
 

 

PLANO DE AULA 

Tema: Letra “A” 

Araticum 

Anu Preto e Anu Branco 

Objetivo: Conhecer o Araticum como uma vegetação do cerrado e seu uso como 

alimento. 

Tempo estimado: 60 minutos 

Material Necessário: 

Figuras da árvore, flores e frutos do araticum. Muda do pé de araticum; uma caixa da 

fruta e livros contendo textos e figuras de vegetação, flores e animais do cerrado; 1 fita 

métrica (para noções de circunferência). 

Fruto: conseguir a pinha (a safra do araticum é de fevereiro a março) 

Folhas A4, lápis de cor e hidrocor. 

Desenvolvimento:  

1ª. etapa: Verificar os conceitos prévios dos alunos a respeito da árvore e do cerrado. 

2ª etapa: Mostrar aos estudantes as imagens do cerrado, suas diferentes paisagens, que 

vão desde o cerradão (com árvores altas, densidade maior e composição distinta), 

passando pelo cerrado mais comum no Brasil central (com árvores baixas e esparsas), 

até o campo cerrado, campo sujo e campo limpo (com progressiva redução da densidade 

arbórea). Ao longo dos rios há fisionomias florestais, conhecidas como florestas de 

galeria ou matas ciliares. Essa heterogeneidade abrange muitas comunidades de 

mamíferos e de invertebrados, além de uma importante diversidade de 

microorganismos, tais como fungos associados às plantas da região. 

Em seguida mostrar a árvore do Araticum (folhas, flores e fruto), típica de Cerradão, 

Cerrado denso e ralo, Campo Rupestre. 

3ª etapa: Explicação sobre a árvore. 

4ª etapa: Confecção de um desenho da árvore com flores e frutos 

5ª etapa: Ver o seguinte vídeo “O que o Cerrado tem”: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZnRrDgbmSQQ 



 

Avaliação: Verificar se os alunos compreenderam a importância da vegetação do 

cerrado para o ser humano. 

 

CURIOSIDADES 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma (conjunto de seres vivos) existente no Brasil só 

ficando atrás da floresta Amazônica; 

 

Apenas 2% da área original do Cerrado está preservada em parques e reservas; 

 

A riqueza biológica mínima estimada no Cerrado é da ordem de 320.000 espécies 

distribuídas por 35 filos e 89 classes; 

 

São conhecidas até o momento, no Cerrado, 1575 espécies de animais, formando o 

segundo maior conjunto animal do planeta; 

 

A flor do ipê (muito comum no Cerrado) foi declarada flor nacional brasileira por um 

decreto da presidência da República; 

 

As raízes das plantas do Cerrado podem variar entre 15 e 18m de comprimento; 

 

No Cerrado existem árvores que dão frutos azuis devido à alta concentração de alumínio 

no solo; 

 

Os sauveiros (fomigueiros de saúvas) do Cerrado formam extensos murundus com até 

10 metros de diâmetro e um metro de altura e com até dois milhões de formigas, 

vivendo por cerca de 15 anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARATICUM 

Nome Científico: Annona crassiflora Mart. 

Também é conhecido por marolo, bruto, cabeça-de-negro, pinha-do-cerrado. 

Distribuição: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, São Paulo, Tocantins. 

Araticum é nome dado à diversas espécies da família Annonaceae, mesma da fruta-do-

conde (Annona squamosa), conhecida também como ata ou pinha, dependendo da 

região. Pio Corrêa relata que a primeira muda desta espécie foi plantada no país pelo 

Conde de Miranda, na Bahia no ano de 1626. 

 
Figura 1: A - Árvore com altura de cerca de 5 metros, com frutos maduros e de vez; B – 

ramos portando frutos; C – ritidoma (casca externa do tronco e ramos). Núcleo Rural 

Boa Esperança II, Distrito Federal. 16/02/2007. 

Segundo professor, da Universidade de Brasília-UnB, em Guia de Campo para árvores 

do cerrado, o nome araticum é derivado do tupi, podendo significar árvore de fibra rija e 

dura, fruto do céu, saboroso, ou ainda fruto mole. 

