
I Oficina participativa  

Grupo de Trabalho para promover e fomentar 

projetos de arborização urbana – Dec. 

14.171/2019. 

10 de outubro de 2019. 





Para quê serve o projeto? 



Para quê serve o projeto? 

Para uma melhor 

convivência entre 

comunidade e árvores.  



 Fomentar o manejo adequado da 

Arborização Urbana; 

 

 Envolver a comunidade e instituições com atuação local 

desde o princípio só tem a acrescentar ao desenvolvimento 

do plano, conferindo lhe credibilidade e também contribuindo 

para preserva ́-lo de eventuais interferências ou alterações 

intempestivas.  

Fonte: Operações Urbanas Consorciadas (OUC) / Ministério das cidades.  

 

 

OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 

PROJETO 

 Registrar dados comportamentais de 

espécies arbóreas regionais em área urbana 

(Preferencialmente em Faixa de serviço); 

 

 Fornecer subsídios para a ampliação de 

usos de espécies arbóreas regionais em 

projetos de arborização urbana. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 

PROJETO 

 Registrar dados comportamentais de 

espécies arbóreas regionais em área urbana 

(Preferencialmente em Faixa de serviço); 

 

 Fornecer subsídios para a ampliação de 

usos de espécies arbóreas regionais em 

projetos de arborização urbana. 

Encontrar em conjunto com a 

população, com base em normas 

técnicas, quais são os manejos mais 

adequados para a escolha da espécie, 

preparo do solo, plantio e condução do 

crescimento das árvores de nossas 

calçadas. 



Justificativa 

• Necessidade de aumento da diversidade 

biológica;  

• Ausência de registros comportamentais 

em situações distintas;  

• Criação de “Receita de produção e 

manutenção de mudas nativas” para a 

arborização urbana;  

• “Entrosamento” com a população. 



Justificativa 

• Necessidade de aumento da diversidade 

biológica;  

• Ausência de registros comportamentais 

em situações distintas;  

• Criação de “Receita de produção e 

manutenção de mudas nativas” para a 

arborização urbana;  

• “Entrosamento” com a população. 

No início da década de 1960 os fícus precisaram ser 

erradicados devido a uma praga de mosquitinhos que 

irritavam os olhos, popularizados como 

“lacerdinhas”.  Pedro Grava Zanotelli 

Um bom projeto, bem negociado e aprovado pela 

população e ́ melhor que um ótimo projeto que a 

maioria das pessoas não conhece ou não é capaz de 

entender. (Ministério das Cidades, Regulamentação 

OUC, p.64). 



Para que servem as oficinas? 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. 

Apostila do Módulo 3 – Planejando a transição do Município para a sustentabilidade. p. 6  



Objetivos das Oficinas 

 Difundir informações sobre as 21 

espécies escolhidas entre os dias 04 e 

27 de setembro, permitindo um 

embasamento melhor para a escolha de 

10 espécies a serem utilizadas no 

plantio experimental; 

 



Proposta dos trabalhos das oficinas 

 1º - Apresentar rapidamente algumas 
características das espécies escolhidas; 

 

 

 2º - Debater sobre elas e demais questões 
relacionadas ao projeto; 

 

 

 3º - Sugestões. 



Resultado da Escolha 
Entre os dias 04 e 27 de setembro foram selecionadas as 21 espécies.  

