


No ano de 2005 fundamos a empresa Flora Londrina, 
em Londrina-PR, voltada para a produção exclusiva de 
espécies nativas arbóreas em tubetes*. Com o passar dos 
anos, diversi� camos a produção e iniciamos a prestação 
de serviços � orestais. No ano de 2013, fundamos a Flora 
Paulista, localizada no município de Guararapes-SP, visando 
à produção de espécies nativas em embalagens maiores* e a 
prestação de serviços na região.

Em comemoração aos 10 anos da Flora Londrina, decidimos 
criar um catálogo das espécies nativas que produzimos, 
com informações básicas a respeito das mesmas. Para cada 
espécie, fotografamos a muda e � zemos uma breve descrição 
de suas características.

Nesse primeiro volume, faremos a apresentação de 114 
espécies. Periodicamente lançaremos um novo trabalho, até 
apresentarmos todas as espécies que produzimos.

Ressaltamos que a � nalidade principal desse catálogo é 
oferecer aos amantes das árvores brasileiras mais uma opção 
de acesso às informações. 

Ao � nal do catálogo, apresentaremos algumas espécies 
exóticas que produzimos apenas para a � nalidade de uso na 
arborização urbana e rural, assim como exemplos de serviços 
que prestamos.

Fica registrado aqui os nossos agradecimentos a todos que 
participaram ao longo dos anos desse prazeroso trabalho em 
defesa de nossa biodiversidade.

Henrique Garcia Rocha – CRBio: 50.786/07-D

Elvis Hasmann de Camargo – CRBio: 50.218/07-D

Rafael Garcia Lima – CREA: 5063109893-SP



Acacia polyphylla / monjoleiro ............................................
Acnistus arborescens / fruto-de-sabiá ...............................
Aegiphila sellowiana / tamanqueiro ..................................
Albizia hasslerii / farinha-seca ...............................................
Alchornea triplinervia / tapiá ..............................................
Allophylus edulis / vacum .....................................................
Aloysia virgata / lixeira ............................................................
Anadenanthera colubrina / angico-branco .....................
Anadenanthera falcata / angico-do-morro ......................
Anadenanthera macrocarpa / angico-vermelho ...........
Anadenanthera peregrina / angico-do-morro ...............
Apuleia leiocarpa / grápia .....................................................
Aspidosperma cylindrocarpon / peroba-poca ...............
Aspidosperma polyneuron / peroba-rosa .......................
Aspidosperma subincanum / guatambu-vermelho ......
Astronium graveolens / guaritá ..........................................
Balfourodendron riedelianum / pau-mar� m .................
Bauhinia for� cata / pata-de-vaca .......................................
Caesalpinia ferrea / pau-ferro ...............................................
Calophyllum brasiliensis / guanandi .................................
Campomanesia xanthocarpa / gabiroba .........................
Carica quercifolia / mamãozinho ........................................
Cariniana estrellensis / jequitibá-branco ..........................
Cariniana legalis / jequitibá-rosa .........................................
Casearia decandra / guassatonga .......................................
Casearia gossypiosperma / espeteiro ................................
Cecropia pachystachya / embaúba-do-brejo ..................
Cedrela � ssilis / cedro ..............................................................
Chorisia speciosa / paineira ..................................................
Chrysophyllum marginatum / aguaí-preto .....................
Citharexylum myrianthum / pau-viola .............................
Colubrina glandulosa / sobrasil ..........................................
Copaifera langsdor�  i / copaíba ............................................
Cordia ecalyculata / café-de-bugre .....................................
Cordia superba / babosa ........................................................
Croton � oribundus / capixingui ..........................................
Croton urucurana / sangra d’água ......................................
Diatenopteryx sorbifolia / correeiro ...................................
Dictyoloma vandellianum / tingui-preto ..........................
Enterolobium contortisiliquum / timburi ........................
Esenbeckia leiocarpa / guarantã ........................................
Eugenia brasiliensis / grumixama ......................................
Eugenia involucrata / cereja-do-rio-grande ....................
Eugenia myrcianthes / pêssego-do-mato ........................
Eugenia uni� ora / pitanga ....................................................
Ficus glabra / � gueira ..............................................................
Ficus guaranitica / � gueira ....................................................
Ficus insipida / � gueira ...........................................................
Ficus monckii / � gueira ...........................................................
Ficus obtusifolia / � gueira .....................................................
Gallesia integrifolia / pau-alho ............................................
Genipa americana / genipapo ..............................................
Guazuma ulmifolia / mutambo ...........................................
Heliocarpus americanus / jangadeiro ...............................
Hymenaea courbaril / jatobá ...............................................
Inga laurina / ingá-branco .......................................................
Inga marginata / ingá-feijão .................................................
Inga uruguensis / ingá-do-rio ..............................................
Jacaranda cuspidifolia / caroba .........................................