Trata-se de uma árvore (Fig. 1A), sem exsudação de látex no caule ou ao se destacar a 

folha, com ramos e brotos com pilosidade ferrugínea; tronco pode alcançar cerca de 40 

cm de diâmetro, o ritidoma (casca) é bege ou cinzento, com fissuras e cristas estreitas, 

descontínuas e sinuosas (Fig. 1C); suas folhas são simples, alternas, de 5-16cm de 

comprimento e 3 a 12 de largura, possuem as margens lisas e nervações bem marcadas 

na face superior; sua consistência é bem firme (coriácea). Flores de até 4cm de 

comprimento, com seis pétalas livres entre si, de coloração creme ou verde ferrugínea, 

consistência carnosa, que pouco se abrem (Fig. 2A); são três pétalas maiores, dispostas 

externamente, e três menores internas; seus frutos alcançam mais de 15 cm de diâmetro 

e 2kg de peso, contendo muitas sementes com cerca de 1,5cm de comprimento. 



 

 
Figura 2: A - Flores de araticum, pétalas externas de coloração verde ferrugínea; B – 

Sépalas (03) de coloração marrom ferrugíneo. Núcleo Rural Boa Esperança II, Distrito 

Federal. 07/10/2007. 

 
Ovário feminino composto por inúmeros carpelos soldados, as escamas já guardam 

semelhança com o fruto maduro. 

Ocorre em cerrados e cerradões, ao longo de todo o bioma Cerrado.  

Sua floração se dá predominantemente de setembro a janeiro e frutifica de outubro a 

abril (principalmente de fevereiro a março), sendo a dispersão das sementes realizada 

pela própria gravidade ou por animais. Na Caatinga foi constatada a dispersão de 

araticum (Annona coriaceae) por formigas (Pheidole sp.) e no Mato Grosso, sementes 

(A. crassiflora) foram encontradas nas fezes da rapozinha-do-campo (Lycalopex 



 

vetulus), o menor canídeo das Américas, mesmo em área sem a ocorrência da árvore. 

Um quilo contém aproximadamente 1400 sementes, que perdem rapidamente a 

viabilidade se armazenadas. 

A germinação do Araticum pode ser antecipada em até 36 dias e concentrada em até 3 

meses após a semeadura, com o uso de ácido giberélico (GA3). Recomenda-se colocar 

as sementes imersas numa solução contendo 1g de Ácido giberélico por litro de água, 

por um período de 24h, antes da semeadura (Melo, 1993, apud Silva et al. 2001) 

Quando aberto, o fruto oferece uma polpa cremosa de odor e sabor bem fortes e 

característicos. A polpa pode ser consumida ao natural ou na forma de batidas, bolos, 

biscoitos e bolachas, picolés, sorvetes, geléias e diversos doces. 

“Pois, várias viagens, ele veio ao Curralinho, vender bois e mais outros negócios – e 

trazia para mim caixetas de doce de buriti ou de araticúm, requeijão e marmeladas.” 

Guimarães Rosa em Grande sertão: veredas, pg. 115. 

Receita de doce pastoso de Araticum: 

Ingredientes: 1 medida de polpa de araticum, 1 medida de açúcar, 1 e meia medida de 

leite. 

Modo de Fazer: Passar a poupa por uma peneira e juntar com os outros ingredientes. 

Levar ao fogo numa panela até ficar pastoso. Retirar do fogo, deixar esfriar e colocar 

em frascos de boca larga. Fonte: Almeida 1998. 

 



 

Composição química e valor energético de 100g da polpa do araticum. 

 

Resultados preliminares de pesquisa conduzida por duas universidades, a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Católica de Goiás (UCG), 

revelam que o araticum e o pequi possuem fatores antioxidantes, sendo fortes aliados da 

população na prevenção de doenças degenerativas. 

Utilização medicinal do Araticum. 