  Espécie SomaDeContagem 

1 Ipê amarelo do cerrado / Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. 338 

2 Ipê do campo / Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 335 

3 Ipê tabaco / Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau 316 

4 Copaíba / Copaifera langsdorffii 305 

5 Pitanga preta / Eugenia florida 304 

6 Jequitibá branco / Cariniana estrellensis 304 

7 Jacarandá /Jacaranda micanthara 300 

8 Jatobá da mata / Hymenaea Courbaril 256 

9 Gabiroba / Campomanesia pubescens O. Berg 245 

10 Pau de tucano / Vochysia tucanorum 239 

11 Angico vermelho / Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Speg. 238 

12 Guabiroba / Campomanesia xanthocharpa 238 

13 Angelim-doce / Andira fraxinifolia Benth. 236 

14 Pau marfim / Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 227 

15 Pata de vaca / Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. 222 

16 Peroba poca / Aspidosperma cylindrocarpon 206 

17 Café de bugre / Cordia ecalyculata Vell. 201 

18 Saguaraji amarelo / Rhamnidium elaeocarpum Reissek 194 

19 Saguaraji vermelho / Colubrina glandulosa Perkins 191 

20 Camboatã vermelho / Matayba elaeagnoides Radlk. 189 

21 Cabreúva / Myroxylon peruiferum L.f. 189 

22 Guatambu vermelho / Aspidosperma subincanum Mart. 188 

23 Cambuí / Myrciaria tenella (DC.) O. Berg 188 

24 Angico da mata / Anadenanthera colubrina (Vell) Brenan 179 

25 Pau cigarra / Senna silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby 178 

26 Angico / Anadenanthera peregrina var. falcata 171 

27 Quebra machado / Trichilia pallida 168 

28 Pau jacaré / Piptadenia gonoacantha 167 

29 Paininha do cerrado / Eriotheca gracilipes 160 

30 Pedra-hume-caá  /Myrcia multiflora 140 

31 Abiu miúdo / Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. 138 

32 Guanandi / Calophyllum brasiliense 133 

33 Arco de peneira / Cupania vernalis Cambess. 125 

34 Almeçegueira / Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 116 

35 Guaritá / Astronium graveolens Jacq. 110 

36 Aguai / Chrysophyllum gonocarpum Engl. 106 

37 Urundeúva / Myracrodruon urundeuva 100 



Fonte: https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/09/698241-arborizacao-

urbana--especies-votadas-sao-anunciadas.html 

Resultado da Escolha 



1 - Ipê amarelo do cerrado / Tabebuia 

aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.  

 Características principais 

 Família: Bignoniaceae. 

 Altura:  4 – 20 m.  

 Copa e tronco: tronco torduoso.  

 Casca: grossa.  

 Madeira: moderadamente pesada, dura, 

extremamente flexível, de baixa resistência 

ao apodrecimento; 

 Folha: composta;  

 Flores: Amarelas; 

 Época da florada: meses de agosto-

setembro; 

 Frutos: coloração cinzento-ferrugíneo.  A 

frutificação inicia-se no final do mês de 

setembro; 

 Sementes: são dispersas pelo vento. 

Outros nomes: crabeira, caroba do campo, ipê-amarelo-do-cerrado, etc. 



Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook.  

 Usos 

 Madeira é própria para cabos de ferramentas, 
peças curvadas, réguas flexíveis, artigos 
esportivos, confecção de móveis, esquadrarias, 
para a construção civil e obras externas.  

 Atrativos 

 Extremamente ornamental, podendo ser 
empregada na arborização e no paisagismo; 

 Informações ecológicas 

 Ocorre de maneira esparsa e em terrenos bem 
drenados no cerrado; 

 Planta perenifólia ou semidecídua (decídua no 
cerrado); 

 Floresce durante os meses de agosto-setembro 
com a árvore quase totalmente despida da 
folhagem. 

 

 

Fonte da imagem: 

http://www.arvoresdobiomacerra

do.com.br/site/wp-

content/uploads/2017/06/2-8-

585x880.jpg 



2 - Ipê do campo / Handroanthus 

ochraceus (Cham.) Mattos  

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.b

r/site/wp-content/uploads/2017/06/3-6-

585x880.jpg 

Fonte: 

http://dwd92kep8i36h.cloudfront.net/sid/trees/51/

hnqsinsdagvhffccxw9obk7cqhb5fwt9zxj5d0dwjhha

4evtsy.jpg 

 Características principais 

 Família: Bignoniaceae; 

 Altura: 6 – 14 m; 

 Casca: grossa; 

 Copa e tronco: tronco tortuoso de 30-50 cm; 

 Madeira: Muito pesada, muito dura ao corte, de alta 

resistência mecânica e de longa durabilidade mesmo 

quando em condições favoráveis ao apodrecimento; 

 Folha: Composta; 

 Flores: amarelo-ouro; 

 Época da florada: Julho a Setembro, com a planta 

totalmente despida de sua folhagem;  

 Frutos: cápsula; 

 Sementes: são dispersas pelo vento. 

 

Outros nomes: ipê-amarelo, ipê-cascudo, ipê-do-

campo, Caraíba, caraibinha, etc. 



Ipê do campo / Handroanthus 

ochraceus (Cham.) Mattos 

 Usos 

 A  madeira é empregada apenas localmente 
para pequenas construções, cabo de 
Ferramentas, engradados, móveis rústicos, 
bem como para lenha e carvão.  

 Atrativos 

 A árvore é extremamente ornamental, 
principalmente por seu tronco decorativo; 

 Seu florescimento exuberante é um belo 
espetáculo da natureza; 

 Informações ecológicas 

 Floresce em mais de uma época do ano; 

 Característica do cerrado situado em 
terrenos bem drenados; 

 Planta decídua (tem queda de folhas num 
período). 

 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.b

r/site/wp-content/uploads/2017/06/2-6-

585x880.jpg 

Fonte: 

http://www.plantasyhongos.es/her

barium/h/Handroanthus_ochraceus

_06.jpg 



3 - Ipê tabaco / Zeyheria tuberculosa 

(Vell.) Bureau  

 Características principais 

 Família: Bignoniaceae; 

 Altura: 15-23 m; 

 Tronco: revestido por casca espessa; 

 Casca:  

 Madeira: leve, resistente, flexível e de alta 

durabilidade; 

 Folha: composta; 

 Flores: marrom-escuras e amarelas. 