04
04
04
05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23

23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
42
43
44
45

Jacaratia spinosa / jaracatiá ................................................
Lafoensia glyptocarpa / mirindiba rosa ..........................
Lafoensia pacari / dedaleiro ................................................
Lithraea molleoides / bugreiro ...........................................
Lonchocarpus muehlbergianus / timbó ........................
Luehea divaricata / açoita-cavalo .....................................
Luehea grandi� ora / açoita-graúda .................................
Mabea � stulifera / mamoninha .........................................
Machaerium paraguariense / sapuvão ...........................
Machaerium stipitatum / sapuva ......................................
Maclura tinctoria / amora-brava .......................................
Margaritaria nobilis / � gueirinha ......................................
Maytenus ilicifolia / espinheira-santa ..............................
Mimosa bimucronata / maricá ...........................................
Myracrodruon urundeuva / aroeira-verdadeira ...........
Myrocarpus frondosus / óleo-pardo ................................
Myroxylon peruiferum / cabreúva ..................................
Nectandra megapotamica / canela .................................
Parapiptadenia rigida / gurucaia ......................................
Peltophorum dubium / canafístula ..................................
Pilocarpus pennatifolius / jaborandi ...............................
Plinia glomerata / cabeludinha ..........................................
Plinia rivularis / jaboticabarana .........................................
Protium heptaphyllum / amescla .....................................
Pseudobombax grandi� orum / embiruçu .....................
Psidium myrtoides / araçá ..................................................
Pterocarpus violaceus / aldrago ........................................
Pterogyne nitens / amendoim-bravo ...............................
Rapanea ferruginea / capororoca .....................................
Rapanea gardneriana / capororoca-do-brejo ................
Rhamnus sphaerosperma / cáscara-sagrada ................
Rollinia mucosa / biribá ........................................................
Ruprechtia laxi� ora / viraru ................................................
Sapium glandulatum / pau-de-leite .................................
Schinus molle / aroeira-salsa ..............................................
Schinus terebinthifolius / aroeira-pimenteira ...............
Senna multijuga / pau-cigarra ........................................
Solanum argenteum / pratinha .........................................
Solanum caavurana / tomateiro-silvestre ........................
Solanum mauritianum / fumo-bravo ...............................
Solanum paniculatum / jurubeba .....................................
Solanum pseudoquina / quina-de-sp ..............................
Tabebuia avellanedae / ipê-roxo .......................................
Tabebuia chrysotricha / ipê-amarelo ...............................
Tabebuia heptaphylla / ipê-rosa .......................................
Tabebuia pentaphylla / ipê-roxo .......................................
Tabebuia roseo-alba / ipê-branco .....................................
Tapirira guianensis / peito-de-pombo ..............................
Terminalia brasiliensis / amarelinho ................................
Tibouchina granulosa / quaresmeira ...............................
Tibouchina mutabilis / manacá-da-serra .......................
Trema micrantha / crindiúva ...............................................
Trichilia elegans / catiguá ....................................................
Triplaris americana / pau-formiga ....................................
Vassobia brevi� ora / espora-de-galo ...............................
MUDAS DE GRANDE PORTE .............................................
MUDAS EM GERAL ..........................................................
SERVIÇOS ..................................................................................
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................

Nome Cientí� co / Nome Popular
ÍNDICE



4 

Acacia polyphylla
Monjoleiro
15-20 metros.

o maturação dos frutos se dá entre agosto e setembro com a  planta quase 
despida de folhas.

Crescimento rápido.

Sua madeira é própria para marcenaria e obras internas. A casca é utilizada 
em curtumes. Árvore de copa frondosa pode ser utilizada na arborização 
urbana e rural e é indispensável nos re� orestamentos mistos destinados ao 
plantio em áreas de preservação permanente.

Madeira muito utilizada na confecção de monjolos.

Moderadamente pesada, resistente e fornecendo boa superfície ao 
envernizamento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Aegiphila sellowiana
Tamanqueiro
4-7 metros

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de fevereiro a abril, contudo 
permanecem na árvore por mais alguns meses.

Crescimento rápido.

A madeira é utilizada em caixotaria leve, na confecção de cepas de escovas e 
em tamancos. Suas � ores sao melíferas. Seus frutos são muito procurados por 
várias espécies de pássaros, por essa razão não pode faltar nos re� orestamentos 
heterogêneos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação 
permanente.

Tolera terrenos degradados, como encostas e taludes de estradas.

Leve, mole, de baixa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Acnistus arborescens
Fruto-de-sabiá
4-5 metros.

Entre dezembro e janeiro.

Crescimento rápido.

Planta de crescimento rápido e de atração de fauna, importante para projetos 
de restauração. Flores melíferas.

Muito atrativa para a fauna.

Leve e de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Alchornea triplinervia
Tapiá
10-20 metros.

Sua � oração acontece duas vezes ao ano, conseqüentemente seus frutos 
amadurecem entre setembro/outubro e dezembro/janeiro.

Crescimento rápido.

A madeira pode ser empregada em caixotaria leve, carpintaria e tabuado. 
Árvore de copa densa, proporciona ótima sombra e pode ser empregada no 
paisagismo rural. E indispensável nos plantios destinados à recomposição de 
áreas degradadas.