Indicações 
Pa

rte usada 
Preparo e dosagem 

diarréia crônica sementes 

Infuso ou decocto: 1 colher de sopa de 

sementes raladas ou picadas para 1 litro de água. 

Tomar de 3 a 6 colheres de sopa do chá ao dia. 

Fonte: Rodrigues e Carvalho 2001 

O araticum integra a medicina das populações tradicionais da região da Chapada dos 

Veadeiros, Goiás, que o utilizam como regulador de menstruação, para reumatismo, 

feridas, úlceras, câncer de pele, fraqueza no sistema digestório, cólicas e contra diarréia. 

Sorveterias de Brasília e Goiânia produzem sorvetes e picolés de araticum. A espécie 

contribui para as economias informal e formal, durante seu período de frutificação, em 

todo o Cerrado. É importante que pelo menos ¼ dos frutos disponíveis na área não seja 

coletado, de modo a não comprometer as populações naturais de araticum. Tais 

populações têm sido drasticamente reduzidas e isoladas, decorrência da devastação 

produzida pelas macro políticas de expansão agrícola, promovidas para a região do 

Cerrado.  

De forma geral, a ocupação agrícola no bioma é concentradora de renda, além de ser um 

desastre do ponto de vista ambiental, ameaçando inúmeras espécies animais e vegetais, 

além de potencializarem processos erosivos e conseqüentes assoreamentos de nascentes 

e rios. Neste contexto, é de suma importância a organização de cooperativas e 

associações por pequenos proprietários e assentados rurais, para trabalharem os 

múltiplos recursos oferecidos pelo Cerrado.  

Da mesma forma, em ambientes urbanos, é desejável a adoção de espécies nativas no 

paisagismo público e particular. Não é raro vermos as pessoas mandarem “limpar” seus 

terrenos, cortando indiscriminadamente todo o “mato” que há. Assim, o proprietário 



 

joga fora, sem ao menos tomar conhecimento, preciosidades como o araticum, o pequi, 

a cagaita, o jatobá, a gueroba, bromélias, orquídeas, entre outras espécies que poderiam 

compor os jardins de sua casa, oferecendo frutos, flores e atraindo aves com um mínimo 

de manutenção. Portanto, antes de mandar “limpar” seu terreno, procure saber quais as 

espécies de plantas já estão por lá presentes, você poderá se surpreender! Com um 

planejamento mínimo, é possível tornar o jardim da sua casa ou arborização de onde 

você mora em um pequeno “jardim botânico”, sem nem mesmo comprar uma muda de 

árvore. Observe e planeje antes de intervir.  

Valorize os recursos do Cerrado, nele não há fome, se ele a gente preza. 

 
Araticum sendo vendido em feira livre na rodoviária de Brasília, preços de 5, 7 e 10 

reais por unidade, conforme o tamanho. Os frutos são procedentes do entorno do 

Distrito Federal, sendo trazidos até de Minas Gerais. Cena comum nas cidades e pelas 

beiras das estradas da região, onde o araticum contribui com a renda de muitas pessoas. 

16/02/2007. 

“O quanto em toda vereda em que se baixava, a gente saudava o buritizal e se bebia 

estável. Assim que a matlotagem desmereceu em acabar, mesmo fome não curtimos, 

por um bem: se caçou boi. A mais, ainda tinha araticúm maduro no cerrado.” Guimarães 

Rosa em Grande sertão: veredas, pg. 372. 
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FIGURAS DO ARATICUM 

 

Os frutos devem ser coletados ainda nas árvores, pois ao caírem são atacados por 

roedores, formigas e cupins. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Você sabia? 

O araticum, também chamado de articum, está ameaçado pela devastação do Cerrado. 