 Frutos: cápsula orbicular lenhosa. 

 Sementes:  

 Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.b

r/site/wp-content/uploads/2017/06/3-15-

585x796.jpg 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflore

stal/files/2012/10/3-Zeyheria-

tuberculosa-Vell.jpg 

Outros nomes: ipê-tabaco, ipê-felpudo, bolsa de 

pastor. 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/files/2012/1

0/2-Zeyheria-tuberculosa-Vell.jpg 



Ipê tabaco / Zeyheria tuberculosa 

(Vell.) Bureau 
 Usos 

 A  madeira é empregada apenas localmente 

para pequenas construções, cabo de 

Ferramentas, engradados, móveis rústicos, 

bem como para lenha e carvão.  

 Atrativos 

 A árvore é extremamente ornamental, 

principalmente por seu tronco decorativo; 

 Informações ecológicas 

 Tipo de sucessão: espécie pioneira; 

 Floresce durante os meses de novembro a 

janeiro; 

 Encontrada em solos de média fertilidade; 

 Frequência rara na dispersão; 

 Planta semidecídua (tem queda de folhas 

num período). 

 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.b

r/site/wp-content/uploads/2017/06/2-16-

585x880.jpg 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.b

r/site/wp-content/uploads/2017/06/4-12-

585x880.jpg 



4 - Copaíba / Copaifera langsdorffii Desf.  

 Características principais 

 Família: Fabaceae; 

 Altura: 10 – 15 metros; 

 Copa e tronco: globosa densa; 

 Casca: Casca moderadamente espessa;  

 Madeira: moderadamente pesada, 

medianamente resistente, muito durável sob 

condições naturais; 

 Folha: composta; 

 Flores: brancas, rosadas em alguns indivíduos; 

 Época da florada: floresce durante os meses 

de dezembro-março; 

 Frutos: amadurecem em agosto-setembro 

com planta quase totalmente despida da 

folhagem; 

 Sementes: negras, lisas, providas de arilo 

alaranjado, carnoso e oleoso. 

Fonte da imagem: http://rubens-

plantasdobrasil.blogspot.com/2012/11/c

opaifera-langsdorffii-desf.html 

Outros nomes: copaíba, óleo de copaíba, bálsamo, oleiro, etc. 



Copaíba / Copaifera langsdorffii Desf. 
 Usos 

 A  madeira é indicada para a construção civil, 

para a confecção de móveis e peças torneadas, 

etc. Fornece o bálsamo ou óleo de copaíba.  

 Atrativos 

 A árvore fornece ótima sombra e pode ser 

empregada na arborização; 

 Amplamente disseminada por pássaros que 

comem o arilo envolvente; 

 

Fonte da imagem: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copaifera_la

ngsdorffii 

Fonte da imagem: 

http://www.arvores

dobiomacerrado.co

m.br/site/wp-

content/uploads/20

17/09/2-29-

585x880.jpg 

•Informações ecológicas 

 Tipo de sucessão: espécie secundária; 

 Floresce, mais comumente, em dezembro, janeiro e 

fevereiro; são frequentadas por uma ampla diversidade de 

insetos, com destaque para abelhas silvestres, que são os 

seus principais polinizadores.  

 Característica de formações de transição; 

 Perde a folhagem na estação seca.  



5 - Pitanga preta / Eugenia florida DC.  

 Características principais 

 Família: Myrtaceae; 

 Altura: 5 – 9 m.  

 Copa e tronco: A copa é arredondada  

e pouco densa e tronco ereto e cilíndrico.  

 Casca: rugosa e fissurada  

longitudinalmente.  

 Madeira: Pesada, dura ao corte, pouco  

resistente e moderadamente durável; 

 Folha: margens inteiras, levemente discolores;  

 Flores: são perfumadas e brancas 

 Época da florada: floresce durante os meses de julho-agosto de 

maneira discreta; 

 Frutos: Baga globosa de cor vermelha ou preta quando madura.  

 Sementes: 

Outros nomes: guamirim, pitanga preta, cambuí preto, etc. 

Fonte: 

http://museunacional.ufrj.br/hortobotanico/arvore

searbustos/imgarvores/DSC03426.jpg 



http://ciprest.blogspot.com/2016/07/gua

mirim-cereja-ou-cambui-preto-

eugenia.html 

Pitanga preta / Eugenia florida DC.  