Sementes muito apreciada pelos pássaros.

Leve, mole, textura bastante porosa, de baixa durabilidade quando em 
ambientes externos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Albizia hasslerii
Farinha-seca
10-20 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de setembro e outubro, com a 
planta completamente desfolhada.

Crescimento rápido

Sua madeira é empregada apenas em forros e confecção de objetos leves, 
como lápis. Planta com crescimento rápido e de porte elegante, é excelente 
na arborização de praças e para re� orestamento misto de áreas degradadas.

Árvore ornamental.

Leve, de baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Allophylus edulis
Vacum
6-10 metros.

Os frutos amadurecem entre os meses de novembro e dezembro.

Crescimento rápido.

A madeira é própria para marcenaria, lenha e carvão. Suas � ores são melíferas 
e seus frutos muito apreciados por pássaros, por essas características a planta 
pode ser empregada na arborização de ruas e praças e se torna indispensável 
nos re� orestamentos de áreas degradadas.

Árvore ornamental.

Leve, macia, bastante resistente, de baixa durabilidade em ambientes 
externos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Aloysia virgata
Lixeira
4-10 metros.

Os frutos amadurecem em outubro e novembro.

Crescimento muito rápido.

Sua madeira é utilizada para confecção de cabos de ferramentas e peças 
torneadas. Árvore de pequeno porte, é muito empregada na arborização de 
ruas e indispensável nos re� orestamentos de áreas incultas. Flores melíferas.

Suas folhas já foram usadas para lixar madeira, muito procurada pelos 
apicultores.

Moderadamente pesada, textura média, dura, de baixa durabilidade quando 
exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Anadenanthera falcata
Angico-do-morro
8-16 metros.

Seus frutos amadurecem entre agosto e setembro.

Crescimento rápido.

Madeira utilizada na contrução civil, marcenaria e carpintaria. Sua casca 
é adstringente e utilizada em curtumes. Planta apresenta características 
ornamentais podendo ser utilizada no paisagismo em geral. Planta rústica, é 
ótima para plantios mistos em áreas degradadas de preservação permanente.

Utilizada na medicina popular.

Pesada, compacta, rija, de grande durabilidade em condições naturais.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Anadenanthera colubrina
Angico-branco
12-15 metros.

Fruto em formato de vagem, a maturação acontece entre julho e agosto.

Crescimento rápido

Bastante utilizada em obras hidráulicas, ótima para lenha e carvão. A árvore 
� oresce  exuberantemente, podendo ser aproveitada para arborização e no 
plantio em � orestas mistas destinadas a recomposiçao de áreas degradadas. 
Flores melíferas.

Usada na medicina popular.

Pesada, de grande durabilidade quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Anadenanthera macrocarpa
Angico-vermelho
13-25 metros.

Fruto em formato de vagem, a maturação acontece entre julho e setembro.

Crescimento rápido

Madeira utilizada na construção civil e naval. A árvore � oresce 
exuberantemente, podendo ser aproveitada para arborização e no plantio 
em � orestas mistas destinadas à recomposiçao de áreas degradadas. Flores 
melíferas.

Sua casca é rica em tanino, sendo utilizado em curtumes.

Muito pesada, rija, grande durabilidade em condições naturais.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Apuleia leiocarpa
Grápia
25-35 metros.

Os frutos amadurecem entre janeiro e fevereiro, entretanto permanecem na 
árvore por muitos meses.

Crescimento moderado.

Sua madeira é empregada em construção civil, marcenaria e usos externos, 
como postes e dormentes. Pode ser empregada no paisagismo.

Árvore exuberante e rara na natureza (sudeste). Madeira nobre.

Moderadamente pesada, dura, de longa durabilidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Anadenanthera peregrina
Angico-do-morro
12-20 metros.

Fruto em formato de vagem, a maturação acontece entre agosto e setembro.

Crescimento rápido.

bastante utilizada em obras hidráulicas, ótima para lenha e carvão. A árvore 
� oresce  exuberantemente, podendo ser aproveitada para arborização e no 
plantio em � orestas mistas destinadas a recomposiçao de áreas degradadas. 
Flores melíferas.

Usada na medicina popular, assim como os demais angicos.

Pesada, de grande durabilidade quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Aspidosperma polyneuron
Peroba-rosa
10-30 metros.

A maturação dos frutos acontece durante os meses de junho e agosto.

Crescimento moderado.

Sua madeira é empregada na construção civil, tacos, carrocerias e móveis em 
geral. Árvore bastante ornamental, presta-se muito bem para o paisagismo 
em geral. Muito útil nos re� orestamentos heterogêneos de áreas degradadas 
de preservação permanente.

Madeira nobre.

Moderadamente pesada, de grande durabilidade quando não em contato 
com o solo e a umidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Aspidosperma cylindrocarpon
Peroba-poca
20-30 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de agosto e setembro.

Crescimento moderado.

