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Taxonomia e Nomenclatura

De acordo com o Sistema de Classificação de 
Cronquist, a posição taxonômica de Clethra sca-
bra obedece à seguinte hierarquia:

Divisão: Magnoliophyta (Angiospermae)

Classe: Magnoliopsida (Dicotyledoneae) 

Ordem: Ericales

Família: Clethraceae

Gênero: Clethra

Espécie: Clethra scabra Pers.

Publicação: Pers., Syn. 1: 483. 1805

Sinonímia botânica: Clethra brasiliensis 
Cham. et Schlecht.

Nomes vulgares por Unidades da Federa-
ção: canjuja, guaperê, pau-de-cera, vassourão e 
vermelhão, em Minas Gerais; cangalheira-falsa, 
carne-de-vaca, caujuja e guaperê, no Paraná; 
canela-abacate e folha-de-bolo, no Estado do Rio 
de Janeiro; carne-de-vaca, caujuja e guaperê, no 
Rio Grande do Sul; canjuja, canjujeira, carne-de-

-vaca e caujuja, em Santa Catarina; cangalheira, 
cangalheira-falsa, cangalheiro, cangalheiro-falso, 
caujuja, caúna, falsa-cangalheira, guaperê, pau-
-de-cinzas e vassourão, no Estado de São Paulo.

Nomes vulgares no exterior: cori cori, na Bo-
lívia.

Etimologia: o nome genérico Clethra é o nome 
grego do Alnus (Betulaceae), uma vez que a es-
pécie tipo Clethra alnifolia L. muito se assemelha 
ao gênero das Betuláceas em suas folhas (ICHA-
SO; GUIMARÃES, 1975); o epíteto específico 
scabra vem do latim scaber (scabra, acabrum), 
que significa “áspero ao tato” (folha).

Descrição

Forma biológica: arbusto, arvoreta a árvore 
perenifólia a semidecídua. As árvores maiores 
atingem dimensões próximas de 30 m de altura e 
60 cm de DAP (diâmetro à altura do peito, medi-
do a 1,30 m do solo), na idade adulta.

Tronco: geralmente um pouco tortuoso a cilín-
drico. Fuste com até 12 m de comprimento.

Clethra scabra

Carne-de-Vaca
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Ramificação: é simpódica. A copa é pequena e 
arredondada ou um pouco alongada, com folha-
gem densa distintamente discolor, verde-escura 
em cima e grisácea em baixo. Os ramos jovens 
são fulvo-tomentosos.

Casca: com espessura de até 8 mm (BARBOSA 
et al., 1977/1978). A superfície da casca externa 
é cinza-rosada a acastanhada, de aspecto verru-
coso suave, com decomposição da superfície em 
fendas, com orientação longitudinal e desprendi-
mento pulverulento; a textura é curto-fibrosa e a 
estrutura laminada (IVANCHECHEN, 1988). A 
casca interna é de coloração rosada a avermelha-
da; a textura é curto-fibrosa e a estrutura é tran-
çada (ROTTA, 1977).

Folhas: são simples, alternas, subcoriáceas, 
oblongo-agudo, oblanceolado a subespatuladas, 
com base atenuada, ápice arredondado ou obtu-
so ou agudo. A lâmina foliar mede de 6 a 14 cm 
de comprimento por 3 a 9 cm de largura, é gla-
bra na face superior e densamente recoberta por 
pêlos simples e fulvo-tomentosa na face inferior, 
longo-pecioladas (de 1,4 a 1,8 cm de compri-
mento), com margem inteira ou serreada a partir 
do terço médio. As nervuras peninérveas apre-
sentam 8 a 9 pares dispostos ao longo de toda 
a nervura principal, impressas na face ventral e 
expressas na face dorsal, com retículo das vênulas 
bem proeminente. O pecíolo e o ramo terminal 
apresentam-se com indumento ferrugíneo.

Inflorescências: apresemtam-se em racemos 
axilares e terminais, corimbiformes ou com paní-
culas laxas, medindo de 12 a 16 cm de compri-
mento.

