
 

                                     PLANO DE AULA 

 

Tema: Letra “I” 

- Ipê 

- Irara 

Objetivos: 

- Conhecer a árvore do ipê e o animal irara. 

Tempo estimado: Uma aula de 4 horas 

Material necessário  

Papel A4; lápis de escrever; lápis colorido; borracha, muda do Ipê. 

Desenvolvimento: 

1ª etapa: Explicar sobre o Ipê  e a “Irara”  

2ª etapa: Ver o vídeo sobre Irara: 

http://www.youtube.com/watch?v=y68Vqg600LI 

3ª etapa: Plantar uma muda de Ipê na escola ou comunidade e conversar de 

como cuidar de uma planta no tempo da seca e no tempo da chuva. 

Avaliação: Para avaliar o conteúdo aprendido pelos alunos, vamos avaliar as 

palavras escritas pelos alunos e as concepções que eles têm sobre os temas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y68Vqg600LI


 

IPÊ – AMARELO 

  

Nome cientifico: Tabebuia chrysotricha (Mart. Ex A.DC.)Standl.  

Família: Bignoniaceae. 

O ipê-amarelo é encontrado em todas as regiões do Brasil. Em 1961, o então 

presidente Jânio Quadros declarou o ipê-amarelo, da espécie Tabebuia vellosoi, a Flor 

Nacional. Desde então o ipê-amarelo é a flor símbolo de nosso país.  

Ipê é uma palavra de origem tupi, que significa árvore cascuda, e é o nome 

popular usado para designar um grupo de nove ou dez espécies de árvores com 

características semelhantes de flores brancas, amarelas, rosas, roxas ou lilás. No Norte, 

Leste e Nordeste do Brasil, são mais conhecidos como pau d’arco (os indígenas 

utilizavam a madeira para fazer arco e flecha); no Pantanal, como peúva (do tupi, árvore 

da casca); e, em algumas regiões de Minas Gerais e Goiás, como ipeúna (do tupi, una = 

preto). 

De forma geral os ipês ocorrem principalmente em florestas tropicais, mas 

também podem aparecem de forma exuberante no Cerrado e na Caatinga. Conhecidos 

por sua beleza e pela resistência e durabilidade de sua madeira, os ipês foram muito 

usados na construção de telhados de igrejas dos séculos XVII e XVIII. Se não fosse 

pelos ipês, muitas dessas construções teriam se perdido com o tempo.  

As variedades de pequeno e médio porte (8 a 10 metros) são ideais para o 

paisagismo e a arborização urbana. A coloração das flores produz um belíssimo efeito 

tanto na copa da árvore como no chão das ruas, formando um tapete de flores 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tabebuia_chrysotricha_flowers1.jpg


 

contrastantes com o cinza das cidades. O período da queda das folhas coincide com a 

floração que se inicia no final do inverno. Quanto mais frio e seco for o inverno, maior 

será a intensidade da florada do ipê amarelo. As flores desta espécie atraem abelhas e 

pássaros, principalmente beija-flores que são importantes agentes polinizadores.  

Ipê - roxo 

  

Nome Científico: Tabebuia impetiginosa 

Nome Popular: Ipê-roxo, ipê-rosa, pau-d'arco, ipê-una, casquinho, ipê-roxo-da-

mata, cabroe, ipê, ipê-de-flor-roxa, ipê-mirim, ipê-preto, ipê-tabaco, ipê-uva-roxa, 

ipeúva-roxa, pau-d'arco-roxo, peúva, peúva-roxa. Árvore de porte médio, o ipê-roxo no 

período do outono, se enche de flores, para se reproduzir. É o primeiro dos ipês a florir 

no ano, inicia a floração em Junho e pode durar até Agosto, conforme a árvore. 

Tem vários nomes populares como Ipê-roxo-da-mata, Ipê-una ou Pau D'arco, entre 

outros. São muito utilizadas no paisagismo urbano, por sua beleza e desenvolvimento 

rápido. Ele apresenta folhas compostas e palmadas, com 5 folíolos que caem no inverno 

dando lugar a floração. As flores em forma de trombeta são numerosas, de coloração 

rósea ou arroxeada, de acordo com a espécie e despontam em volumosas 

inflorescências. A florada do ipê-roxo pode acontecer entre os meses de junho a 

setembro, mas  freqüentemente, ocorre entre junho e julho. Na época da floração, as 

folhas caem e a árvore se cobre de flores de muita beleza, vistas à distância. A flor não 

tem cheiro, é roxa e possui uma mancha amarela em seu interior. As suas pétalas têm a 



 

consistência fina, delicada, aveludada e são cobertas por pêlos sedosos, finos, brancos e 

brilhantes. As bordas das pétalas têm um recortado ondulado. As flores dão em forma 

de cacho. A flor mede cerca de 10 centímetros de comprimento e tem o formato de um 

sino. As pétalas são unidas na base do sino e se separam na parte superior da flor, 

formando 5 pétalas. A árvore fica florida por pouco tempo. 