A madeira é utilizada para confecção de móveis pesados, degraus de 
escadarias, vigas, molduras. A árvore é ornamental, podendo ser utilizada no 
paisagismo em geral. Também não deve faltar nos re� orestamentos mistos 
destinados a recomposição de áreas degradadas de preservação ambiente.

Madeira nobre.

Moderadamente pesada, compacta, superfície opaca e áspera, muito durável 
desde que sem contato com o solo e umidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Aspidosperma subincanum
Guatambu-vermelho
15-20 metros.

Agosto-setembro.

Crescimento moderado.

Madeira utilizada para acabamentos internos. Planta ornamental.

Planta ornamental.

Moderadamente pesada e muito resistente.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Astronium graveolens
Guaritá
15-25 metros.

Os frutos amadurecem nos meses de outubro e novembro.

Crescimento moderado.

Sua madeira é própria para acabamentos internos tal como para construções 
externas, para a confecção de móveis e peças torneadas. Recomendada para o 
paisagismo devido suas características ornamentais.

Madeira nobre.

Muito pesada, dura ao corte, de grande durabilidade quando exposta, bem 
como quando � ncada na terra ou dentro da água.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Bauhinia for� cata
Pata-de-vaca
5-9 metros.

A maturação dos frutos ocorre em julho-agosto.

Crescimento rápido.

Sua madeira é própria para caixotaria e obras leves, seu lenho também é 
utilizado como carvão. Planta possui características ornamentais, sendo 
empregada na arborização urbana por seu pequeno porte principalmente 
em ruas estreitas e sob rede elétrica. É recomendada para plantios mistos em 
áreas degradadas destinadas à recomposição da vegetação árbórea.

Suas folhas são reputadas como medicinais.

Moderadamente pesada, mole, de baixa durabilidade quando exposta ao 
tempo.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Balfourodendron riedelianum
Pau-mar� m
20-30 metros.

Agosto-setembro.

Crescimento moderado.

Fabricação de móveis de luxo e peças internas em geral. Planta ornamental.

Madeira nobre.

Moderadamente pesada, dura, baixa resistência ao ataque de insetos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Caesalpinia ferrea
Pau-ferro
20-30 metros.

Os frutos amadurecem durante o mês de julho até o � nal de setembro.

Crescimento moderado.

Sua madeira é empregada na construção civil. A árvore apresenta 
características ornamentais e boa sombra, porém é mais indicada para 
arborização de lugares com menos circulação devido à facilidade de quebra 
dos seus galhos. Excelente para plantios mistos destinados à recomposição de 
áreas degradadas.

Árvore ornamental.

Muito pesada, dura, de longa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Campomanesia xanthocarpa
Gabiroba
10-20 metros.

Seus frutos amadurecem entre novembro e dezembro.

Crescimento moderado.

Madeira utilizada para confecção de intrumentos musicas, cabos de 
ferramentas, lenha e carvão. Fruto comestível, adocicado e de alto teor 
vitamínico, bastante utilizado no preparo de licores.

Árvore ornamental e frutos comestíveis.

Moderadamente pesada, dura, de boa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Calophyllum brasiliensis
Guanandi
20-30 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de abril e junho.

Crescimento moderado.

Madeira própria para confecções de canoas, mastros de navio e carpintaria. 
Arvore bastante ornamental podendo ser empregada no paisagismo e seus 
frutos são muito procurados por várias espécies da fauna, sendo, portanto útil 
no re� orestamento misto de áreas ciliares degradadas.

É a primeira madeira de lei do país.

Moderadamente pesada, fácil de trabalhar, de média durabilidade quando 
exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Carica quercifolia
Mamãozinho
4-8 metros.

Os frutos amadurecem quase que simultaneamente a � oração, entre janeiro 
e fevereiro.

Crescimento rápido.

A medula do tronco e seus frutos são utilizado em doces caseiros e conservas. 
Seus frutos também são usados medicinalmente como vermífugos. Planta 
ótima para a composição de re� orestamentos heterogêneos destinados à 
recuperação da vegetação de áreas degradadas.

Tolera ambientes pedregosos.

Planta desprovida de lenho convencional.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Cariniana legalis
Jequitibá-rosa
30-40 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de agosto e setembro.

Crescimento  moderado.

Sua madeira é utilizada na fabricação de móveis, brinquedos, saltos de sapato 
e lápis. A árvore é exuberante e muito ornamental, podendo ser usada no 
paisagismo de parques e praças. Planta excelente para plantios mistos.

É uma das maiores árvores do Brasil, utilizada em plantios comerciais.

Leve, macia ao corte, textura média, de baixa resistência ao ataque de 
organismos xilofágos quando exposta em condições adversas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Cariniana estrellensis
Jequitibá-branco
35-45 metros.

Os frutos amadurecem durante o meses de julho-setembro com a planta 
completamente despida de folhagem.

Crescimento moderado.

Madeira indicada para estrutura de móveis, molduras, na área interna de 
construções civis como forros e persianas. Tem características ornamentais, 
entretanto, devido a seu grande porte é indicado para o paisagismo de 
grandes parques e jardins. Indispensável nos re� orestamentos heterogêneos.