Para sua existência e perpetuação, o araticum depende da polinização feita por alguns 



 

insetos, principalmente um besouro ciclocéfalo (Cyclocephala spp.). Com a crescente 

destruição do Cerrado e a implantação de monoculturas, a superfície arada do solo é 

cada vez maior, impedindo a sobrevivência do besouro, que se desenvolve sob a camada 

mais superficial da terra. O araticum perde, assim, seu maior amigo (Brasil Central, 

junho de 2009, Goiânia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anu Preto e Anu Branco 

Objetivo: Conhecer o Anu Preto e Anu Branco como componentes da 

biodiversidade de Cerrado 

Tempo estimado: 60 minutos 

Material necessário: 

Figuras ou fotos Anu Branco e Preto  

Folhas A4, lápis de cor e hidrocor. 

Desenvolvimento:  

1ª etapa: Verificar os conceitos prévios dos alunos a respeito da ave. 

2ª etapa: Mostrar aos alunos as imagens do Anu Branco e Preto. 

3ª etapa: Explicação sobre a ave com suas características, hábitos e diferenças e 

semelhanças entre o Anu Branco e Preto. 

4ª etapa: Destacar que existe o anu branco e anu negro, discutir a questão das 

diferenças entre os seres humanos, como devemos eliminar o preconceito e a 

discriminação. Consultar os Parâmetros Curriculares Nacionais no eixo “diversidade 

cultural”. 

5ª etapa: Cantar a música do ANU (Ver o tópico “Música”). 

6ª etapa: Confecção de um desenho da ave para exposição na sala de aula. 

Avaliação: Verificar se os alunos compreenderam a importância da 

biodiversidade da fauna do cerrado. 

 

 



 

ANU PRETO 

AVE BASTANTE SOCIÁVEL, NUNCA VISTA SOZINHA, ANDA SEMPRE EM 

BANDOS DE 7 A 15 PÁSSAROS. DE CORPO FINO, BICO ALTO, FORTE E 

CURTO, CAUDA COMPRIDA. TOTALMENTE DE COR PRETA.  

ALIMENTA-SE DE GAFANHOTOS, ARANHAS, LAGARTIXAS E 

CAMUNDONGOS, PEIXES, CAPTURAM PEQUENAS COBRAS E RÃS; DE VEZ 

EM QUANDO COMEM FRUTAS, COQUINHOS E SEMENTES.. 

O ANU EMITE VÁRIOS TIPOS DE SONS. OS MAIS IMPORTANTES SÃO PARA 

REUNIR O GRUPO E VERIFICAR SE HÁ PERIGO NA REDONDEZA E OUTRO 

SOM PARA AVISAR OS OUTROS CASO APAREÇAM AVES DE RAPINA. 

 



 

ANU BRANCO 

ESTA AVE, É TAMBÉM CONHECIDA POR RABO-DE-PALHA, ALMA-

DE-GATO. O BRANCO DOMINA AS PENAS, MAS NÃO É A ÚNICA COR. A 

CABEÇA E PARTE DAS COSTAS SÃO ALARANJADAS, COM FINAS RISCAS 

NEGRAS, ESPECIALMENTE NO PEITO. ASAS ESCURAS, BEM COMO CAUDA 

NEGRA COM BOLAS BRANCAS NA PONTA DE CADA PENA. AS PENAS DA 

CABEÇA FICAM SEMPRE ARREPIADAS, DANDO UM ASPECTO 

DESPENTEADO À AVE. O BICO É LONGO E FINO, AMARELO OU 

ALARANJADO.. 

OS HÁBITOS DO ANU-BRANCO SÃO MUITO SEMELHANTES AOS DO 

ANU-PRETO ANDA SEMPRE EM BANDOS. MEDE CERCA DE 38 CM. ESTA 

ESPÉCIE VIVE EM GRUPOS FORMADOS GERALMENTE DE 5 A 15 

PÁSSAROS. O BANDO POUSA LADO A LADO NO MESMO GALHO E TOMA 

LONGOS BANHOS DE SOL. 

   

 

 

http://www.wikiaves.com/311477&t=s&s=10504
http://www.wikiaves.com/87955&t=s&s=10504
http://www.wikiaves.com/29040&t=s&s=10504
http://www.wikiaves.com/1709&t=s&s=10504


 

 

Veja a música de Pau Pereira do Anu no tópico “Alfabeto dos animais”: 

 


