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APRESENTAÇÃO
A cartilha é a sétima
publicação da série , produzida pelo
projeto .

Os livros contam a história do Mulungu, árvore da
família das leguminosas, e alguns dos seus amigos,
que apresentam às crianças toda a diversidade da
natureza.

Esta cartilha foi inspirada nas relações que
envolvem o início, o meio e o fim da vida, bem
como sua renovação a cada novo ciclo.

A ideia é apresentar às crianças as inúmeras
utilidades das árvores, que no decorrer da vida
deixam suas folhas, cascas, madeira, flores e
sementes como materiais para diversos usos.

Esperamos que esta publicação possa despertar
nossos pequenos leitores para a beleza e a
importância do ciclo da vida.

Boa leitura!
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Oi, eu sou o Pedro e este aqui é meu
amigo Mulungu. Já vivemos muitas

histórias juntos: você conheceu os rizóbios,
a minhoca, o gongolo, a joaninha e os

primos do Mulungu espalhados pelo Brasil.
Agora eu e meu amigo Mulungu

crescemos e o Mulungu já tem uma
linda família aqui em nosso sítio.
Quer conhecê-la? Venha comigo.



O Mulungu tem milhares de filhos a cada ano,
que nascem de suas sementes.As sementes

são como filhotinhos e são milhares!
Muitos ficam no sítio. Outros são levados

para vários lugares, mas antes são colocados
para crescer em uma espécie de berçário

para os bebês Mulungu: o viveiro de mudas.
Tão pequenas e tão frágeis... Quando viram adultos

os filhos do Mulungu nos dão muitas coisas!



Por exemplo, com suas folhas e cascas pode ser
feito um remédio que deixa todo mundo calminho,

calminho... Se você conhece alguém que fica nervoso
de vez em quando, meu amigo Mulungu pode

dar uma mãozinha – ou melhor, umas folhinhas...
Mas para isso você precisa procurar um médico,
que vai dizer se o Mulungu pode mesmo ajudar.



Estes outros aqui são utilizados para produção
de madeira. A madeira do Mulungu é bem leve
e boa para fazer gamelas. Gamela é um tipo de
tigela de madeira que serve para colocar frutas,

por exemplo. Antes de
inventarem o plástico,

todo mundo tinha
em casa um
monte de
gamelas,
de diferentes
tamanhos

e formatos.



Você já viu um tamanco de Mulungu? Não?
Mas a madeira do Mulungu também tem essa

utilidade. No passado, antes do chinelo de borracha,
todo mundo usava tamanco de madeira. Devia fazer
um barulho danado quando as pessoas andavam:

“Toc, toc, toc... Tô chegando!”.



Mas o Mulungu ainda serve para outra coisa
muito legal: as biojoias. Essas joias são
cordões, brincos, pulseiras – tudo feito

com sementes. Pois é! Até com
as sementes do meu amigo Mulungu

dá pra se enfeitar. Quem diria?...



E tem mais uma coisinha: o Mulungu também
serve para fazer moirão vivo. Eu explico: para

fazer cercas, as pessoas costumam
cortar árvores para servirem de moirões,

que são as estacas da cerca,
às quais se prende o arame.



Você gosta de teatro de fantoches?
Então talvez já tenha visto os Mamulengos.

Os bonecos de fantoche típicos do
Nordeste brasileiro, feitos de madeira!

Sabe qual costuma ser a madeira desses bonecos?
Acertou quem disse Mulungu! E a maioria é feita

com a madeira da , a prima
do Mulungu que mora lá no Nordeste. Ô xente,
que lugar lindo, com praias de água quentinha!

Erythrina velutina



Pois é: as sementes do Mulungu, suas folhas e
até sua madeira, mesmo depois que ele morre,
ainda continuam sendo muito úteis. É o ciclo da
vida, que permite que tudo se renove,
se transforme... Inclusive o Mulungu!
Viu como ele é demais?
E todo mundo pode ter um
amigo assim. Pra isso,
basta plantarmos
suas sementes!
E, assim, o ciclo
da vida começa
mais uma vez...
e outra... e outra...



Até mais. ESPERE! Veja como o mulungu ficou
lindo nessa fotografia! Se você quiser saber

mais sobre O Mulungu e os seus amigos
acesse o Cantinho

, disponível em:
www.gentequecresce.cnpab.embrapa.br,
preparado especialmente pela Embrapa

Agrobiologia, onde há joguinhos e muitas
informações sobre o Mulungu.
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