Sementes muito consumida por macacos. Madeira nobre.

Moderadamente pesada, pouco durável sob condições naturais.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Casearia decandra
Guassatonga
4-10 metros.

Os frutos amadurecem a partir de outubro.

Crescimento moderado. 

A madeira pode ser aproveitada apenas para confecção de utensílios leves, 
brinquedos e caixotaria. Seus frutos são comestíveis e muito procurados pela 
avifauna. Muito indicada para arborização urbana pelo seu pequeno porte e 
rápido crescimento.

Flores melíferas.

Leve, textura média, de baixa resistência e muito suscetível ao apodrecimento 
e ao ataque de insetos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Cecropia pachystachya
Embaúba-do-brejo
4-10 metros.

Frutos maduros em junho.

Crescimento muito rápido.

Sua madeira é empregada na confecção de brinquedos, caixarias e saltos 
para calçados. Por suas características ornamentais pode ser usada para 
paisagismo. Seus frutos são avidamente procurados por várias espécies 
de pássaros e suas folhas apreciadas por bichos preguiça. Ótima para 
re� orestamento heterogêneos de áreas dregradadas.

Muito procurada pela fauna.

Madeira leve, supefície lisa ao tato, de baixa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Casearia gossypiosperma
Espeteiro
10-30 metros.

Os frutos amadurecem logo após a � oração, que ocorre entre outubro e 
novembro.

Crescimento rápido.

Sua madeira pode ser utilizada na construção civil, para estrutura de móveis 
e confecção de brinquedos. Planta extremamente ornamental, é utilizada 
com sucesso no paisagismo principalmente na arborização de parques e 
praças. Deve ser presença indispensável em plantios mistos destinados à 
recomposição de áreas degradadas.

Flores melíferas.

Moderadamente pesada, dura, resistente ao ataque de organismos xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Cedrela � ssilis
Cedro
20-35 metros

Seus frutos amadurecem com a árvore totalmente desfolhada ente julho e 
agosto.

Crescimento moderado.

Sua madeira é largamente usada em compensados, esculturas de talha 
e instrumentos musicais. Não deve � car de fora na composição de 
re� orestamentos heterogêneos de áreas degradadas para preservação.

Madeira nobre. 

Leve a moderadamente pesada, notavelmente durável em ambiente seco.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Chrysophyllum marginatum
Aguaí-preto
5-10 metros.

Os frutos amadurecem de julho a outubro.

Crescimento moderado.

A madeira é indicada para usos internos, confecção de móveis rústicos, lenha 
e carvão. Seus frutos são muito procurados pelas aves, razão pela qual é 
indicada para re� orestamentos heterogêneos com � ns ecológicos.

Tolera ambientes úmidos.

Pesada, � exível, textura � na, resistente ao apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

desenvolvimento:

Chorisia speciosa
Paineira
15-30 metros.

A maturação dos frutos se dá nos meses de agosto e setembro com a árvore 
totalmente despida da folhagem.

Crescimento rápido.

A madeira é utilizada na confecção de canoas, gamelas, cochos e ainda 
na produção de pasta celulósica. Árvore extremamente ornamental 
especialmente quando em � oração, prestando-se bem para paisagismo 
de grandes jardins. Excelente para plantios mistos de áreas degradadas de 
preservação permanente.

A paina era muito utilizada no enchimento de colchões e travesseiros.

Leve, pouco resistente, textura grossa, de baixa durabilidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Citharexylum myrianthum
Pau-viola
8-20 metros.

Os frutos amadurecem entre janeiro e março.

Crescimento rápido.

Sua madeira pode ser utilizada em caixotaria leve, brinquedos e forros. Os 
frutos são muito apreciados pela avifauna e suas � ores são melíferas. Planta 
indispensável nos plantios mistos destinados a recomposição de áreas ciliares 
degradadas.

Tolera ambientes brejosos.

Leve, textura grossa, de baixa durabilidade natural, principalmente quando 
exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Copaifera langsdor�  i
Copaíba
10-25 metros.

Seus frutos amadurecem entre agosto e setembro com a planta quase sem 
folhas.

Crescimento moderado.

A madeira é utilizada na contrução civil e na confecção de peças torneadas. 
Fornece o bálsamo ou óleo de copaíba, líquido transparente e terapêutico, que 
é a seiva extraída do cerne do tronco da planta.

Árvore exuberante, utilizada na arborização de praças. Madeira nobre.

Moderadamente pesada, superfície lustrosa e lisa ao tato, empena durante a 
secagem e muito durável sob condições naturais.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Colubrina glandulosa
Sobrasil
10-20 metros.

Os frutos amadurecem no período entre dezembro e fevereiro.

Crescimento moderado.

Madeira própria para obras expostas, construção civil e naval. A árvore possui 
qualidades ornamentais e pode ser empregada na arborização de parques 
e ruas largas. Não deve faltar na composição de � orestas heterogêneas 
destinadas a recomposição de áreas degradadas de preservação ambiental.

