
 

                                           PLANO DE AULA 

 

Tema: Letra “L” 
- Lobeira 

- Lobo Guará; 

 

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; tinta guache. 

Desenvolvimento 

No primeiro momento serão explicados os temas “Lobo Guará e Lobeira” e 

mostrado um vídeo sobre o lobo guará e no final da explicação os alunos terão de 

fazer um desenho e colori-lo com tinta guache.  

 

Avaliação: O lobo guará que vive no cerrado se alimenta de pequenos animais e 

de frutos. Dispersa as sementes da lobeira e gabiroba (típicas do cerrado). A devastação 

do seu habitat, atropelamentos e a caça são sua principal ameaça. Com a diminuição do 

lobo guará, o que aconteceria com a lobeira? O professor poderá trabalhar a relação 

entre planta e animal. 

 

 

 

 

 

 



 

LOBO GUARÁ 

 

   

Lobo Guará (Chrysocyon brachyurus) 

O lobo-guará (do tupi agoa'rá, "pêlo de penugem";[1]nome científico: 

Chrysocyon brachyurus) é o maior canídeo nativo da América do Sul. A sua 

distribuição geográfica estende-se pelo sul do Brasil, Paraguai, Peru e Bolívia a leste 

dos Andes, estando extinto no Uruguai e talvez na Argentina, e é considerado uma 

espécie ameaçada. O Brasil abriga o maior número de animais; dos cerca de 25.000 

indivíduos da espécie, cerca de 22.000 estão em território brasileiro.[2] Os biomas de 

sua ocorrência no Brasil são: Cerrado, Pantanal, Campos do Sul, parte da Caatinga e 

Mata Atlântica. A espécie não está diretamente ligada a nenhum outro gênero de 

canídeos e aparentemente é uma relíquia da fauna plistocênica da América do Sul, que 

desapareceu na maioria após a formação do Istmo do Panamá. 

O Lobo Guará é o maior canídeo da América do Sul, tem um porte esguio, 

destacado pelas pernas cumpridas e é um primo distante do Polo Norte. Gwa´rá é um 

nome originário do tupi-guarani e significa vermelho e o lobo guará tem uma cor pardo 

avermelhada. 

Solitário, prefere a noite ao dia e não é feroz como muitos pensam, só ataca 

quando acuado e com medo. Vive nos cerrados abertos onde caminha livremente, 

precisando de 15km em linha reta para a sua sobrevivência onde marca seu território 



 

com suas fezes e urinas. Alimenta-se de pequenos animais (cutias, pacas, preás, repteis 

etc.) e frutas silvestres como a lobeira. 

 

Representa 50% da alimentação do Lobo-guará. O alimento ajuda na sua 

digestão e serve como um vermífugo natural contra uma parasitose renal, acreditando-se 

que tenham ação terapêutica contra o verme-gigante-dos-rins, que é muito frequente e 

geralmente fatal no lobo. Na ausência deste fruto, o animal morre. 

Há alguns anos podia se encontrado no Piauí e no Rio Grande do Sul, além do 

Paraguai e Argentina, mais infelizmente encontra em franca extinção decorrente da caça 

predatória e da devastação dos cerrados. A estimativa é de que exista no território 

nacional pouco mais de 1.500 lobos. 

Aos 12 meses o lobo atinge a maturidade sexual e pode viver até 20 anos. 

Reúne-se em casais apenas no período de reprodução, quando a fêmea convida o macho 

para o acasalamento em uma série de movimentos do corpo. Vários trabalhos são 

desenvolvidos no Brasil com o objetivo de preservar o Lobo Guará. Nos zoológicos, a 

adaptação desses animais à alimentação, acasalamento e reprodução já está 

praticamente superada, mas, nem sempre os animais aceitam o parceiro imposto. 



 

 

Iniciativas de conservação 

 

 

A espécie ocorre em várias áreas protegidas na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e, 

possivelmente, Peru. Na Argentina está classificada entre as espécies em perigo (EN), e 

no Brasil consta da lista de espécies ameaçadas. Sua caça é proibida no Brasil, Paraguai 

e Bolívia. Embora não existam iniciativas de conservação dedicadas à espécie, esta se 

beneficia dos projetos de proteção do cerrado. 

