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Pityrocarpa 
moniliformis 

Maria Teresa do Rego Lopes, 
Fábia de Mello Pereira, Ana 

Lúcia Horta Barreto, Bruno de 
Almeida Souza, Rafael Narciso 

Meirelles, Joseane Inácio da 
Silva Moraes, Leudimar Aires 

Pereira 

Família: Fabaceae 
Gênero: Pityrocarpa 
Espécie: Pityrocarpa moniliformis (Benth.) 
Luckow & R.W.Jobson 
Nomes comuns: angico-de-bezerro, 
catanduva, catanduba, rama-de-bezerro, 
muquém, quipembe, carrasco. 

Floração: dezembro a abril, na região 
nordeste. 
Região geográfica: nordeste 
Nativa: sim 
Endêmica: não 

Melifera: sim 
Abrigo/Colmeia: sem informações 

Abelha doméstica: alto 
Abelhas nativas sociais: alto 
Abelhas solitárias: alto 

Visitantes florais: Apis mel//fera, 
Melipona subo/tida 

Pityrocarpa moniliformis é uma espécie arbórea, que perde 
suas folhas na estação seca, de ocorrência natural na região 
Nordeste, desde o Maranhão, Piauí e Ceará até a Bahia, espe-
cialmente em áreas de caatinga. 
A planta apresenta de 4 a 9 m de altura, copa arredondada, 
caule geralmente tortuoso, com 20 a 30 cm de diâmetro, sem 
espinhos, casca fina e pouco rugosa. Suas folhas são pilosas, 
coriáceas, compostas, bipinadas, com 2-4 pares de pinas e 9-13 
pares de folíolos. Suas inflorescências são reunidas em espigas 
cilíndricas, de 5 a 9 cm de comprimento, formadas por flores 
pequenas, de cor branco-esverdeada quando novas, e amarelas 
ou quase marrons quando velhas. 
A floração ocorre geralmente entre os meses de dezembro e 
abril, período de transição entre estação seca e chuvosa. A po-
linização de E moniliformis é realizada por insetos, com predo-
minância de abelhas Apis mellifera. 
O fruto é do tipo vagem, deiscente, marrom, coriáceo, contraí-
do entre as sementes, atingindo até 13 cm de comprimento. 
As sementes são ovais, brancas e comprimidas. A produção de 
sementes é abundante anualmente. Para a obtenção de semen-
tes, as vagens devem ser colhidas quando iniciarem a abertura 
espontânea e devem ser colocadas para secar até sua completa 
abertura e liberação das sementes. Para a produção de mudas 
as sementes devem ser dispostas em canteiros a pleno sol, em 
substrato arenoso. Como as sementes apresentam dormência e 
consequente baixo porcentual de germinação, é recomendável 
que sejam escarificadas ou imersas em água quente antes da 
semeadura. A germinação ocorre entre 2 a 3 semanas. Essa es-
pécie também pode ser propagada vegetativamente, por meio 
de estacas. 
As plantas apresentam rápido desenvolvimento, podendo al-
cançar 2 m de altura aos 2 anos de idade. Por ser considerada 
rústica e de rápido crescimento, é apropriada para uso em re-
florestamentos e recuperação de áreas degradadas. 
A espécie é utilizada como forragem para bovinos, ovinos e 
caprinos. Sua madeira é utilizada pela população da zona rural 
em pequenas obras de construção civil, na marcenaria e para 
lenha e carvão. Sua casca é utilizada para extração de tanino. 
E moniliformes também se destaca como planta apícola, forne-
cedora de néctar e pólen, apresentando significativa impor-
tância na formação do mel da abelha doméstica e de abelhas 
nativas na região Nordeste, como a jandaíra. Além de abelhas 
da família Apidae, P moniliformis também recebe visitação de 
abelhas das famílias Halictidae, Colletidae e Megachilidae. 

Literatura consultada: 
Aires; Freitas (2001); Benedito et al. (2008); Ferreira (2009); Limão; Lorenzi 
(2015); Lorenzi (2002); Maira-Silva et al. (2012); Sampaio et al. (2005). 
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Pityrocarpa moniliformis: árvore (A); inflorescência (B); abelha visitando a flor (C); frutos (D). 
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