Flores: são pequenas, curto-pediceladas e alvo-
-tomentosas, medindo de 1,5 a 2 mm de com-
primento. A corola é alva (branca), com lobos 
obovados.

Fruto: é uma cápsula subglobosa trilobada, com 
0,3 a 0,4 cm de diâmetro.

Sementes: são ovais ou subarredondadas, pla-
nas, numerosas, discoidais, aladas, membranáce-
as, com margem lacerada. Medem de 0,1 a 0,15 
cm de comprimento. 

Biologia Reprodutiva 
e Eventos Fenológicos

Sistema sexual: essa espécie é hermafrodita 
(RAMALHO, 2004).

Vetor de polinização: essencialmente abelhas 
sem ferrão (Apidae: Meliponinae – Melipona 
bicolor, Melipona marginata, Nannotrigona te-
ataceicornis, Partamona helleri, Plebeia drorya-
na, Plebeia remota, Scaptotrigona bipunctata, 

Schwarziana quadripunctata, Tetragonisca angus-
tula) e diversos insetos pequenos (KUHLMANN; 
KUHN, 1947; RAMALHO, 2004).

Floração: acontece de novembro a abril, no 
Rio Grande do Sul (BACKES; NARDINO, 1998); 
de fevereiro a maio, em Santa Catarina (MAN-
TOVANI et al., 2003); de dezembro a abril, no 
Paraná (ROTTA, 1977;CARVALHO, 1980) e de 
dezembro a fevereiro, no Estado de São Paulo 
(BARBOSA et al., 1977/1978; ROSSI, 1992). 
Mantovani et al. (2003), observando seis árvores, 
em Santa Catarina, constataram a floração em 
26,3% delas.

Frutificação: os frutos amadurecem de fevereiro 
a maio, no Estado de São Paulo (ROSSI, 1992); 
de março a maio, no Paraná (CARVALHO, 1980) 
e de maio a junho, em Santa Catarina (MANTO-
VANI et al., 2003).

Dispersão de frutos e sementes: é autocó-
rica, do tipo barocórica – por gravidade (TABA-
RELLI, 1993) e anemocórica – pelo vento.

Ocorrência Natural

Latitudes: de 11º S, na Bahia, a 28º 40’ S, em 
Santa Catarina. 

Variação altitudinal: de 5 m, no litoral das 
regiões Sul e Sudeste, até 1.800 m de altitude, na 
Chapada Diamantina, BA (ZAPPI et al., 2003). 
Fora do Brasil, atinge 2.650 m de altitude, na 
Bolívia (KILLEEN et al., 1993).

Distribuição geográfica: Clethra scabra ocor-
re de forma natural na Bolívia (KILLEEN et al., 
1993).

No Brasil, essa espécie ocorre nas seguintes Uni-
dades da Federação (Mapa 19):

• Bahia (HARLEY; SIMMONS, 1986; PINTO 
et al., 1990; STANNARD, 1995; ZAPPI et al., 
2003).

• Espírito Santo, no sudoeste desse Estado.

• Minas Gerais (BRANDÃO et al., 1991; RA-
MOS et al., 1991; BRANDÃO; ARAÚJO, 
1992; BRANDÃO; GAVILANES, 1992; CAR-
VALHO, 1992; GAVILANES et al., 1992a; 
BRANDÃO et al., 1993a; BRANDÃO; SILVA 
FILHO, 1994; OLIVEIRA-FILHO et al., 1994; 
VILELA et al., 1995; BRANDÃO et al., 1996; 
PEDRALLI et al., 1997; PEREIRA; BRAN-
DÃO, 1998; CARVALHO et al., 2000; NAP-
PO et al., 2000; RODRIGUES, 2001; CARVA-
LHO, 2002; FERNANDES, 2003; GOMIDE, 
2004).