 Usos 
 A  madeira pode ser utilizada como 

cabo de ferramenta, móveis rústicos, 
lenha e carvão; 

 Os frutos podem ser consumidos in 
natura ou usados na fabricação de 
sucos, geleias, sorvetes 

 Atrativos 
 As flores são fontes de néctar e 

polén para insetos e néctar para 
beija-flores;  

 Os frutos amadurecem 
principalmente em dezembro-
janeiro; 

 As sementes dos frutos em 
maturação entram na dieta de 
psitacídeos. 

 Árvore perenifólia. 

http://www.arvoresdobiomacerr

ado.com.br/site/2017/10/18/665

2/ 



6 - Jequitibá branco / Cariniana 

estrellensis (Raddi) Kuntze 

 Características principais 

 Altura: 35-45; 

 Copa: Flabeliforme ou  arredondada;  

 Tronco:  

 Casca: cinza escuro, sulcada; 

 Madeira: moderadamente pesada, 

pouco durável sob condições naturais; 

 Folha: simples; 

 Flores: creme; 

 Época da florada: outubro a 

dezembro; 

 Frutos: lenhoso; 

 Sementes: aladas. 

Outros nomes: Jequitibá, estopeira, jequitibá-rei, etc. 



Jequitibá branco / Cariniana 

estrellensis (Raddi) Kuntze 
 Usos 

 Madeira indicada para macernaria e construção 
civil (interiores); 

 É recomendada para o paisagismo de parques; 

 

 Atrativos 

 Árvore ornamental; 

 Flores perfumadas; 

 Sementes consumidas por macacos; 

 

 Informações ecológicas 

 Prefere solos úmidos e profundos; 

 Planta semidecídua (tem queda de folhas, mas 
não totalmente). 

 



 Características principais 

 Família: Fabaceae; 

 Altura – 10 a 25 m; 

 Tronco – 40 a 60 cm de diâmetro; 

 Copa – é uma arvore decídua, com 

folhas composta bipinadas, e 

folíolos glabros; 

 Madeira – leve e de boa 

resistência; 

 Inflorescência – flores na cor 

roxa; 

 Época de florada – de outubro a 

dezembro. 

Fonte: http://www.amabiletur.com.br/guia/pretoria/africa-do-sul 

Pretória – África do Sul 

7 - Jacarandá /Jacaranda micrantha Cham 
Outros nomes: caroba, carobão, paraparaí 



Jacarandá /Jacaranda micrantha Cham 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/files/2012/03

/1-Jacaranda-micrantha-Cham.2.jpg 

Fonte: 

http://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/files/2012/03/

3-Jacaranda-micrantha-Cham.2.jpg 

 Frutos – de julho a setembro com 

a planta totalmente despida; 

 Sementes – produz anualmente 

grande quantidade  viáveis, 

facilmente disseminadas pelo vento;                                                

 Usos – marcenaria, carpintaria, 

móveis, a árvore é extremamente 

ornamental quando em flor, 

podendo ser empregada com 

sucesso na arborização de ruas 

desprovidas de rede elétrica; 

 Tipos de sucessão – espécie 

secundária. 

Outros nomes: caroba, carobão, paraparaí 



8 - Jatobá da mata / Hymenaea 

courbaril L. 

 Características principais 

 Família: Fabaceae; 

 Altura: Atinge 15 a 45m de altura. 

 Copa e tronco: fuste cilíndrico, 

normalmente reto e de copa ampla; 

 Casca: geralmente cor bege a cinza; 

 Madeira: Madeira pesada, muito dura 

ao corte, de média resistência ao 

ataque de insetos sob condições 

naturais; 

 Flores: são brancas a creme-

alaranjadas; 

 Época da florada: floresce durante os 

meses de outubro-dezembro; 

 Frutos: O fruto é lenhoso. 

Outros nomes: jatobá, jataí, farinheira, jataí-açu, jataí-grande, jataí-peba, 

etc. 



Jatobá da mata / Hymenaea courbaril L. 
 Usos 

 É recomendada para Arborização de parques e 

jardins; 

 Especialmente: em ruas estreitas e de baixo de 

redes elétricas; 

 Atrativos 

 Grande beleza em sua folhagem; 

 A casca é utilizada na medicina popular para tratar 

gripe, cistite, bronquite, infecções de bexiga e 

vermífugo (EMBRAPA, 2004.).; 

 A árvore apresenta resistência a pragas e doenças, 

entretanto, as sementes podem ser atacadas por 

alguns coleópteros e dípteros.  

 Fornecem pólen e néctar para abelhas; 

 Informações ecológicas 

 Tipo de sucessão: espécie secundária; 

 Dos locais de plantio: tolera locais ensolarados e 

com solo úmido; 

 Quanto à queda de folhas: Planta semidecídua (tem 

queda de folhas num período); 

 OBS: pouco exigente em fertilidade e umidade do 

solo. 

