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Esta seção tem por
objetivo elucidar as espécies

nativas de plantas no bairro de
Guriri em São Mateus – ES.

O local em questão abriga
parte remanescente do

bioma Mata Atlântica e conta
com alta diversidade de fauna

e flora, embora
enfrente desafios de se manter

em meio ao atual ritmo de
urbanização na cidade.

 

1



Iniciaremos a seção falando da Allagoptera arenaria,
espécie abundante no Espírito Santo, Sergipe, Bahia,
Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Ela é uma espécie
de planta nativa do Brasil e é popularmente conhecida
como guriri, palavra de origem indígena que significa
coco pequeno. Tal abundancia se faz presente na
região norte do ES, principalmente no bairro de
Guriri, que recebeu este nome em função disso. 

Allagoptera  arenaria 
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Canavalia  rósea

A Canavalia rósea ou feijão da praia é uma planta com
caules não lenhosos e altura inferior a 2 metros. Tais
características a classificam como uma planta do grupo
das herbáceas, além de pertencer à família Fabaceae.
Esta estende-se ao longo das dunas da praia de Guriri e
compõe a variedade de plantas presentes na restinga da
praia em questão. Seus caules rastejantes e
subterrâneos fixam-se ao substrato arenoso impedindo
a movimentação da areia, e assim diminuindo a erosão
do solo.
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Facilitadora da vida de outras de outras espécies nas
moitas de sua vegetação, a distribuição da Scaevola
plumieri ocorre desde o leste do continente americano,
América Central, até chegar na costa brasileira. Ela é
maioria na composição da restinga da praia de Guriri,
que possui cerca de 8km de extensão. Seus frutos se
abrem, revelando um arilo alaranjado e comestível, que
é alimento disputado por pássaros.

Scaevola  plumieri
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Também conhecida como salsa-da-praia, a Ipomoea
pes-caprae (L.) R. Br., é uma planta de restinga,
encontrada extensivamente sobre as dunas das praias em
toda região litorânea brasileira. O uso desta planta está 
tradicionalmente ligada na medicina popular como
tônica e purgativa.

Ipomoea pes - caprae (L.)  R. Br.
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Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae),
conhecida como aroeira-vermelha, está entre as 39
espécies medicinais citadas por naturalistas que viajaram  
por Minas Gerais no século XIX. Ela é uma espécie
nativa do Brasil, perenifólia e pioneira, e seu uso na
medicina se deve ao fato desta apresentar propriedades
anti-inflamatórias e cicatrizantes.

Schinus terebinthifolius Raddi
(Anacardiaceae)

6



Também conhecida como cardoananá, a Cereus
fernambucensis Lem. ocupa áreas de restinga, tanto
unas arenosas como costões rochosos, do nível do mar
até 100m de altitude, ao longo da costa brasileira do Rio
Grande do Norte até São Paulo. Esta espécie é
endêmica da região leste do Brasil (nordeste e sudeste) e,
por apresentar extensa área de distribuição, não se
encontra ameaçada de extinção

Cereus fernambucensis Lem.
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