• Paraná (WASJUTIN, 1958; KLEIN, 1962; 
HATSCHBACH; MOREIRA FILHO, 1972; 
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OCCHIONI; HASTSCHBACH, 1972; ICHA-
SO; GUIMARÃES, 1975; ROTTA, 1977; 
DOMBROWSKI; SCHERER NETO, 1979; 
KLEIN et al., 1979; CARVALHO, 1980; ROT-
TA, 1981; INOUE et al., 1984; RODERJAN; 
KUNIYOSHI, 1988; CERVI 
et al., 1990; DIAS et al., 1998; LORENZI, 
1998; TAKEDA et al., 1998; LACERDA, 
1999; SONDA et al., 1999; PEGORARO; ZIL-
LER, 2003).

• Estado do Rio de Janeiro (MELLO, 1950; 
ICHASO; GUIMARÃES, 1975; GUEDES-
-BRUNI et al., 1996; BARROS; CALLADO, 
1997).

• Rio Grande do Sul (RAMBO, 1949; ICHASO; 
GUIMARÃES, 1975; REITZ et al., 1983).

• Santa Catarina (KLEIN, 1969; ICHASO; GUI-
MARÃES, 1975; SOHN, 1982; DA CROCE, 
1991; CITADINI-ZANETTE; BOFF, 1992; 
MACHADO et al., 1992; NEGRELLE; SILVA, 
1992; NEGRELLE, 1995; SILVA 
et al., 1998; MANTOVANI et al., 2003).

• Estado de São Paulo (KUHLMANN; KUHN, 
1947; MAINIERI, 1967; BARBOSA et al., 
1977/1978; DE GRANDE; LOPES, 1981; 
SILVA; LEITÃO FILHO, 1982; CUSTODIO FI-
LHO, 1989; RODRIGUES et al., 1989; SILVA, 
1989; ROBIM et al., 1990; GANDOLFI, 1991; 
MANTOVANI, 1992; PASTORE et al., 1992; 
ROSSI, 1992; TABARELLI et al., 1993; DU-
RIGAN; LEITÃO FILHO, 1995; TOREZAN, 
1995; DURIGAN et al., 1999; IVANAUSKAS 
et al., 1999; AGUIAR et al., 2001; BERTONI 
et al., 2001).

Aspectos Ecológicos

Grupo ecológico ou sucessional: essa espé-
cie é pioneira (TABARELLI et al., 1993) ou se-
cundária inicial (IVANAUSKAS et al., 1999).

Importância sociológica: a carne-de-vaca é 
conhecida como invasora dos campos. É obser-
vada na vegetação secundária (capoeiras), em 
terrenos úmidos dos capões, dos faxinais e dos 
topos de morro.

Mapa 19. Locais identificados de ocorrência natural de carne-de-vaca (Clethra scabra), no Brasil.
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Biomas / Tipos de Vegetação 
(IBGE, 2004) e Outras Forma-
ções Vegetacionais

Bioma Mata Atlântica

• Floresta Estacional Semidecidual (Floresta 
Tropical Subcaducifólia), nas formações Sub-
montana, Montana e Alto-Montana, em Minas 
Gerais, com freqüência de 1 a 19 indivíduos 
por hectare (OLIVEIRA-FILHO 
et al., 1994; VILELA et al., 1994; IVA-
NAUSKAS et al., 1999; CARVALHO 
et al., 2000; RODRIGUES, 2001).

• Floresta Ombrófila Densa (Floresta Tropical 
Pluvial Atlântica), nas formações das Terras 
Baixas, Submontana, Montana e Alto-Monta-
na, no Paraná, no Estado do Rio de Janeiro, 
em Santa Catarina e no Estado de São Paulo, 
com freqüência de até 53 indivíduos por hec-
tare (TABARELLI et al., 1993).

• Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucá-
ria), nas formações Aluvial, Montana e Alto-
-Montana, no Paraná e em Santa Catarina, 
com freqüência de 13 a 33 indivíduos por 
hectare (OLIVEIRA; ROTTA, 1982; GALVÃO 
et al., 1989; PEGORARO; ZILLER, 2003).