Fonte da imagem: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f

0/%22arara-canind%C3%A9%22_-_Ara_ararauna_-

_se_alimentando_de_frutos_e_sementes_de_jato

b%C3%A1_-_Hymenaea_courbaril_09.jpg 



9 - Gabiroba / Campomanesia 

pubescens (Mart. ex DC.) O. Berg  

Características principais 

 Família: Myrtaceae; 

Altura: 0,5 – 1,5 m; 

 Copa bastante ramificada com 

ramos cilíndricos; 

 Tronco curto e tortuoso; 

Madeira: 

 Folha: simples; 

 Flores: brancas e delicadas; 

 Época da florada: outubro a 

novembro; 

 Frutos: carnosos (dispersão 

zoocórica); 

 Sementes: 

Outros nomes: guavirova, guavira, guabiroba-miúda, etc. 



Gabiroba / Campomanesia pubescens 

(Mart. ex DC.) O. Berg  

 Usos 

 Planta melífera e ornamental; 

 Polinizada por abelhas do gênero Bombus; 

 Atrativos 

 Florescimento intenso, por um curto 

período de tempo; 

 Frutos consumidos por várias espécies; 

 Informações ecológicas 

 As flores abertas duram um dia apenas; 

 São caducifólia (perdem todas as folhas). 

 Curiosidade 

 Gabiroba ou guabiroba, de origem tupi-

guarani, significa “árvore de casca amarga”. 

 



10 - Pau de tucano / Vochysia 

tucanorum Mart. 

Características principais 

 Família: Vochysiaceae; 

Altura: 8 – 12 m; 

 Copa: irregular;  

 Tronco:  

 Casca: 

Madeira: leve, macia, de tecido frouxo, de 

boa durabilidade quando exposta às 

intempéries; 

 Folha: simples; 

 Flores: inflorescência amarela; 

 Época da florada: novembro a março; 

 Frutos: seco deiscente; 

 Sementes: aladas, várias por fruto. 

Outros nomes: cinzeiro, fruta-de-tucano, coxa-de-frango, amarelinho, etc. 



Pau de tucano / Vochysia tucanorum 

Mart. 
 Usos 

 É recomendada para o paisagismo em 
geral; 

 Sua goma pode ter diversos usos, pois 
é semelhante a goma arábica; 

 Atrativos 

 Árvore ornamental, e extremamente 
bela quando florida; 

 Informações ecológicas 

 Pioneira; 

 Tolera locais com solos pobres e 
arenosos, ensolarados; 

 Planta perenifólia (não tem queda de 
folhas no período seco). 

 OBS: Árvore de crescimento lento. 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/w

p-content/uploads/2017/10/4-20-585x880.jpg 



11 - Angico vermelho / Anadenanthera 

macrocarpa (Benth.) Speg.  

 Características principais 

 Família: Fabaceae; 

 Altura: 13 – 20 m; 

 Copa: globosa; 

 Casca: varia de forma quase lisa e clara 

até rugosa ou muito fissurada e preta; 

 Madeira: muito pesada, compacta, não 

elástica, rija, de grande durabilidade sob 

condições naturais; 

 Folha: composta bipinadas; 

 Flores: branca, tipo inflorescência; 

 Floresce em: setembro-novembro; 

 Frutos: vagem achatada e coriácea; 

 Sementes: lisa, oval e achatada. 

Outros nomes: angico, angico-vermelho, angico-de-casca, angico-preto, etc; 

https://www.sementesarbocenter.com.br/a

ngico-do-campo.html 



Fonte: 

https://www.sementesarbocenter.

com.br/angico-do-campo.html 

Angico vermelho / Anadenanthera 

macrocarpa (Benth.) Speg. 
 Usos 

 Carvão, resina, Arborização Urbana, Medicina, 

Melífera e paisagismo. (IPEF) 

 Construção civil; 

 Informações ecológicas 

 Pioneira; 

 Floresce durante os meses de setembro-

novembro com planta quase totalmente 

despida da folhagem; 

 Flores pouco perceptíveis, porém bastante 

procurada pelas abelhas;  

 Ocorre preferencialmente em terrenos altos e 

bem drenados; 

 Planta decídua (tem queda de folhas num 

período 



Outros nomes: guabirobeira, gabirobeira, etc.  

 Características principais 

 Família: Myrtaceae; 

 Altura: 4 – 20 m; 

 Copa: Copa piramidal densa; 

 tronco: apresenta cerca de 30 – 50 cm; 

 Casca: dotada de caneluras;  

 Madeira: Moderadamente pesada, dura e 

resistente e de boa durabilidade natural; 

 Folha: simples; 

 Flores: são solitárias, de cor branca com 

numerosos estames; 

 Época da florada: setembro a novembro; 

 Frutos: de polpa suculenta, com poucas 

sementes; são comestíveis e saborosos, e 

amadurecem entre novembro e dezembro; 

Fonte da imagem: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florar

s/open_sp.php?img=13432 

Fonte da imagem: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/flora

rs/open_sp.php?img=1349 

12 - Guabiroba / Campomanesia 

xanthocarpa (Mart.) O. Berg  



Guabiroba / Campomanesia 

xanthocarpa (Mart.) O. Berg 
 Usos 

 A  madeira é empregada na confecção de 

instrumentos musicais, etc.  

