
 

                                     PLANO DE AULA 

 

Tema: Letra “J” 
- Jatobá 

- Jaratataca 

 

Objetivos: 

 

- Conhecer a fauna e flora do cerrado; 

- Compreender os conteúdos apresentados;  

- Debater sobre os temas; 

- Aplicar uma atividade no final de cada explicação. 

Tempo estimado: Uma aula de 4 horas 

Material necessário  

Papel A4; lápis de escrever; lápis colorido; borracha. 

Desenvolvimento 

No primeiro momento será explicado os temas “Jatobá” e “Jaratataca”, no final 

da explicação os alunos terão de fazer um desenho e colori-lo. No segundo momento 

vamos fazer uma adedonha modificada, onde cada aluno terá de escrever palavras 

iniciadas com a letra “J” e o vencedor será o aluno que tiver escrito mais palavras 

corretas em 15min. 

No terceiro momento será lido a poesia “Exemplo de persistência – História de 

um jatobá / Poeta Juca”. Na poesia os alunos terão que identificar as palavras com a 

letra “J” e depois formar frases sobre o Jatobá. Caso seja possível, seria interessante 

fazer as Rosquinhas de Jatobá; ver ao final do texto. 

Avaliação 
Para avaliar o conteúdo que foi aplicado aos alunos, vamos avaliar as palavras 

escritas, a leitura das atividades que foram dadas. 

 

 

 

 

 

 



 

JATOBÁ 

Outros nomes populares: jitaí, jutaí, jutaí-açú, jatobeiro, jatobá-mirim, jataí, jataí-peba, 

jataíba, burandã, farinheira 

Etimologia: a palavra Hymenaea deriva de "hymen" com o significado de "deus das 

uniões" em alusão às duas folhas (folíolos) unidas, característica das plantas deste 

gênero. O nome popular "jatobá" é originário da língua guarani com o significado de 

"folha dura" ou "árvore de fruto duro". Já o nome "jataí" deriva da palavra guarani "jata-

yva" com o significado de "fruto comestível". 

 

 

   

Nome científico: Hymenaea spp  

Família: Leguminosae (Caesalpinoideae) 

 

Existem dois tipos de jatobazeiros, o do campo e o da mata. Ambos produzem 

frutos comestíveis muito semelhantes. O jatobá-da-mata é uma das maiores árvores do 

cerrado. Sua madeira é de lei e de seu tronco extrai-se uma seiva medicinal para 

doenças respiratórias. O fruto do jatobá é uma vagem cuja polpa, farinácea, tem um 

sabor muito marcante, doce e característico. 

Do jatobá, é utilizado para alimentação a polpa farinácea na confecção de 

bolos, biscoitos, pães, misturada à farinha de trigo. Também pode ser consumida ao 

natural ou sob forma de mingau. Para se obter a farinha, raspam-se as sementes com 

uma faca através de uma operação bastante lenta. A frutificação ocorre de julho a 

novembro e é possível armazenar a farinha em sacos plásticos em ambiente refrigerado. 



 

Os usos medicinais registrados pela bibliografia para o jatobá-do-cerrado são 

no tratamento de problemas respiratórios, como expectorante, vermífugo, para dores no 

estômago, no peito e nas costas, pode estimular o apetite, no combate de problemas nos 

rins e vias urinárias, fígado, infecção intestinal e como cicatrizante. As folhas e a casca 

do jatobá-da-mata (Hymenaea silbocarpa) possuem um grupo de substâncias (terpenos e 

fenólicos) com propriedades antifúngicas, antibacterianas, moluscidas comprovadas em 

vários estudos, o que valida as histórias de ambas espécies no uso contra vários males. 

O jatobá-da-mata é uma espécie próxima do jatobá-do-cerrado e ocorrem na Mata 

Atlântica, Amazônia e algumas formações florestais no Cerrado. 