• Contato Floresta Estacional Semidecidual 
/ Floresta Ombrófila Mista, no sul de Minas 
Gerais.

• Vegetação com Influência Marinha (Restin-
ga), no Estado de São Paulo (MANTOVANI, 
1992).

Bioma Cerrado

• Savana ou Cerrado, lato sensu, no Estado de 
São Paulo.

• Savana Florestada ou Cerradão, em Minas 
Gerais e no Estado de São Paulo.

Outras formações vegetacionais

• Ambiente fluvial ou ripário, em Minas Gerais, 
no Paraná e no Estado de São Paulo.

• Campos rupestres, na Serra da Bocaina, MG, 
onde sua presença é rara.

Clima

Precipitação pluvial média anual: de 900 
mm, na Bahia, a 3.700 mm, na Serra de Parana-
piacaba, SP.

Regime de precipitações: chuvas uniforme-
mente distribuídas, na Região Sul (excetuando-

-se o norte do Paraná). Periódicas, nas demais 
regiões.

Deficiência hídrica: nula, na Região Sul (ex-
ceto o norte do Paraná), na Serra da Bocaina, 
MG, e na Serra da Cantareira, SP. De pequena 
a moderada, no inverno, no centro e no leste do 
Estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no 
sudoeste do Espírito Santo. Moderada, no inver-
no, no leste de Minas Gerais e na Região Central 
da Bahia.

Temperatura média anual: 13,4 ºC (Campos 
do Jordão, SP) a 23,7 ºC (Rio de Janeiro, RJ).

Temperatura média do mês mais frio: 8,2 
ºC (Campos do Jordão, SP) a 21,3 ºC (Rio de 
Janeiro, RJ). 

Temperatura média do mês mais quente: 
19,9 ºC (Curitiba, PR) a 26,5 ºC (Rio de Janeiro, 
RJ).

Temperatura mínima absoluta: -10,4 ºC 
(Caçador, SC). Na relva, a temperatura mínima 
absoluta pode chegar até -17 ºC.

Número de geadas por ano: médio de 0 a 30; 
máximo absoluto de 81 geadas no Planalto Sul-
-Brasileiro, e em Campos do Jordão, SP.

Classificação Climática de Koeppen: Af 
(tropical superúmido), no litoral do Paraná e do 
Estado de São Paulo. Aw (tropical, com verão 
chuvoso, com inverno seco), no Estado do Rio 
de Janeiro. Cfa (subtropical úmido, com verão 
quente), no Paraná e no Estado de São Paulo. 
Cfb (temperado sempre úmido, com verão suave 
e inverno seco, com geadas freqüentes), no sul de 
Minas Gerais, no Itatiaia, RJ, no Paraná, em San-
ta Catarina e em Campos do Jordão, SP. 
Cwa (subtropical, de inverno seco não rigoroso 
e com verão quente e moderadamente chuvoso), 
em Minas Gerais e no Estado de São Paulo. 
Cwb (subtropical de altitude, com verões chu-
vosos e invernos frios e secos), na Chapada 
Diamantina, BA, no sul de Minas Gerais e nos 
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Solos

Ocorre, naturalmente, em diversos tipos de solos.

Sementes

Colheita e beneficiamento: as infrutescên-
cias devem ser colhidas diretamente da árvore, 
quando os primeiros frutos iniciarem a abertura 
espontânea. Em seguida, esses frutos devem ser 
expostos ao sol, para completar a abertura e a 
liberação das minúsculas sementes.

Número de sementes por quilo: 4 milhões 
(LORENZI, 1998).
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Tratamento pré-germinativo: não é necessá-
rio.

Longevidade e armazenamento: as sementes 
dessa espécie apresentam comportamento recal-
citrante com relação ao armazenamento, perden-
do a viabilidade em pouco tempo.

Produção de Mudas

Semeadura: devido ao seu tamanho minúsculo, 
recomenda-se semear a semente dessa espécie 
em sementeiras e depois repicar as plântulas para 
saco de polietileno com dimensões mínimas de 
20 cm de altura por 7 cm de diâmetro ou em 
tubetes de polipropileno de tamanho médio. 
A repicagem deve ser feita quando as plântulas 
atingirem de 4 a 5 cm de altura.

