Spondias mombin L
Anacardium occidentale
Curatella americana L.
Myrcia selloi
Actinostemon Lanceolatus
Acanthospermum australe
Maytenus erythroxyla
Caesalpinia puramidalis Tul.
Sterculia striata
Davilla kunthii St. Hil
Copaífera langsdorffii Desf.

Família botânica
Olacaceae
Rubiaceae
Leguminosea (caesalpiniaceae)
Myrtaceae
Annonaceae
Sapotaceae
Myrtaceaceae
Ochnaceae
Cactaceas
Anacardiaceae
Anacardiacea
Dilleniaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Celastraceae
Leguminosae (caesalpinoideae)
Malvaceae
Dilleniaceae
Leguminosae (caesalpinoideae)

pág
76

pág
77

pág
77
pág
76

pág
76
pág
77
pág
76
pág
77

encantos da mata

73

f l o r a d a e n c a n ta d a

nome popular
Coroa de frade
Croatá
Coaçu
Erva de rato
Gameleira
Goiti
Guabiraba
Guajiru
Gurguri
Cipó- Imbé
Imburana de cheiro(Cumaru)
Ipê( Pau d’arco)
Janaguba
Jatobá
Jenipapo brabo
João mole
Juazeiro
Jucá
Jurema branca
Manacá

encantos da mata
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Nome científico
Melocactus bahiensis
Bromelia laciniosa
Coccoloba latifolia
Psychotria carthagenensis
Ficus adhatodifolia
Licania tomentosa
Campomanesia aromática (Aubl.)Griseb
Chrysobalanus icaco L
Mouriri guianensis
Philodendron Imbe
Amburana cearensis
Tabebuia impetiginosa (Mart .Ex DC.) Standi
Himatanthus obovatus
Hymenaea courbaril L.
Tocoyena formosa
Guapira nítida (Schmitdt) Lundell
Zizyphus Joazeiro
Caesalpinea férrea
Piptadenia stipulacea
Brunfelsia uniflora

Família botânica
Cacteceas
Bromeliáceas
Polygonaceae
Rubiaceae
Moraceae
Chrysobalanaceae
Myrtaceae
Chrysobalanaceae
Melastomataceae
Araceae
Leguminosea (papilionoidea)
Bignoniaceae
Apocynaceae
Leguminosae (caesalpinoideae)
Rubiaceae
Nyctaginaceae
Rhamnaceae
Leguminosea (pailionoidea)
Leguminosae
Solanaceae
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f l o r a d a e n c a n ta d a

nome popular
Mangaba
Maniçoba
Maçaranduba
Murici
Murici Pitanga
Pau ferro
Pau-Marfim
Peroba
Pulçá
Quina-quina
Sipaúba
Tatajuba
Torém
Ubaia de Cheiro
Urucum
Velame

Nome científico
Hancornia speciosa
Manihot glaziovii
Manilkara trifloxra (Allmeão)Monach
Byrsonima crassifolia
Byrsonima gardneriana
Caesalpinia férrea
Agonandra brasiliensis Miers ex Benth e Hook. f.
Tabebuia rosealba (Ridl.)Sand.Seeds.
Mouriri cearensis
Coutarea hexandra
Combretum Mellifluum Eichler.
Bagassa guianensis Aubl
Cecropia pachystachya Benth.
Eugenia luschnathianan Jacks.
Bixa orellana
Croton heliotropiifolius

Família botânica
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Sapotaceae
Malpighiaceae
Malpighiaceae
Fabaceae
Opiliaceae
Melastomataceae
Rubiaceae
Combretaceae
Moraceae
Cecropiaceae
Myrtaceae
Bixaceae
Euphorbiaceae
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Angelica

(Angelica archangelica)
Foto: Mel Lopes
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Casca-Grossa

(Maytenus erythroxyla)
Foto: Mel Lopes

Chichá

(Sterculia striata)
Foto: Mel Lopes

C a j u e i r o B r av o

(Curatella americana L.)
Foto: Mel Lopes

Cajueiro

(Anacardium occidentale)
Foto: David Pinheiro Alves

Cacto ( Cardeiro brabo)

(Cereus jamacaru)
Foto: Paulo Miranda e Jackson Forte

C at i n g u e i r a

(Caesalpinia puramidalis Tul.)
Foto: Paulo Miranda e Jackson Forte

Cipó de fogo

(Philodendron Imbe)
Foto: David Pinheiro Alves

encantos da mata
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Guajiru

(Chrysobalanus icaco L)
Foto: David Pinheiro Alves
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Urucum

(Bixa orellana )
Foto: Marciano Moreira

Gurguri

(Mouriri guianensis)
Foto: David Pinheiro Alves

Imburana de Cheiro
(Cumaru)

(Amburana cearenses)
Foto: Paulo Miranda e Jackson Forte

Janaguba

(Himatanthus obovatus)
Foto: Paulo Miranda e Jackson Forte

Juazeiro

(Zizyphus Joazeiro)
Foto: Mel Lopes

Jurema branca

(Piptadenia stipulacea)
Foto: Paulo Miranda e Jackson Forte

Manacá

(Brunfelsia uniflora)
Foto: David Pinheiro Alves
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MAÇARANDUBA

(Manilkara trifloxra (Allmeão)
Monach) Foto: Mel Lopes
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Murici

(Byrsonima crassifólia)
Foto: Mel Lopes

M u r i c i P i ta n g a

(Byrsonima gardneriana)
Foto: David Pinheiro Alves

Pulçá

(Mouriri cearenses)
Foto: David Pinheiro Alves

Ubaia de Cheiro

(Eugenia luschnathianan Jacks.)
Foto: Paulo Miranda e Jackson Forte

Velame

(Croton heliotropiifolius)
Foto: David Pinheiro Alves

encantos da mata
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realização

patrocínio

patrocínio

Missão:
Contribuir para a melhoria das condições socioambientais e
fortalecimento político e cultural das comunidades tradicionais
em situação de risco.
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