 

 

JATOBÁ-D0-CERRADO 

 

Nome Científico: Hymenaea stigonocarpa Mart  

Família Leguminosae, mesma do feijão, do baru, da copaíba e do pau-brasil. A família é 

a primeira entre as mais importantes em termos de número de espécies lenhosas 

(arbustos e árvores). São mais de 150 espécies agrupadas em três subfamílias.  

http://ecodatainforma.files.wordpress.com/2012/02/flor-do-mc3aas-jatobc3a1-do-cerrado-3.jpg


 

O Jatobá do Cerrado, também é conhecido como jatobá-capã, jatobá da casca fina, 

jatobá-açu, jatobeiro, jatobá do campo, jataí de piauí, jatobá de vaqueiro, jatobá da 

serra, jatobá de caatinga, jataí do campo, jatobeira, jitaé, jutaé, jutaí e jutaicica. 

Espécie amplamente distribuída pelo bioma Cerrado, sendo também encontrada em 

estados de outras regiões, como Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão. Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

São Paulo. Torna-se freqüente em áreas alteradas pelo homem, como beira de estradas. 

De como, no prazo duma hora só, careci de ir me vendo escorando rifle (...) trepado em 

jatobá e pequizeiro, deitado no azul duma lage grande. Guimarães Rosa em Grande 

Sertão: Veredas, pg. 228, em 1956.  

 
A - Jatobá-do-cerrado com cerca de cinco metros de altura, núcleo Rural Boa Esperança 

II, Distrito Federal, 14/10/06; 



 

B - Ritidoma (casca) do jatobá-do-cerrado; 

C: Folhas alternas, bifolioladas (compostas por dois folíolos) características dos jatobás.  

Arvoreta ou árvore (Foto A) de até 10 metros de altura amplamente utilizada por todas 

as populações tradicionais do bioma Cerrado. Ocorre em cerrados e cerradões e mesmo 

sem flores pode ser identificada facilmente pelas suas folhas, que são alternas 

ecompostas por dois folíolos. Dizem que a folha do jatobá parece um par de pulmões, o 

que já indicaria suas propriedades medicinais no fortalecimento das vias respiratórias 

superiores e aparelho cardio-vascular. As folhas e ramos mais jovens possuem 

pilosidade. 

Os botões são recobertos por vilosidade (pêlos bem curtos com textura de veludo) cor 

de ferrugem (Fotos D e E). Suas flores brancas (Foto F) com até 05 cm de diâmetro são 

polinizadas por morcegos. 

 

D: Botão floral do jatobá-do-cerrado em desenvolvimento, 03/12/2005;  

E: Botão se abrindo em flor, 21/12/2005.  

Fotos da mesma árvore, localizada no Condomínio Entre Lagos, próximo ao Paranoá, 

DF. 



 

 

Foto F: Flor do jatobá-do-cerrado, com destaque para o aparelho feminino composto 

por ovário estilete e estigma, e para o aparelho masculino por 10 estames, que são 

formados por filete e antera. Durante a polinização os grãos de pólen são depositados no 

estigma. O pólen, então, projeta um finíssimo tubo, chamado tubo polínico, que leva o 

gameta masculino aos óvulos localizados no ovário, onde ocorre a fecundação.  

Vagens de jatobá e cocos forão o alimento exclusivo de quase 3.000 pessoas durante 

oito tremendos e intermináveis dias. Tunay em Narrativas Militares, pg. 48, de 1878. 

Após a fecundação dos gametas femininos, o ovário começa a se desenvolver para 

formar o fruto (Foto G) do jatobá. 



 

 

Fotos G: Frutos de jatobá-do-cerrado coletados no Núcleo Rural Boa Esperança I, DF, 

em 14 de outubro de 2006, detalhe de fruto aberto para obtenção de farinha e sementes; 

H: Farinha e 08 sementes obtidos a partir de um fruto de jatobá-do-cerrado.  

A farinha do jatobá do campo é utilizada em receitas de biscoitos, bolos pães, doces e 

sorvetes. Alguns benefícios da farinha de jatobá na alimentação foram analisados em 

trabalho de formulação de biscoitos sem açúcar e fonte de fibras alimentares, para 

diabéticos ou pessoa sob restrição alimentar. 

