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1. Título da ação:  USOS DA MAMONA  

(X) Modo de construir     ( ) Modo de alimentar   ( ) Outra: 

 

2. Observado na(s) localidade(s) de: 

(X) Poxim         ( ) Pontal de Coruripe         ( ) Outra: 

 

3. Descrição da espécie: 

Nome científico: Ricinus communis L. 

Nome vulgar: mamona, carrapato, rícino 

Família: Euphorbiaceae 

 

4. Descrição da prática: 

  

Dentre as espécies que compõem o mosaico vegetacional da paisagem dos povoados 

do Pontal do Coruripe e do Poxim, a mamona se inscreve discretamente. No passado, foi 

diferente: especialmente nos limites do território do povoado de Poxim a mamona era plantada 

em vastas áreas de terra. Nesta localização seu cultivo se destinava à produção de óleo para 

candeeiros. Com as mudanças trazidas com o tempo, a mamona rarefez-se na paisagem de 

Poxim e na de outras localidades do sul de Alagoas. 

O desuso da mamona no fabrico de óleo para  iluminação destituiu o povoado de 

Poxim do status de "grande produtor" e imprimiu na paisagem local uma outra dinâmica. 

Entretanto, na duração, a importância deste recurso revela-se no cotidiano dos moradores dos 

povoados que o utilizam na medicina caseira para o trato de diferentes males.  
 

5. Formas de registro in loco:                     

(  ) Fotografia 

(  ) Filmagem 

(X) Gravação de voz – Madalena Zambi  

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Anotações em diário de campo 
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6. Levantamento fotográfico   

 

7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 

 

(X) Texto 

 

* PISO, Guilherme. História natural do Brasil ilustrada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1948.  

 DO NHAMBU GUACU, OU FIGUERO D’INFERNO 

 

 “O Brasil produz dois gêneros de rícino: um maior, e menor o outro. Ambos 

arborescentes, de belo aspecto, não somente silvestres, mas hortenses e comestíveis. De 

caule longo e flores de um branco-amarelo-alaranjado, flores mui belas, esteladas e 

entrecortadas e que se espalmam mui largas. Sempre verdejantes, produzem umas sementes 

unidas, de cor verde quando ainda imaturas, e que se tornam negras quando maduras, e 

pintalgadas de manchas cinzentas; chamadas Carapatos pelos portugueses, estão encerradas 

em células eriçadas de espinhos e lapáceas; logo rebentam, espontaneamente, cheias de uma 

substância gorda e medulosa; colhem-se em qualquer tempo do ano e secam-se ao sol; secas, 

moem-se e cozem-se com água, e os indígenas lhes colhem o óleo, que sobrenada. Mas os 

holandeses e portugueses soem expremê-las, como se faz com as azeitonas. Carregam com 

ele os candieiros e suprem assim a falta de azeite. Mas nem por isso é desprezível; pois quase 

todos os habitantes o usam quotidianamente contra afecções frias, tanto internas como 

externas; de modo que fazem as vezes de óptimo azeite europeu.  

 É considerado cálido no terceiro grau. Resolve as apostemas e dissipa, em 

fomentação, as cólicas da matriz e do ventre, e os flatos. É eficaz contra o zumbido dos 

ouvidos e cura os nervos tensos e convulsos. 

 Três ou quatro gotinhas, num líquido conveniente, ministrado várias vezes pela boca ou 

pelo ânus, curam as afecções rijas das articulações e ao mesmo tempo soltam o ventre. 

Também limpa a cute da sarna e de outras afecções externas do corpo. Esfregado no umbigo, 

expulsa as lombrigas às crianças. 

 A semente é catártica e muito mais eficaz que o óleo; pois expulsa os humores crus 

pelas vias superiores e inferiores, e por isso precisa ser preparado. É conveniente macerar 
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muitas sementes num óptimo espírito de vinho, como correctivo; e dá-lo em quantidade de 

cerca de uma onça, às colheres, para evacuar brandamente o ventre dos humores crassos. 

 Querendo-se tomar os grãos da semente, em substância, julgam os habitantes ser 

menos seguro ir além de sete em número, embora Dodoneu persuada o contrário.  

 Que as folhas maceradas em água ou vinagre curam o herpes ou afecções deste 

gênero, além do testemunho de Dioscórides m’o afirma a experiância quotidiana.” (p. 102) 

* MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

1942. 

 “NHAMBU GUACU (termo indígena). Espécie de rícino. Este arbusto se reparte em 

muitos ramos; cor do caudex como a nogueira (Juglans). Produz folhas em pedículos longos, 

que se fixam ao meio da folha. Estas folhas são grandes, repartidas em oito ou nove lacínias 

acuminadas, com dentes sutis oito ou nove lacínias acuminadas, no  

âmbito; do centro da folha, no sentido longitudinal, parte um nervo para as lacínias. Na parte 

inferior, domina um verde elegante e um verde carregado na parte superior; são estas folhas 

moles, tenras e logo se amarelam, quando são cortadas. 

 Nas extremidades dos ramos, brotam pedículos singulares, em cada um deles, em 

série alternada e forma de espigas, nos próprios pecíolos, procedem cinco ou seis glóbulos, 

justapostos em forma de uva, verdes ou moles, os quais, quando abertos, exibem flósculos 

sutis de figura semelhante à do sabugueiro, porém muito menores; de uma cor branca 

amarelada, as quais facilmente caem; formam, por;em, um cacho elegante; têm odor 

semelhante ao do sabugueiro (toda a planta também tem um cheiro assim). Em seguida às 

flores, vêm corpos redondos, verdes, marcados com uns umbigos da cor do cinábrio, do 

tamanho da avelã, inteiramente híspidos como erinaceus; cincoenta ou sessenta em um cacho, 

os quais são frutos. O fruto maduro é de cor preta e se divide em três (raramente em quatro) 

partes ou cápsulas, das quais cada qual se abre e contém uma noz macia, de uma cor 

mesclada de cinzento e preto, da figura e tamanho das pistáceas. A noz aberta (é coberta só 

com uma frágil cutícula) contém um núcleo branco oleoginoso, do qual se extrai um óleo. 

Quando o fruto não está maduro, apertado com as mãos, se divide em partes com estrépito.” 

(p. 77) 
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(X) Imagem  

 
Mamona 01 - 

Nhambu-guaçu seu Ricinus Americanus. In.: COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS. Theatrum rerum Naturalium 
Brasiliae. Rio de Janeiro, Editora Índex: 1995: 101. 
 

 

9. Outras Observações: 

AILLAUD, João Pedro. Diccionário Geografico, Topográfico e Histórico do Império do Brazil. 

Pariz: Na Typographia de Fain e Thunot em casa de J.P.Aillaud, Editor, 1845. 
 

“Pequena villa da provincia das Alagoas, na margem direita do rio de seu nome e a uma legoa 

do mar, com uma ponte sobre o dito rio, e uma igreja parochial dedicada à Māi de Deus. 

Seu districto se acha limitado, da parte do norte, pelo rio Jiquiá; da do sul, pelo Cururipe; da do 

oeste, se estende por grandes matas, e a leste banhā-no as águas do Oceano. Sua população 

é avaliada em 3000 habitantes; a maior parte de raça indígena e de alguns brancos que 

cultivāo os gêneros ordinarios do paiz em terras excellentes, e fazem grande quantidade d’ 

azeite de mamona, que serve mais para luzes, que para as boticas. Depois da villa a povoação 

maior d’este districto é a aldeia da Conceição”. (p. 363) 

 