 Atrativos 

 A árvore é extremamente ornamental, e seus 

frutos comestíveis e saborosos com alto teor 

vitamínico; 

 OBS: Seu único inconveniente é a sujeira 

provocada pela queda dos frutos; 

 Informações ecológicas 

 Floresce durante os meses de setembro-

novembro; 

 Planta decídua (tem queda de folhas num 

período). 

Fonte da imagem: 

http://www.ufrgs.br/fito

ecologia/florars/open_s

p.php?img=1350 

Fonte da imagem: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/flora

rs/open_sp.php?img=10862 



13 - Angelim-doce / Andira fraxinifolia 

Benth.  

 Características principais 

 Família: Fabaceae; 

 Altura: 6 a 12 metros; 

 Copa: Densa e globosa; 

 Casca: cinza-amarronzada; 

 Madeira: Pesada, dura, muito resistente e 

de grande durabilidade quando em 

ambiente seco; 

 Folha: Composta e alterna; 

 Inflorescência: branca e rosa claro; 

 Época da florada: Novembro e 

Dezembro; 

 Frutos: Cor verde escuro a castanho; 

 Sementes: apenas uma semente por 

fruto.  

Outros nomes: angelim-rosa, angelim-do-mato, mata baratas, pau-de-

morcego e pinhão-do-mato. 



Angelim-doce / Andira fraxinifolia Benth. 

 Usos 

 É recomendada para o paisagismo e 

arborização urbana; 

 Especialmente em ruas estreitas e de  

baixo de redes elétricas; 

 Atrativos 

 Grande beleza em sua folhagem; 

 Inflorescência roxo-clara; 

 Fornecem pólen e néctar para abelhas; 

 Informações ecológicas 

 Tipo de sucessão: espécie secundária; 

 Tolera locais ensolarados e com solo 

úmido; 

 Planta Perenifólia (não tem queda de 

folhas no período seco); 

 OBS: árvore rústica, de fácil propagação e 

que atrai alguns animais. 

 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/files/

2012/04/1-Andira-fraxinifolia-Benth.jpg 



14 - Pau marfim / Balfourodendron 

riedelianum (Engl.) Engl.  

Características principais 

 Família: Rutaceae; 

Altura: 20 – 30 m; 

 Copa: irregular;   

 Tronco: retilíneo; 

 Casca:  ; 

Madeira: moderadamente pesada, baixa 

resistência ao apodrecimento e ataque de 

insetos, etc; 

 Folha: composta trifolioladas; 

 Flores: inflorescência branca; 

 Época da florada: setembro a novembro; 

 Frutos:sâmara, seco de cor amarela; 

 Sementes: disseminada pelo vento. 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejofloresta

l/files/2012/08/5-Balfourodendron-

riedelianum-Engl.-Engl.jpg 

Outros nomes: guatambu, pau-liso, etc. 



Pau marfim / Balfourodendron 

riedelianum (Engl.) Engl. 
 Usos 

 A  madeira é indicada para móveis 
de luxo, etc.  

 Atrativos 

 A árvore pode ser empregada na 
arborização de praças e jardins; 

 Informações ecológicas 

 Tipo de sucessão: espécie 
secundária; 

 Regeneração natural bastante 
evidente em solos úmidos; 

Quanto à queda de folhas: Planta 
semidecídua (tem queda de 
folhas num período). 

 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejofloresta

l/files/2012/08/4-Balfourodendron-

riedelianum-Engl.-Engl.jpg 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/m

anejoflorestal/files/2012/08/Pau

-marfim.jpg 



15 - Pata de vaca / Bauhinia longifolia 

(Bong.) Steud.  

Características principais 

 Família: Fabaceae; 

Altura: 4 – 7 m; 

 Copa: mais ou menos arredondada e rala;  

 Tronco: um pouco tortuoso; 

 Casca: delgada e rugosa; 

Madeira:  moderadamente pesada, média 

resistência mecânica e pouco durável; 

 Folha: simples bipartidas; 

 Flores: branco-avermelhadas; 

 Época da florada: outubro a dezembro; 

 Frutos: vagem; 

 Sementes:. 