Os rendimentos das farinhas do jatobá-do-cerrado e do jatobá-da-mata foram de 12,69% 

e 11,07%, em pesquisa realizada na região de Goiânia.  

A porcentagem é o peso da farinha em relação ao peso de semente e casca. O 

rendimento levemente superior do jatobá do cerrado, possivelmente devido à menor 

espessura da casca de seu fruto. 

Receita de rosquinhas de Jatobá com coco e barú. 

Ingredientes Modo de Fazer 

 2 copos de 200 mL de farinha 

de trigo; 

 2 copos de 200 mL de farinha 

de jatobá, 

 1/2 copo de 200 mL de açúcar 

mascavo; 

 4 ovos; 

 10 colheres de sopa de coco 

ralado; 

 5 colheres de castanhas de baru 

 Misturar todos os ingredientes e 

amassar; 

 Formar tiras, cortá-las e enrolar 

rosquinhas no tamanho desejado; 

 Colocar as rosquinhas em assadeira 

untada;  

 Levar ao forno até ficarem levemente 

douradas. 



 

cruas e quebradas; 

 1 colher de sopa de fermanto 

em pó; 

o adicionar leite até o ponto de 

enrolar. 

  

  

Adaptada de Silva et al. 2001. 

 
Fonte: Almeida et. al. 1997 em Silva et al. 2001 

Os usos medicinais registrados pela bibliografia para o jatobá-do-cerrado são no 

tratamento de problemas respiratórios, como expectorante, vermífugo, para dores no 

estômago, no peito e nas costas, pode estimular o apetite, no combate de problemas nos 

rins e vias urinárias, fígado, infecção intestinal e como cicatrizante. As folhas e a casca 

do jatobá-da-mata (Hymenaea silbocarpa) possuem um grupo de substâncias (terpenos e 

fenólicos) com propriedades antifúngicas, antibacterianas, moluscidas comprovadas em 

vários estudos, o que valida as histórias de ambas espécies no uso contra vários males. 

O jatobá-da-mata é uma espécie próxima do jatobá-do-cerrado e ocorre na Mata 

Atlântica, Amazônia e algumas formações florestais no Cerrado.  

A seiva do jatobá pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e barracas de 

raizeiros em sua região de ocorrência. É importante buscarmos saber a procedência da 

seiva e as condições de extração. O IBAMA é o órgão responsável por licenciar a 

extração e comercialização de produtos da flora nativa, como a seiva e outros produtos 

dos jatobás da mata e do cerrado. Todos nós produtores, coletores, consumidores e 

poder público devemos contribuir para a cultura do uso sustentável de valiosos recursos 

da flora do Cerrado, tal como o jatobá-do-cerrado. 



 

Utilização medicinal do Jatobá-do-cerrado. 

Indicações  Parte usada Preparo e dosagem 

a. bronquites, 

tosses, 

coqueluche 

a. casca e ramos 

mais velhos 

a. decocto:: 1 xícara café da planta 

picada para 1 litro de água. Tomar de 

3-4 xícaras de café ao dia. Xarope: 

macerar 1 xícara de café da planta em 

01 xícara de água fervente. Deixar 

repousar por 6 horas. Coar e diluir em 

1 xícara de mel. Beber de 3-4 colheres 

de sopa ao dia. 

b. adstringente, 

nas afecções da 

bexiga epróstata 

b. casca e ramos 

mais velhos 

b. decocto ou infuso: 1 xícara de chá 

ddaplanta para 1 litro de água. Deixar 

esfriar. Adoçar com mel. Beber de 3-4 

xícaras de chá ao dia. 

c. vermífugo c. fruto 

c. infuso:1 xícara de café da polpa do 

fruto para ½ litro de água. Deixar 

repousar por 6 horas. Tomar de 5-6 

colheres de sopa ao dia, 

preferencialmente em jejum ou antes 

das refeições. 

Fonte: Almeida et al. 1997 em Silva et al. 2001  

Nos cerrados do Distrito Federal o jatobá-do-cerrado ocorre em densidades que variam 

de cerca 18 a 43 indivíduos por hectare. Na região de Cuiabá-MT foram registrados 50 

indivíduos/ha. 