Madeira nobre.

Pesada, dura, bastante resistente ao apodrecimento mesmo quando em 
contato com o solo e exposto à umidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Cordia ecalyculata
Café-de-bugre
8-12 metros.

Seus frutos suculentos amadurecem entre janeiro e março.

Crescimento moderado.

Madeira utilizada para confecção de caixas leves, palitos de fósforo e 
brinquedos. Possuem frutos muitos apreciados por algumas espécies da 
fauna, tornando-se uma boa opção para plantios mistos destinados à 
recomposição de áreas degradadas.

Utilizada na medicina popular, atrativa para fauna.

Moderadamente pesada, de baixa durabilidade quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Croton � oribundus
Capixingui
6-15 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre janeiro e fevereiro.

Crescimento rápido.

Madeira utilizada na confecção de caixotaria leve. As � ores são melíferas e 
essas árvores são utilizadas em plantios mistos em re� orestamento de áreas 
degradadas de preservação permanente.

Muito utilizada pelos apicultores.

Moderadamente pesada, superfície lisa ao tato, de baixa resistência ao ataque 
de organismos xilofágos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Cordia superba
Babosa-branca
7-10 metros

Os frutos amadurecem principalmente entre os meses de setembro e novembro.

Crescimento rápido.

A madeira é apropriada para carroçarias, marcenaria e carpintaria. Árvore 
muito ornamental, principalmente quando em � or, pode ser utilizada para 
arborização de ruas estreitas e seus frutos são consumidos por algumas 
espécies de pássaros.

Árvore ornamental.

moderadamente pesada, resistente, medianamente durável sob condições 
adversas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Croton urucurana
Sangra d’água
7-14 metros.

A fruti� cação é simultanea à � oração que inicia-se em fevereiro e termina em 
julho.

Crescimento muito rápido.

A madeira é prória para construção de canoas, carrocerias e obras externas. A 
planta pode ser empregada na arborização em geral, suas � ores sao melíferas. 
Deve ser empregada para plantios mistos em áreas ciliares degradadas.

Produz latex avermelhado. Utilizada na medicina popular.

Moderadamente pesada, dura, de média durabilidade quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Dictyoloma vandellianum
Tingui-preto
4-7 metros.

Julho-agosto.

Crescimento rápido

Planta ornamental e de rápido crescimento, importante em projetos de 
restauração e arborização.

Planta ornamental.

Moderadamente pesada, compacta, de boa resistência

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Diatenopteryx sorbifolia
Correeiro
15-30 metros.

Os frutos amadurecem entre outubro e novembro.

Crescimento moderado.

A madeira é própria para acabamentos internos de construção civil e molduras. 
Pode ser empregada na arborização de avenidas e parques, privilegiando suas 
características ornamentais. Ótima para composição de re� orestamentos 
heterogêneos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação.

Tolera ambientes pedregosos.

Moderadamente pesada, dura, textura � na à média, de baixa durabilidade 
quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Enterolobium contortisiliquum
Timburi
20-35 metros.

A maturação dos frutos acontece durante os meses de junho e julho, entretanto 
pemanecem na árvore por mais alguns meses. 

Crescimento rápido.

Madeira própria para o fabrico de barcos e canoas de tronco inteiro, brinquedos 
e compensados. A árvore possui copa frondosa, por isso é amplamente 
utilizada em arborização rural. É ótima para re� orestamentos de áreas 
degradadas de preservação em plantios mistos.

Os frutos contém saponina.

Leve, macia ao corte, medianamente durável

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Eugenia brasiliensis
Grumixama
10-15 metros.

Os frutos amadurecem em novembro/dezembro.

Crescimento lento.

Sua madeira pode ser usada na marcenaria comum, para forros e caixotaria. 
A árvore possui características paisagísticas, portanto é indicada para 
arborização de ruas estreitas e sob redes elétricas. Seus frutos são consumidos 
principalmente in natura e muito procurado por pássaros, o que o torna 
indispensável nos re� orestamentos heterôgeneos destinados à preservação.

Existem variedades de frutos pretos e amarelos.

Moderadamente pesada, pouco elástica, fácil de trabalhar, de média 
resistência ao apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Esenbeckia leiocarpa
Guarantã
20-30 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de julho e agosto.

Crescimento moderado.

Excelente madeira para obras externas e no chão, como postes, moirões e vigas 
de ponte. Árvore muito exuberante e ornamental, podendo ser empregada 
com sucesso no paisagismo em geral. Pode ser utilizada para o adensamento 
de matas degradadas de áreas de preservação permanente.

A cidade de Guarantã (SP) teve seu nome emprestado dessa árvore, que é 
muito abundante na região.

Pesada, compacta, racha com facilidade, de grande durabilidade em 
ambientes externos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Eugenia involucrata
Cereja-do-rio-grande
5-8 metros.

Seus frutos amadurecem entre os meses de outubro e dezembro.