Fonte: 

https://dwd92kep8i36h.cloudfront.net/sid/trees

/250/pyfc7jzkyjsa0750pcr0ppj3ma27oagx2a0dp

owjl3zvgbwi4g.jpg 



Pata de vaca / Bauhinia longifolia 

(Bong.) Steud. 
 Usos 

 A  madeira é indicada para ambiente 
interno em construção civil, etc; 

 Atrativos 

 A planta é reputada como medicinal; 

 A árvore, de pequeno porte e de 
rápido crescimento, pode ser 
empregada na arborização de ruas 
estreitas e sob redes elétricas; 

 Informações ecológicas 

 Planta semidecídua,  indiferente quanto 
às condições de umidade do solo. 

 Pioneira. 

Fonte: 

https://www.flickr.com/photos/chris_diewald/432966

0345 



16 - Peroba poca / Aspidosperma 

cylindrocarpon Müll. Arg. 

 Características principais 

 Família: Apocynaceae; 

 Altura: 6 – 16 m; 

 Copa: piramidal;   

 Casca:  ; 

 Madeira: Pesada, dura, de grande 

durabilidade quando em ambiente seco; 

 Folha: simples; 

 Flores: inflorescência amarela; 

 Época da florada: setembro a 

novembro; 

 Frutos: folículo seco; 

 Sementes: monoalada. 

Outros nomes: peroba-rosa, peroba-iquira, etc. 



Peroba poca / Aspidosperma 

cylindrocarpon Müll. Arg. 

 Usos 

 É recomendada para o paisagismo em 

geral; 

 A madeira pode ser utilizada na 

construção civil; 

• Atrativos 

 Árvore ornamental com folhagem 

brilhante; 

• Informações ecológicas 

 Tolera locais ensolarados e com solos 

bem drenados e de baixa fertilidade. 



17 - Café de bugre / Cordia 

ecalyculata Vell.  

 Características principais 

 Família: Boraginaceae; 

 Altura: 8 – 12 m; 

 Copa: alongada;  

 Tronco: reto, casca externa escura; 

 Madeira: Moderadamente pesada, de baixa 

durabilidade quando exposta, etc; 

 Folha: simples; 

 Flores: pequenas, perfumadas e de cor 

branca; 

 Época da florada: outubro a dezembro; 

 Frutos: drupa, simples, etc. Quando 

manuseado pode causar sérias alergias na 

pele. 

 Sementes:. 

Outros nomes: porangaba, louro-salgueiro, etc. 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/thumbs/mini_imagens/4

040d63a30e469a12fa5ca00a2c7172cc92.jpg 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/imagens/40

410e670a4b5a7aaeeb5ed914c636f01c0.JPG 



Café de bugre / Cordia ecalyculata 

Vell. 
 Usos 

 A  madeira pode ser empregada para usos 

internos, palito de fósforo, etc.  

 Uso medicinal reportado; 

 Atrativos 

 Seus frutos suculentos são consumidos por 

algumas espécies da fauna; 

 Apícola: as flores dessa espécie são melíferas 

produzindo néctar e pólen. 

 Informações ecológicas 

 Interior da mata primária densa como em 

formações secundária; 

 Floresce durante os meses de outubro a 

janeiro; 

 Típica de solos úmidos e de boa fertilidade; 

 Planta perenifólia (não tem queda de folhas 

num período). 

 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars

/imagens/40415f5a5408c521a83999ffa8

bb7b01176.jpg 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/fl

orars/open_sp.php?img=18451 



18 - Saguaraji amarelo / Rhamnidium 

elaeocarpum Reissek  

 Características principais 

 Família: Rhamnaceae; 

 Altura: 8 – 16 m (Lorenzi)/ 4 – 9 m (CERAD); 

 Copa:   

 Tronco:  

 Casca:   

 Madeira: Pesada, altamente resistente ao 
apodrecimento mesmo quando em contato com o solo 
e a umidade; 

 Folha: simples; 

 Flores: 

 Época da florada: outubro a novembro; 

 Frutos: amadurecem nos meses de dezembro-março; 

 Sementes: 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.co

m.br/site/wp-

content/uploads/2017/10/1-6-

585x878.jpg 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/s

ite/wp-content/uploads/2017/10/3-6-

585x880.jpg 

Outros nomes: tarumaí, saguaraji, cafezinho, azeitona, etc. 



Saguaraji amarelo / Rhamnidium 

elaeocarpum Reissek 
 Usos 

 A  madeira é própria para obras externas, 
como mourões, pontes, etc;  

 Atrativos 

 A árvore é produtora de frutos 
avidamente consumidos por muitas 
espécies de pássaros; 

 Informações ecológicas 

 Encontrada preferencialmente em 
terrenos pedregosos de solos férteis de 
florestas semidecíduas; 

 Planta decídua (tem queda de folhas 
num período). 