 

No Brasil é encontrado nos Parques Nacionais de Brasília, das Emas, da Chapada dos 

Veadeiros, do Araguaia, da Serra da Canastra, Grande Sertão Veredas, da Serra do 

Cipó, da Chapada dos Guimarães, da Serra da Bodoquena, Ilha Grande, Aparados da 

Serra, da Serra Geral, São Joaquim, da Serra da Bocaina, do Itatiaia. Ocorre também nas 

Reserva Ecológica do Roncador e nas Estações Ecológicas Águas Emendadas, Uruçuí-

Una, Serra das Araras, Pirapitinga e Taiamã. Ainda, nos Parques Estaduais Ibitipoca, 

Itacolomi, Nascentes do Rio Taquari, Caracol, Itapuã, Turvo, Cerrado e Vila Velha.Em 

Minas Gerais a RPPN, (Reserva Particular do Patrimônio Natural) no santuário do 

caraça também ajuda muito nesse aspecto, pois além de colocar o lobo como uma 

interessante e atrativa imagem aos turistas, também o preserva, alimentando-o. 

 

Desenvolvem-se estudos ecológicos e de variabilidade genética da espécie em várias 

instituições de pesquisa brasileiras: na Associação Pró-Carnívoros, CNPq, União de 

Ensino do Planalto Central, USP, Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, EMBRAPA e 

Universidade de Brasília. 

 

 

 

 



 

LOBEIRA 

 

   

Para muitos ela é veneno! Dizem que esta fruta era e continua sendo responsável 

por matar o gado, principalmente no cerrado. Devido a esta má informação lendária, os 

donos de terra têm sacrificado os pés da lobeira, provocando a sua extinção num 

período breve, caso nada for feito em benefício de sua preservação. Chamada também 

de maçã do cerrado - devido ao cheiro parecido com o da maça - conhecida também 

como: jurubebão, berinjela do campo, etc... Veja a explicação do fato d'ela ser uma fruta 

assassina: devido ao sabor "cheiroso" dela madura, o gado pula cerca, atravessa riachos, 

valas e quintais em busca desta fruta. Ele come até o caroço, ou melhor, a tampa, que 

provoca a sua morte. Essa tampa aloja-se na boca de seu estômago, o fechando. Nada 

mais entra. O gado rumina até mufinar e acaba morrendo. 

Então, a ciência de outrora, que estava longe do campo, e o povo, sem saber 

identificar a causa das mortes, lhe atribuiu o fatídico da causa: o veneno!!! Se não fosse 

essa fatalidade, ela bem poderia chamar-se fruta do boi ou fruta da vaca, como o lobo 

emprestou seu nome a ela. 

De vilã ela passou a "excelência" do cerrado: as farmácias homeopáticas vendem 

seu pó, amido ou polvilho em cápsulas para emagrecer, baixar o diabetes, falam até em 

aliviar dores estomacais, como gastrite. Sua flor é usada chá para baixar febre, fazer 

xarope para fortalecer o pulmão, nos florais  é muito usada. A fruta verde, ao começar a 



 

amadurecer ela pode cair. É bom colhê-las quase que diariamente, senão virará banquete 

dos bichos, o que eles também merecem, compartilhemos... 

Curiosidade: segundo uma lenda, quem quiser saber a inicial do seu futuro 

amor, é só cortar ao meio e de relance vai ver a primeira letra do pretendente. Contaram 

esta história para uma ex-freira e ela ao fazê-lo viu o nome de seu namorado de 

infância, antes do seu convento. Passado alguns anos eles se casaram. Verdade!... 

Dizem que toda lenda tem um fundo de verdade. 

Existem literaturas revelando a importância dessa fruta para o lobo. Como ele é 

um animal tímido, não é agressivo do ponto de vista de atacar sem ser incomodado ele 

não se aventura, como outros carnívoros que entram nas fazendas e arrebatam uma 

ovelha, um garrote, uma galinha no galinheiro, fatalmente sua espécie já teria 

extinguido, com a ajuda do homem, seu maior exterminador. É aí que entra a salvação 

das frutas do cerrado, habitat do lobo. O nome lobeira ou fruta do lobo advém daí, ela 

alimenta o bicho. E ele a adora! Bendita é essa fruta para ele, acredito, logicamente, 

depois da carne. 

Nome Científico: Solanum lycocarpum St. Hil.  

Família Solanaceae, mesma do tomate e pimenta malagueta 

Espécie amplamente distribuída pelo bioma Cerrado, sendo também encontrada em 

estados de outras regiões, como o Paraná, Rio de Janeiro, Pará e Amazonas. Torna-se 

freqüente em áreas alteradas pelo homem, como beira de estradas. 