Germinação: é epígea ou fanerocotiledonar. 
A emergência tem início de 20 a 58 dias após 
a semeadura. O poder germinativo é irregular. 
As mudas atingem 20 cm de altura, 5 a 6 meses 
após a semeadura.

Cuidados especiais: essa espécie aceita bem 
substrato arenoso, com alto teor de alumínio. 
Cobertura com tela de sombrite, com 50% de 
luminosidade.

Características Silviculturais

Clethra scabra é uma espécie heliófila, que tolera 
baixas temperaturas.

Hábito: apresenta forma tortuosa, sem domi-
nância apical definida, com ramificação pesada, 
bifurcações e com multitroncos. Apresenta, tam-
bém, desrama natural fraca, devendo sofrer po-
das freqüentes de condução e dos galhos.

Métodos de regeneração: essa espécie é re-
comendada para plantio puro ou plantio misto a 
pleno sol.  A carne-de-vaca brota do toco ou da 
touça.

Crescimento e Produção

Clethra scabra apresenta crescimento lento (Tabe-
la 17), podendo atingir uma produção volumétri-
ca estimada de até 5,35 m3.ha-1.ano-1 aos 8 anos 
de idade.

Características da Madeira

Massa específica aparente (densidade): 
a madeira da carne-de-vaca é moderadamente 
densa (0,53 a 0,62 g.cm-3) a 15% de umidade 
(MELLO, 1950; MAINIERI, 1970).

Cor: o alburno é rosado e o cerne é castanho-
-claro.

Características gerais: a madeira dessa espé-
cie apresenta superfície lisa ao tato, brilho pouco 
acentuado, textura fina, grã direita e gosto e chei-
ro indistintos.

Outras características: a descrição anatô-
mica dessa madeira pode ser encontrada em 
Mello (1950); Barbosa et al. (1977/1978); Araújo 
e Mattos Filho (1982) e em Barros e Callado 
(1997).

Produtos e Utilizações

Madeira serrada e roliça: a madeira da carne-
-de-vaca pode ser usada em desdobro, taboado, 
caixotaria leve, carpintaria, marcenaria, vigamen-
tos, obras internas e externas, esteios, mourões, 
cabos de ferramentas e miolos de compensados.

Energia: a lenha e o carvão dessa madeira são 
de boa qualidade (BARBOSA et al., 1977/1978; 
ICHASO; GUIMARÃES, 1975).

Celulose e papel: essa espécie é adequada 
para papel (WASJUTIN, 1958).

Apícola: planta melífera, com produção de 
néctar e pólen (RAMOS et al., 1991; RAMALHO, 
2004).
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Constituintes fitoquímicos: foram encontra-
dos alcalóides, saponina e substâncias tanantes 
(NAKAOKA; SILVA, 1982).

Plantios em recuperação e restauração 
ambiental: essa espécie é importante para re-
cuperação de áreas degradadas, restauração de 
áreas de preservação permanente e de ambientes 
ripários.

Espécies Afins

O gênero Clethra Gronov. ex L. compreende 
cerca de 30 espécies.

Clethra scabra está dividida em três variedades 
(ICHASO; GUIMARÃES, 1975)

1 – Folhas geralmente papiráceas, face dorsal com 
tomento cinéreo-alvescento

2.c – C. scabra v. laevigata

1 – Folhas geralmente subcoriáceas ou coriáceas, 
tomento na parte inferior fulvo-ferrugíneo. 

2 – Folhas com retículo geralmente obscureci-
do pelo tomento.

2.b. – C. scabra v. venosa

2 – Sem este caráter

2.a. – Clethra scabra v. scabra

Contudo, Ichaso e Guimarães (1975) comentam 
que dendrologicamente é bastante difícil distinguir 
as diversas variedades apontadas na literatura.
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