 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.

com.br/site/wp-

content/uploads/2017/10/2-6-

585x880.jpg 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado

.com.br/site/wp-

content/uploads/2017/10/4-6-

585x878.jpg 



19 - Saguaraji vermelho / Colubrina 

glandulosa Perkins  
 Características principais 

 Família: Rhamnaceae; 

 Altura: 10 – 20 m; 

 Copa:   

 Tronco: cilíndrico;  

 Casca: marrom-escura, áspera rugosa; 

 Madeira:  Pesada, bastante resistente ao 

apodrecimento mesmo quando em contato 

com o solo e umidade; 

 Folha: simples ferrugínea na face inferior; 

 Flores: amarelo esverdeadas; 

 Época da florada: maior intensidade em 

outubro-dezembro; 

 Frutos: cápsula seca trilocular, globosa glabra; 

 Sementes:. 
Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejofl

orestal/files/2012/06/1-Colubrina-

glandulosa-Perkins.jpg 

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflor

estal/files/2012/06/2-Colubrina-

glandulosa-Perkins1.jpg 

Outros nomes: sobral, saguaraji, sobraji, etc. 



Saguaraji vermelho / Colubrina 

glandulosa Perkins 
 Usos 

 A madeira pode ser usada para a construção 

de pontes, dormentes, moirões, construção 

civil e naval, etc;  

 Atrativos 

 A árvore possui qualidades ornamentais e 

pode ser empregada na arborização de ruas 

largas; 

 Informações ecológicas 

 Mais comum em mata pluvial; 

 Floresce grande parte do ano; 

 Planta decídua (tem queda de folhas num 

período). 

 Árvore perenifólia, espécie, secundária inicial 

(DURIGAN & NOGUEIRA, 1990).  

Fonte: 

https://sites.unicentro.br/wp/manejo

florestal/files/2012/06/3-Colubrina-

glandulosa-Perkins.jpg 



20 - Camboatã vermelho / Matayba 

elaeagnoides Radlk.  
Outros nomes: camboatá, pau-de-pombo, camboatá-branco, etc. 

 Características principais 

 Família: Sapindaceae; 

 Altura: 6 – 14 m (Lorenzi) / 2 – 25 m 

(CERAD); 

 Copa:   

 Tronco: curto e tortuoso;  

 Casca:  ; 

 Madeira: moderadamente pesada, dura, 

mediamente resistente; 

 Folha: compostas pinadas; 

 Flores: 

 Época da florada: setembro a novembro; 

 Frutos: 

 Sementes:. 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/imag

ens/398819c37384a5989911a5b3af24c6de2f

6.JPG 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/imagens/

398ac34395547145c64df383673f9714b52.jpg 



Camboatã vermelho / Matayba 

elaeagnoides Radlk. 
 Usos 

 A  madeira é empregada para a 
construção civil, etc;  

 Atrativos 

 Os frutos são avidamente consumidos 
por várias espécies de pássaros; 

 A árvore possui qualidades paisagísticas 
que a recomentam para a arborização 
urbana em geral; 

 Informações ecológicas 

 Não pioneira; 

 Planta semidecídua (tem queda de 
parte das folhas num período). 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/flor

ars/imagens/3986238985cf48c3eb45

36963552680f2ce.jpg 

Fonte: 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/flor

ars/imagens/3983fd102c38df970aa7

bc1d954aa6eb0d1.JPG 



21 - Cabreúva / Myroxylon 

peruiferum L.f.  

 Características principais 

 Família: Fabaceae; 

 Altura: 10 – 20 m (Lorenzi)/12 – 26 (CERAD); 

 Copa:   

 Tronco:  

 Casca:   

 Madeira: pesada, alta resistência ao 
apodrecimento, etc; 

 Folha: composta pinada; 

 Flores: 

 Época da florada: julho - setembro; 

 Frutos:  

 Sementes: aladas. 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.co

m.br/site/wp-

content/uploads/2017/09/3-5-

585x880.jpg 

Outros nomes: cabreúva-vermelha, bálsamo, pau-de-incenso, etc. 



Cabreúva / Myroxylon peruiferum 

L.f. 
 Usos 

 A  madeira é própria para mobiliário, 
revestimentos decorativos, pisos, etc; 

 Utilização em perfumaria;  

 Atrativos 

 A árvore é ornamental e pode ser utilizada 
no paisagismo; 

 É ótima para plantios em áreas degradadas 
de preservação permanente; 

 Informações ecológicas 

 Não pioneira; 

 indiferente às condições físicas do solo; 

 Planta decídua (tem queda de folhas num 
período). 

 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.co

m.br/site/wp-

content/uploads/2017/09/2-5-

585x880.jpg 

Fonte: 

http://www.arvoresdobiomacerrado.co

m.br/site/wp-

content/uploads/2017/09/4-5-

585x877.jpg 