A produção de mudas do jatobá-do-cerrado é fácil por meio de sementes, que podem ser 

colocadas para germinar logo que colhidas em saquinhos individuais ou em canteiros. A 

taxa de germinação das sementes de frutos recém-colhidos é de até 90%. Sementes 

submetidas à escarificação mecânica (lixadas em uma calçada de cimento, por exemplo) 

podem germinar em menos de 10 dias (normalmente de 15-30 dias). O desenvolvimento 

das mudas é rápido, estando pronta para transplante (quando for o caso) em menos de 4 

meses. Em Brasília a EMBRAPA-CPAC vende mudas de jatobá-do-cerrado e outras 

espécies do bioma por três reais cada (www.cpac.embrapa.br/servicos/mudas.doc). Mas 

antes de comprar, tende você mesmo plantar e produzir suas mudas, é fácil e um ótimo 

aprendizado. 
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EXEMPLO DE PERSISTÊNCIA - História de um Jatobá - Poeta: Juca - Prémio: 10º 

Lugar do I Cocurso Internacional de Poesias Inspirações do Séc. XXI - Organização: 

Jornal Tempoética-Itabira/MG 

 

 

Eras, importante, ó meu Jatobá querido, 

Até que um dia um vento muito forte 

Derrubou-te, por terra, o atrevido 

Querendo te levar a morte. 

Partes de tuas raízes por estares agora caído, 

Estão secas. E à mercê de um machado o corte. 

Teu tronco embora forte, agora retorcido, 

É sustentado pelas Faixas por pura sorte. 

E luta bravamente pela tua vida 

Pois, galhos teus mantém folhas e frutos dão, 

Para os pássaros que vem á tua sombra aconchegar. 

Dizes com isso, que uma simples caída, 

Não quer dizer que tudo foi em vão. 

Basta ter forças para recomeçar. 

 

 

 

História real de um Jatobá na cidade de Cáceres / MS 

 

 

Receitas “Culinária do Cerrado”  

Rosquinhas de Jatobá  
Ingredientes: 

• 2 copos de 200 ml de farinha de trigo 

• 2 copos de 200 ml de farinha de jatobá 

• 1 copo (200 ml) de açúcar 

• 4 ovos 

• 10 colheres das de sopa de coco ralado 

• 1 colher das de sopa de fermento em pó 

• adicionar leite até o ponto de enrolar 

Modo de fazer: 

Misturar todos os ingredientes e amassar. Formar tiras e cortá-las no tamanho desejado. 

Levar as rosquinhas ao forno, até dourarem. 

Quando as rosquinhas estiverem assadas, passar calda de açúcar e depois polvilhá-las 

uma a uma, com côco ralado. 

Mingau de Jatobá  
Ingredientes: 



 

• 1 litro de leite 

• 100 gramas de polpa de jatobá 

• açúcar a gosto 

Modo de fazer: 

Quebrar os frutos do jatobá e retirar os caroços envoltos pela polpa amarela. Colocar o 

leite frio numa panela, acrescentando os caroços. Mexer bem com uma colher de pau, 

até que a polpa se desprenda totalmente dos caroços. Retirar os caroços logo em 

seguida.  

Adicionar açúcar e canela a gosto e levar ao fogo até engrossar. 

Servir quente! 

Geléia de Jatobá 
Ingredientes: 

• ½ quilo de farinha de jatobá 

• 1 copo de 200 ml de água para cada ½ quilo farinha 

• 300 gramas de açúcar cristalizado 

• 1 colher de sopa, de suco de limão 

Modo de fazer: 

Levar ao fogo a farinha de jatobá com água. Deixar cozinhar durante 15 minutos, 

mexendo continuamente. Deixar esfriar e bater no liquidificador. Peneirar para tirar as 

fibras. Colocar a polpa peneirada, com igual peso de açúcar, numa panela. Acrescentar 

o suco de limão e deixar cozinhar em fogo médio, mexendo bastante. 

