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LISTA DE ESPÉCIES3 
FAMÍLIA AMARANTHACEAE 

Amaranthus deflexus L. (caruru) 

 
Propagação: sementes 

Partes utilizadas: folhas e ramos jovens 

Preparação: deve ser feita após branqueamento 

Observações: sucedâneo do espinafre, boa fonte de cálcio, zinco, ferro e minerais, entre outros 

FAMÍLIA APIACEAE 

Foeniculum vulgare (erva-doce) 

 

 
Propagação: sementes 

Partes utilizadas: base do caule, folhas jovens, germinados 
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Preparação: devem ser utilizados após cozimento 

Observações: rico em vitaminas A, B, C, E, ácido fólico.  

 

FAMÍLIA APOCYNACEAE 

Plumeria rubra L. (jasmim-manga) 

 
Propagação: estaquia 

Partes utilizadas: flores 

Preparação: as flores devem ser preparadas (cozidas, refogadas, assadas, etc..) 

Observação: não devem ser consumidas cruas (tóxicas) 

FAMÍLIA ARACEAE 

Xanthosoma taioba E.G. Gonç. (taioba) 

 
Propagação: rizomas 

Partes utilizadas: folhas e rizomas 
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Preparação: tanto as folhas quanto as batatas devem ser cozidas e branqueadas para consumo. recomenda-se retirar as 

nervuras das folhas antes da preparação.  

Observações: É preciso atenção extra na identificação da espécie, conferindo o formato da base da folha. A folha é rica 

em proteínas em minerais, e a batata é uma boa fonte de carotenoides. 

FAMÍLIA ASPARAGACEAE 

Yucca filamentosa L. (iuca-mansa) 

 
Propagação: rizomas 

Partes utilizadas: flores e botões florais 

Preparação: devem ser preparadas (cozidas, refogadas, assadas...) 

 

Yucca guatemalensis Baker (pata-de-elefante) 

 
Propagação: estaquia 

Partes utilizadas: flores, botões florais, e palmitos 

Preparação: devem ser preparadas (cozidas, refogadas, assadas..) 
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Observações: apenas o palmito branco e tenro do ápice pode ser consumido. As flores e palmitos não oxidam 

facilmente e podem ser conservados em geladeira por alguns dias. Flores ricas em vitamina C. 

FAMÍLIA ASTERACEAE 

 

Bidens pilosa L. (picão-preto) 

 
Propagação: sementes 

Partes utilizadas: folhas jovens e ramos jovens 

Preparação: devem ser utilizados após cozimento 

Observações: boa fonte de proteína, magnésio e cobre, com atividade antioxidante. Pode ser feito chá com as folhas 

jovens.  

 

 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist (buva) 
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Propagação: sementes 

Partes utilizadas: folhas jovens 

Preparação: devem ser utilizados após cozimento 

 

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. (couvinha) 

 
 

Propagação: sementes 

Partes utilizadas: folhas 

Preparação: crua ou preparada 

Observações: é utilizada também como condimento 

 

FAMÍLIA BIGNONIACEAE 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos (ipê-amarelo) 

 
Propagação: sementes 
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Partes utilizadas: Flores 

Preparação: devem ser preparadas (sugestão: salteadas, refogadas ou empanadas) 

Observação: Apenas as pétalas são comestíveis (amarelas), o cálice (marrom) deve ser descartado.  

 

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith (ipê-branco) 

 
Propagação: Sementes 

Partes utilizadas: flores 

Preparação e observações: semelhante ao ipê-amarelo 

FAMÍLIA CACTACEAE 

Pereskia aculeata Mill. (ora-pro-nóbis) 

 
Propagação: estaquia, ou por sementes 

Partes utilizadas: folhas, flores e frutos maduros 

Preparação: as folhas e flores podem ser consumidos crus ou preparados 
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Observação: rica em proteínas, ferro, zinco, vitamina A e outros. Os frutos podem ser usados para preparar sucos, 

geleias, etc.. 

 

 

 

Pereskia grandifolia Haw. (rosa-madeira) 

 
Propagação: estaquia 

Partes utilizadas: folhas e flores 

Preparação: devem passar por branqueamento 

Observações: tem potencial diurético e hipotensivo  

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck (palma-forrageira) 

 
Propagação: por segmentos dos filocládios, e por sementes 

Partes utilizadas: filocládios 

Preparação: podem ser utilizados crus para preparação de bebidas, e cozidos/refogados para pratos quentes 
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Observações: os filocládios devem ser manuseados apenas com luvas, e os espinhos (quase microscópicos) devem ser 

retirados com alguma lâmina. Sugere-se adicionar limão nas preparações, neutralizando a mucilagem.  