Os frutos nascem normalmente no mês de agosto. Eles são em forma de uma vagem 

fina, comprida e retorcida, possuem cor escura e podem medir até 60 centímetros de 

comprimento. As vagens quando estão maduras se abrem e soltam as sementes que são 

levadas pelo vento. As mudas de ipê-roxo são feitas a partir de suas sementes. As 

sementes podem ser guardadas por um ano, misturadas com cinza, em um vidro. As 

sementes normalmente começam a cair entre os meses  de agosto e setembro. Elas são 

miúdas, leves e têm uma asinha transparente, de cor amarelo brilhante. Com o passar do 

tempo, a cor das sementes escurece tornando-se marrom-arroxeada. 

O ipê-roxo nasce de preferência onde existe terra de cultura, solo fértil e clima úmido e 

fresco. Os principais ambientes são o Baixão e a Mata. Embora não seja o ambiente de 

sua preferência, a árvore também pode nascer e se adaptar em local de solo seco, com 

presença de pedras. O Baixão é um ambiente que geralmente situa-se entre duas 

chapadas, ou seja, em terras baixas e sem morros. Esse ambiente possui solo de terra 

preta, do tipo massapé. O ambiente é sempre úmido e o clima muito agradável. No 

Baixão, pode-se encontrar os cocos najá, bacurizinho, babaçu, piaçaba e bacaba. 

As principais plantas companheiras do ipê-roxo são o pajaú da folha rugo-sa, jatobá, 

gonçalo alves, angico, tamburil, açoita cavalo, negamina, moreira, fava danta, ipê-

amarelo, copaíba, aroeira e bacuri. 

As abelhas visitam as flores do ipê-roxo. A flor quando cai no chão é comida pelo 

veado, pela cotia e pela paca. Os pássaros xexéu e bem-te-vi fazem seus ninhos nas 

copas das árvores. 

O uso medicinal do ipê-roxo é feito com a entrecasca.  A coleta de sua entrecasca deve 

ser feita fora da época das flores e frutos. A melhor lua para a sua coleta é a lua 

crescente ou a lua cheia. A coleta deve ser feita pela manhã, quando o sol ainda está 

frio. A entrecasca deve ser coletada de preferência de um galho da árvore, embora, 

geralmente ela seja feita do tronco, uma vez que os galhos são muito altos.  A coleta 



 

deve ser feita em uma árvore adulta, sadia e preferencialmente que ainda não tenha tido 

a entrecasca do tronco coletada. O corte no tronco deve ser feito do lado da nascente do 

sol e na altura do peito da pessoa que está coletando. O corte deve ser feito em forma de 

uma tira vertical e, nunca em volta do tronco, para não prejudicar a árvore. Para se fazer 

o corte, deve-se dividir a largura do lado da árvore em três partes e cortar a tira da parte 

do meio. O comprimento da tira do corte deve ser em torno de 20 centímetros. Para a 

coleta, deve-se raspar a casca de cima do tronco com um facão bem limpo e cortar a 

entrecasca, tendo o cuidado de não tirar a embira e nem tocar no cerne do tronco. A 

embira deve ficar grudada no cerne para proteger a árvore.  Depois da entrecasca 

retirada, recomenda-se passar óleo de copaíba ou argila limpa no local do corte para 

ajudar a cicatrização do tronco. A entrecasca do ipê-roxo, em qualquer forma de 

remédio caseiro, deve sempre ser usada seca e nunca fresca. 

Quando não está florido, o ipê-roxo pode ser confundido com o ipê-amarelo,  uma vez 

que as duas árvores possuem o mesmo porte. No entanto, o ipê-roxo difere do ipê-

amarelo por suas folhas serem mais largas e terem o tom verde mais escuro e, pela casca 

do seu tronco ser mais escura.  

O ipê-roxo vive por muito tempo e normalmente morre ao ser atingido por um raio de 

tempestade ou quando a sua entrecasca é coletada de forma errada.  Geralmente, a 

árvore é resistente ao fogo, mas se o seu tronco estiver brocado,  o fogo alastra 

rapidamente em sua madeira. 

 

Seu tronco é elegante e oferece madeira de excelente qualidade, pesada, dura, de 

cerne acastanhado, própria para a fabricação de arcos de violino e instrumentos 

musicais, o que lhe rendeu o nome popular de pau-d'arco. Da casca extraem-se 

substâncias de uso medicinal, utilizadas no combate ao diversos tipos de câncer e 

infecções de pele e mucosas. Devem ser plantadas sob sol pleno ou meia-sombra, em 

covas amplas. As árvores adultas são muito tolerantes à períodos de seca. O ipê-roxo 

aprecia climas quentes, mas pode ser cultivada em regiões subtropicais, tendo nestes 

casos uma redução na velocidade de crescimento. 



 

                                         Ipê – Branco 

  

Nome Científico: Tabebuia roseo-alba 

Família: Bignoniaceae 

Origem: Brasil. 

Características Morfológicas: Árvore de pequeno para médio porte, que fica 

entre 7 e 16 metros de altura. O diâmetro do tronco mede de 40 a 50 centímetros. A 

casca é cheia de nervuras secas. 