Crescimento lento.

A madeira é empregada para confecção de cabos de machado e outras 
ferramentas agrícolas.  Seus frutos são comestíveis e muito saborosos, por 
isso são cultivadas em pomares domésticos e muito procurados pela avifauna.

Árvore extremamente ornamental, podendo ser utilizada em paisagismo 
principalmente na arborização de ruas estreitas.

Moderadamente pesada, elástica, muito resistente, de boa durabilidade 
natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Eugenia uni� ora
Pitanga
6-12 metros.

Os frutos amadurecem entre os meses de outubro e janeiro.

Crescimento moderado.

A madeira é empregada na confecção de cabos de ferramentas e outros 
instrumentos agrícolas. Árvore ornamental muito utilizada na arborização 
urbana e em pomares domésticos. E recomendável seu plantio em áreas 
de re� orestamentos heterogêneos destinados à recomposição de áreas 
degradadas de preservação.

Planta de usos múltiplos.

Moderadamente pesada, resistente, de longa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Eugenia myrcianthes
Pêssego-do-mato
4-6 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre setembro e outubro.

Crescimento moderado.

A madeira é empregada para marcenaria em geral e cabos de ferramentas. 
Árvore frutífera muito apreciada por várias espécies de pássaros, sendo muito 
saborosa também na forma de doces, sucos e geléias. Planta indispensável 
nos plantios mistos destinados a áreas degradadas.

Frutos comestíveis.

Moderadamente pesada, resistente, de longa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Ficus glabra
Figueira
15-30 metros.

Os frutos amadurecem entre os meses de agosto e setembro.

Crescimento rápido

Sua madeira é indicada apenas para miolos de portas e painéis. Os frutos 
são muito procurados pela avifauna, razão pela qual é muito indicada para 
re� orestamentos mistos e paisagismo.

Excelente para atrair a fauna. Árvore exuberante.

Leve, textura grosseira, muito suscetível ao ataque de cupins e apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Ficus insipida
Figueira
10-30 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre dezembro e janeiro e junho-julho

Crescimento rápido.

Sua madeira é normalmente utilizada para miolo de portas e caixotaria 
leve. Seus frutos são consumidos por morcegos e outros animais. Bastante 
utilizada para arborização rural e paisagismo de grandes praças. É também 
indicada para a composição de re� orestamento heterogêneos destinados a 
recomposição de áreas degradadas de preservação. É um dos maiores frutos 
entre as � gueiras nativas.

Excelente para atrair a fauna. Árvore exuberante.

Moderadamente pesada, macia, pouco resistente, de baixa durabilidade 
natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Ficus guaranitica
Figueira
10-20 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre dezembro e janeiro.

Crescimento rápido.

Sua madeira é normalmente utilizada para miolo de portas e caixotaria 
leve. Seus frutos são consumidos por morcegos e outros animais. Bastante 
utilizada para arborização rural e paisagismo de grandes praças. É também 
indicada para a composição de re� orestamento heterogêneos destinados a 
recomposição de áreas degradadas de preservação.

Excelente para atrair a fauna. Árvore exuberante.

Moderadamente pesada, macia, pouco resistente, de baixa durabilidade 
natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Ficus monckii
Figueira
12-26 metros.

Os frutos amadurecem predominantemente de janeiro a março.

Crescimento rápido.

Sua madeira é utilizada na confecção de gamelas, cochos e tacos de sapatos. 
Fornecedora de boa sombra e com frutos muito apreciados pela avifauna, se 
quali� ca para o paisagismo rural e é muito indicada para re� orestamentos de 
áreas de preservação.

Muito atrativa para a fauna.

Leve, textura grossa, suscetível ao ataque de cupins e ao apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Gallesia integrifolia
Pau-alho
15-30 metros.

Os frutos amadurecem nos meses de setembro e outrubro.

Crescimento moderado.

Sua madeira é utilizada na confecção de caixotarias, sarrafos e construções 
temporárias. A árvore é frondosa e muito utilizada para arborização rural e 
paisagismo de grandes jardins. Ótima para re� orestamentos heterogêneos.

A árvore exala cheiro de alho em dias úmidos.

Moderadamente pesada, textura média a grossa, de baixa resistência ao 
ataque de organismo xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Ficus obtusifolia
Figueira
10-25 metros.

Floresce e fruti� ca o ano inteiro, mais abundantemente no período de inverno.

Crescimento rapido.

Sua madeira é utilizada na confecção de gamelas, cochos e tacos de sapatos. 
Fornecedora de boa sombra e com frutos muito apreciados pela avifauna, se 
quali� ca para o paisagismo rural e é muito indicada para re� orestamentos de 
áreas de preservação.

Muito atrativa para a fauna.

Leve, de textura grossa, muito suscetível ao ataque de cupins e ao 
apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Genipa americana
Genipapo
8-14 metros.

Seus frutos amadurecem entre novembro e dezembro, quase que 
simultâneamente como nova � orada.

Crescimento moderado.