FAMÍLIA CARICACEAE 

Carica papaya L. (mamão) 

 
Propagação: sementes 

Partes utilizadas: frutos verdes ou maduros, medula do caule ralada, flores masculinas 

Preparação: tanto os frutos, quando a medula do caule e as flores devem ser preparados 

FAMÍLIA DILLENIACEAE 

Dillenia indica (maçã-de-elefante) 

 
Propagação: sementes 

Partes utilizadas: frutos (pseudofrutos) bem jovens e macios 

Preparação: cru, ou preparado 

Observação: possui sabor ácido 
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FAMÍLIA FABACEAE 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. (flamboianzinho) 

 
 

Propagação: sementes 

Partes utilizadas: flores e sementes verdes 

Preparação: devem ser utilizados após cozimento 

Cajanus cajan (guandu) 

 
 

Propagação: sementes 

Partes utilizadas: sementes verdes ou maduras, e germinados 

Preparação: devem ser utilizados após cozimento 

Observações: boa fonte de proteínas, fixadora de nitrogênio para sistemas agroflorestais 
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FAMÍLIA LAMIACEAE 

Stachys bizantina K. Koch (peixinho-da-horta) 

 
Propagação: por brotos 

Partes utilizadas: folhas 

Preparação: devem ser preparadas (cozidas, assadas, empanadas) 

 

FAMÍLIA MALVACEAE 

Ceiba speciosa (A.St. –Hil) Ravenna (paineira) 

 
Propagação: sementes 

Partes utilizadas: folhas jovens 

Preparação: cruas, ou preparadas  

Obserações: as folhas jovens possuem coloração verde-clara característica e devem ser selecionadas, principalmente em 

época de brotação 



 
 

12 
 

 

Hibiscus rosa-sinensis L. (hibisco) 

 
Propagação: estaquia ou alporquia 

Partes utilizadas: folhas jovens e flores 

Preparação: as flores podem ser consumidas cruas ou preparadas, as folhas jovens devem ser preferencialmente cozidas 

Observação: as folhas jovens apresentam coloração mais clara característica 

Pachira aquatica Aubl. (monguba) 

 
Propagação: por sementes, ou estaquia 

Partes utilizadas: folhas jovens e sementes 

Preparação: as folhas jovens devem ser preparadas (cozidas, refogadas, assadas, etc..); as sementes podem ser 

recolhidas dos frutos, picadas e assadas 

Observações: as folhas jovens apresentam coloração verde-clara característica 
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FAMÍLIA MORACEAE 

Artocarpus heterophyllus Lam. (jaca) 

 
 

Propagação: sementes e brotos 

Partes utilizadas: frutos verdes e sementes  

Preparação: devem ser utilizados após cozimento 

Observações: boa fonte de potássio e ferro, e possui compostos antioxidantes e antibacterianos 

FAMÍLIA MUSACEAE 

Musa paradisíaca L.  (banana) 

 
Propagação: por rizoma 

Partes utilizadas: coração, frutos verdes, flores 

Preparação: todas as partes devem ser preparadas (cozidas, assadas, refogadas, etc..) 
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FAMÍLIA PASSIFLORACEAE 

Passiflora alata Curtis (maracujá-doce) 

 
Propagação: sementes 

Partes utilizadas: frutos maduros 

Preparação: a polpa pode ser usada em natura para sucos, doces e mousses; o mesocarpo maduro (mole) pode ser 

usado cozido como legume 

FAMÍLIA TALINACEAE 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. (major-gomes) 

 
Propagação: sementes, estaquia ou pelas raízes tuberosas 

Partes utilizadas: folhas e sementes 
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Preparação: as folhas podem ser consumidas cruas ou preparadas. As sementes são utilizadas em saladas, para empanar 

pratos diversos e sobre massas 

Observações: Boa fonte de proteínas, ferro, zinco, potássio, entre outros minerais 

FAMÍLIA TROPAEOLACEAE 

Treopaeolum majus L. (capuchinha) 

 

 
Propagação: sementes ou estaquia 

Partes utilizadas: folhas, flores e frutos imaturos e sementes 

Preparação: as folhas e flores podem ser consumidas cruas ou preparadas.  Os botões florais e frutos imaturos podem 

ser utilizados em conservas. As sementes podem ser trituradas e utilizadas como condimento. 

Observações: rica em antocianinas, carotenoides, flavonoides, hipotensiva. 

FAMÍLIA ZINGIBERACEAE 

Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm. (bastão-do-imperador) 
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Propagação: rizomas 

Partes utilizadas: flores e “palmito” 

Preparação: devem ser utilizados após cozimento 

Observação: as folhas podem ser utilizadas como envoltório para assar alimentos 
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