Ocorrência Natural: Norte do Estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul e Goiás (região de floresta latifoliada semidecídua; em outras palavras, com 

árvores de folhas largas e que as perde parcial ou totalmente durante um período do ano, 

porém sem nunca ficar totalmente desfolhada). 

A floração do ipê-branco dura, em média, quatro dias (quando não, menos), 

enquanto as espécies de outras cores (roxa e amarela, sobretudo), vão de uma semana a 

10 dias. Com uma flor rara e também efêmera, não há quem não se admire com esta 

árvore-neve a contrastar na paisagem. Em campo aberto então, difícil passar incólume 

diante de sua beleza. Floresce entre agosto e outubro.  

Não é à toa que é amplamente utilizada no paisagismo de jardins, praças e ruas. 

Soma-se a isso, tem a praticidade de seu tamanho (que se adéqua perfeitamente à 

arborização urbana, sem prejudicar as fiações da iluminação pública).  

Até a sua madeira, macia e de superfície lustrosa, tem lugar nos interiores. Serve 

para os acabamentos internos na construção civil. Produz anualmente grande quantidade 



 

de sementes, que são dispersas pelo vento. É conhecida também por pau-d-arco e ipê-

do-cerrado. 

 

Música de Pau Pereira: 

Mais belo que o Ipê? 

Nunca vi. Nem vou ver! 

Mais belo que o Ipê? 

Nem eu, nem você. 

Mais belo que o Ipê? 

Não vai ter, e ponho fé: 

Que mais belo que o pé de Ipê, 

Só mesmo o Ipê de pé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IRARA 

      

Nome Científico: Eira barbara 

Família: Mustelidae 

Ordem: Carnivora 

Peso: 4 a5 Kg 

A irara é um mamífero, também conhecida no Brasil pelo nome de papa-mel, 

porque esse é um de seus alimentos preferidos. Nos países de língua espanhola, que 

constituem uma grande parte de seus domínios, a irara é chamada "cabeza de cejo", que 

significa "cabeça de velho". Sem dúvida é porque o animal tem uma cabeça cinzenta 

sobre o corpo negro e também porque suas orelhas curtas e arredondadas lhe dão um ar 

"humano"... O corpo da iraras é esquio, as pernas mais compridas e o pescoço alongado, 

todo seu corpo com coloração cinza ou marrom, chega a pesar de 4 a 5 Kg. Por escalar 

árvores com grande facilidade, esse animal é considerado muito ágil, principalmente na 

caça de seu alimento preferido: as frutas mais adocicadas como o mamão e as doces 

mangas.  

As iraras são ativas dia e noite, mas descansam nas horas quentes do dia. Vivem 

aos pares e costumam deixar marcas de cheiro nos galhos por onde passam. As iraras 

são animais que vivem sozinhos pelas matas e florestas tropicais das Américas, e 

sempre possuem hábitos noturnos e diurnos, porém com um tempo reservado ao 

descanso nas horas mais quentes do dia. Contudo em períodos de acasalamento podem 

ser vistas em casais pelas matas. E como principal característica diferenciada essa 

espécies deixa marcas e cheiros por onde passa principalmente nas árvores que escala 

durante seu percurso diário. Mesmo adorando caçar frutos e mel em seu território, elas 



 

também se alimentam de ratos, aves, esquilos, entre outros vertebrados pequenos, 

admitindo-lhe um caráter carnívoro, especialmente em épocas de escassez de frutos e 

alimentos vegetais. 

Com garras afiadas é muito difícil o desequilíbrio entre as árvores, e a perca da 

presa, já que sua cauda a ajuda para prender a mesma com rapidez, para em seguida já 

devorá-la. Contudo as palmas de suas patas são lisas e podem atrapalhar em certas 

ocasiões, mas a atenção é sempre marca constante em seu percurso pelas matas, estilo 

que lhe garante grande inteligência e praticidade. 

 Os filhotes nascem praticamente cegos, cobertos por pelos escuros, e chegam 

até a se assemelhar com filhotes de lontras, contudo não sabem nadar, já que não 

possuem nenhuma adaptação ao ambiente aquático, apenas terrestre. 

 

Após um período de 68 a 90 dias de desenvolvimento dentre da barriga da mãe 

os filhotes estão prontos para vir ao mundo. Normalmente a cada gestação nascem dois 

filhotes apenas os quais são protegidos e cuidados pela mãe com maior amor carinho. 

Geralmente a fêmea devolve aos filhotes os restos de frutas que já mastigou 

anteriormente, fazendo como as aves, que utilizam do mesmo processo. 



 

 

 NOME COMUM: Irara 

NOME EM INGLÊS: Tayras 

NOME EM ESPANHOL: cabeza de cejo 

FILO: Chordata 

CLASSE: Mammalia 

ORDEM: Carnívora 

FAMÍLIA: Mustelidae 

NOME CIENTÍFICO: Eyra barbara 

CARACTERÍSTICAS: Comprimento: 65 

cm, mais 40 cm de cauda 

Peso: 4 a 5 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