 

 
Arbusto ou arvoreta de até 5 m de altura (Foto A, arvoreta com a copa danificada pelo 

fogo), copa arredondada e aberta, com distribuição por todo o Bioma Cerrado. Folhas 

simples (Foto B), alternas, de consistência firme, densamente recobertas por tricomas 

(“pêlos”), margens irregulares, variando de 16-28 cm de comprimento. Floresce por 

todo o ano. Suas flores (Foto C) são hermafroditas, com 05 sépalas cuja porção soldada 

permanece aderida ao fruto (Fotos D e H), 05 pétalas lilases com a base soldada umas às 

outras; 05 estames com grandes e evidentes anteras amarelas, que liberam o pólen por 

pequenos orifícios em suas extremidades; o ovário (Foto E) é súpero, dividido em dois 

compartimentos (lóculos), característico da família Solanaceae (Foto F: fruto de tomate-

cereja, mesma família da lobeira, desenvolvido a partir de ovário com 2 lóculos).  

 



 

 

 

Após a polinização e fecundação, os ovários transformam-se em frutos (Fotos D, G e H) 

do tipo baga, globosas com até 20 cm de diâmetro, contendo polpa carnosa, com 300 a 

500 sementes.  

Sua frutificação é concentrada entre julho e janeiro. Multiplica-se facilmente por 

sementes, sendo comum encontrar plântulas em fezes de gado e lobo-guará.  

Apesar de ser capaz de rebrotar após ser queimada, a lobeira pode ter seus frutos 

danificados pelo fogo (Foto H), o que pode comprometer sua reprodução. 

Seus frutos representam até 50% da dieta alimentar do lobo-guará (Chrysocyon 

brachyurus), acreditando-se que tenham ação terapêutica contra o verme-gigante-dos-

rins, que é muito freqüente e geralmente fatal no lobo.  

Os frutos são utilizados na alimentação de populações tradicionais para o preparo de 

doces, geléias. Seu uso medicinal é amplamente difundido no bioma Cerrado.  



 

É planta amiga dos criadores de gado. Apesar de ser considerada uma espécie daninha 

para lavouras e pastagens, suas folhas e frutos são apreciados pelo gado, podendo ser 

uma ótima alternativa como pastagem nativa durante a época seca, uma vez que as 

folhas não caem. 

Utilização medicinal da lobeira  

Indicações 
Parte 

usada 
Preparo e dosagem 

a. 

emoliente, 

anti-

reumática 

a. 

folhas 

a. banho e compressa: 1 xícara de chá de folhas picadas para 

1 litro de água fervente. Aplicar nos locais afetados 4 vezes 

ao dia por 10 minutos. Xarope: macerar 1 xícara de chá de 

rodelas do fruto e flores. Despejar ½ litro de água fervente. 

Deixar repousar por 12 horas. Coar, levar ao fogo 3 xícaras 

de açúcar cristal e preparar uma calda. Adicionar à calda a 

infusão preparada e mexer por 5 minutos. Guardar em um 

frasco de vidro muito bem limpo. Beber de 5 a 6 colheres de 

sopa ao dia. 

b. tônico, 

contra 

asma, 

gripes e 

resfriados 

b. 

flores 

e 

frutos 

b. infuso: 1 xícara de chá de flores e rodelas do fruto para 1 

litro de água fervente. Deixar esfriar. Adoçar com mel. 

Beber de 4 a 5 xícaras de café do chá ao dia. 

Fonte: Rodrigues e Carvalho 2001  

 

Aproveitamento alimentar: Receita de Geléia de Lobeira Madura  

Ingredientes: 

 1 Kg de 

polpa de 

lobeira, 

 ½ Kg de 

açúcar. 

 1 limão 

  

Modo de fazer:  

 retirar casca e sementes dos frutos, 

 ferver a polpa num pouco de água, 

 bater a polpa fervida no liquidificador, 

 adicionar ½ Kg de açúcar para cada quilo de 

polpa, 

 colocar algumas cascas e gotas de limão, 

 ferver novamente  

nota: o ponto de geléia ocorre em 20 a 30 minutos. A 

geléia é de sabor um pouco azedo. Deve-se usar 

somente frutos maduros, pois é alto o teor de tanino nos 



 

“de vez” e verdes. 

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