Baixar o fogo até atingir o “ponto de gota” mexendo de vez em quando. Retirar do fogo 

e colocar em recipiente de vidro ainda quente. Deixar esfriar e tampar com papel 

transparente, prendendo o papel com uma borracha. 

 

Bolo de Jatobá com Farinha de Trigo 
Ingredientes: 

• 2 xícaras de chá de farinha de trigo 

• 1 xícara de chá de farinha de jatobá 

• 1 ½ xícara de chá de leite morno 

• ½ xícara de chá de manteiga 

• 1 ½ de chá de açúcar  

• 1 colher de sopa de fermento em pó 

• 3 ovos 

• uma pitada de sal 

Modo de fazer: 

Bater as claras em neve, juntar as gemas, o açúcar e a manteiga, batendo bem. Misturar 

a farinha de trigo com a farinha com a farinha de jatobá, e acrescentar o fermento e o 

sal, aos poucos. 

Acrescentar o leite morno, mexendo devagar. Colocar em forma untada com manteiga 

ou margarina. Assar em forno quente. 



 

 

  JARATATACA 
 

   

A jaratataca (Conepatus semistriatus), também com os nomes populares 

de jitira, jaritataca, jacarambeva (sul de minas), gambá ecangambá, é um pequeno 

mamífero carnívoro da família Mephitidae. Pode ser encontrada desde o sul 

do México até a região Centro-sul da América do Sul. No Brasil ocorre da região 

Nordeste ao estado do Paraná. 

São animais pequenos, com cerca de 40 cm de corpo e 20 cm de cauda, pesando 

cerca de 1600g. Tem a coloração preta ou marrom-escuro, com duas listas brancas que 

correm por cima do dorso da cabeça à cauda. São onívoros, alimentando-se 

principalmente de insetos, pequenos vertebrados e frutos. São também animais 

solitários, unindo-se ao sexo oposto apenas durante o período de reprodução. A 

gestação dura cerca de 60 dias, podendo nascer de 4 a 5 filhotes. 

Sua alimentação é composta por insetos e vermes, também incluem pequenos 

vertebrados, sendo um animal tipicamente carnívoro. Os machos apenas procuram pelas 

fêmeas na época do cio. Elas se reproduzem durante o inverno, sendo bem semelhante 

com seu ‘parente’, o zorrilho. Cada fêmea passa o inverno com apenas um macho da 

sua espécie. É nessa época que o animal diminui suas atividades, ficando somente na 

toca. Seu período de gestação é de sessenta e três dias, dando a luz uma vez ao ano, sua 

cria é de geralmente quatro a cinco filhotes. Vivendo em selva duram de dois a três anos 

e em cativeiro vive até quinze anos. A sua expectativa de vida é relativamente baixa, 

pois noventa por cento desses animais não sobrevivem ao primeiro inverno. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesta%C3%A7%C3%A3o


 

Vive em tocas, em buracos ou rochas. Por desenvolver atividade noturna, 

durante o dia ele costuma descansar na toca. Embora haja uma contradição de idéias 

esse animal é bem limpinho, pois a cada refeição feita, ele costuma limpar a boca.   Por 

ser um animal de pequeno porte costuma ser lento ao andar, então esse animal é bem 

conhecido pela sua arma de defesa, que realmente é muito fedida. Esse animal tem 

ótimos métodos de defesa. Quando se sente em perigo, tem uma arma química, uma 

substancia volátil e com muito mau cheiro. A glândula responsável pela produção do 

líquido se localiza na parte externa do ânus. Mesmo com esse mecanismo de defesa não 

garante a proteção contra aves predatórias. Uma curiosidade é que esse animal não é 

predado por outros mamíferos. Esse líquido não é produzido constantemente, somente 

há produção em último caso, e além do mau cheiro proporciona ardência nos olhos e 

narinas. 

 
 

Os sertanejos dizem que “se a jaratataca lançar o muco de suas glândulas em você as 

roupas que tiver usando terão que ser descartadas … o cheiro nunca mais sai”. O cheiro 

é bastante forte e marcante. Quem se depara com uma jaratataca e sente o odor das 

glândulas nunca mais se esquece. 