A madeira é utilizada na construção civil e na carpintaria em geral. Seu frutos 
são consumidos em todas os seus estagios de maturação em forma de sucos, 
licores, doces, vinho e ainda sua polpa in natura e também é utilizado como 
corante.

Utilizada na arborização de praças

Moderadamente pesada, � exível, de longa durabilidade quando não exposta 
ao solo e à umidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Heliocarpus americanus
Jangadeiro
6-20 metros.

A maturação dos frutos ocorre no período setembro/outubro.

Crescimento muito rápido.

Madeira utilizada na confecção de brinquedos, lápis e miolo de compensado. 
Árvore muito ornamental principalmente a planta feminina, utilizada com 
sucesso no paisagismo. Por ser de rápido crescimento é ótima para plantio de 
áreas degradadas.

Excelente para uso em re� orestamentos.

Leve, mole, textura porosa, pouco durável quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Guazuma ulmifolia
Mutambo
8-16 metros.

A maturação dos frutos acontece entre agosto e setembro, no entanto 
permanecem na planta por mais tempo.

Crescimento muito rápido.

Sua madeira é empregada na confecção de coronhas de armas, construções 
internas e pasta celulósica. A casca fornece material para o fabrico de 
cordas. Seus frutos são consumidos por macacos e outras espécies. Possui 
características ornamentais podendo ser utilizada no paisagismo e é 
indispensável nos re� orestamentos heterogêneos destinados à recomposição 
de áreas degradadas de preservação.

Seu lenho produz ótimo carvão que pode ser transformado em pólvora de 
excelente qualidade. Utilizada na medicina popular.

Leve, mole, de boa durabilidade quando protegida da chuva e umidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Hymenaea courbaril
Jatobá
15-25 metros.

Os frutos amadurecem a partir do mês de julho.

Crescimento moderado.

Sua madeira é empregada na confecção de artigos esportivos, peças 
torneadas, esquadrias e móveis. Seus frutos são comestíveis tanto para o 
homem como por animais silvestres. Por sua fácil multiplicação, não pode 
faltar na composição de re� orestamentos heterogêneos e na arborização de 
parques e grandes jardins.

Madeira nobre e medicinal.

Pesada, dura ao corte, de média resistência ao ataque de insetos xilófagos sob 
condições naturais.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Inga marginata
Ingá-feijão
5-15 metros.

Os frutos amadurecem de março a maio.

Crescimento rápido.

Sua madeira é empregada para obras externas, caixotaria, lenha e carvão. 
Seus frutos comestíveis e muito utilizada na arborização urbana por suas 
características ornamentais.

É a espécie de ingá mais amplamente dispersa pelo território brasileiro.

Leve, textura média, moderadamente resistente quando protegida das 
intempéries.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Inga laurina
Ingá-branco
10-20 metros.

Os frutos amadurecem a partir de novembro e prolonga-se até fevereiro.

Crescimento moderado.

Sua madeira é utilizada na confecção de caixotaria, para lenha e carvão. Ótima 
árvore para arborização rural. Seus frutos são comestíveis e muito apreciados 
pela fauna.  

Tolera ambientes brejosos.

Moderadamente pesada, de textura média a grossa, pouco resistente, de 
baixa durabilidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Inga uruguensis
Ingá-do-rio
5-20 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de dezembro e fevereiro.

Cresicmento rápido.

Sua madeira é empregada em caixotaria, obras internas e lápis. Produz 
grande quantidade de frutos e são muito apreciados por animais. Ótima para 
plantios mistos em áreas ciliares degradadas. Pode ser usada no paisagismo 
pois cresce também em terrenos enxutos. 

Excelente para uso em re� orestamentos. Frutos comestíveis.

Moderadamente pesada, pouco resistente e de baixa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Jacaratia spinosa
Jaracatiá
10-20 metros.

Os frutos amadurecem entre janeiro e março.

Crescimento rápido.

Sua madeira não tem utilidade, exceto na confecção de doces caseiros. Os 
frutos são comestíveis e procurados avidamente por pássaros e macacos. 
Pode ser utilizada no paisagismo em geral e deve ser presença obrigatória 
em qualquer re� orestamento heterogêneo destinado à recomposição da 
vegetação de áreas degradadas de preservação permanente.

Comestível, muito apreciada.

Leve, mole, de baixíssima durabilidade sob quaisquer condições.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Jacaranda cuspidifolia
Caroba
10-25 metros.

Os frutos amadurecem nos meses de julho-setembro, com a planta totalmente 
despida de sua folhagem.

Crescimento moderado.

Madeira indicada para utilização em obras internas, cepas de tamancos 
e instrumentos musicais. Árvore extremamente ornamental quando em 
� or, podendo ser utilizada para o paisagismo de grandes jardins e de ruas 
desprovidas de rede elétrica.

Planta ornamental.

Leve, de baixa resistência em ambientes externos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Lafoensia glyptocarpa
Mirindiba rosa
15-25 metros.

Os frutos amadurecem no período entre os meses de setembro e novembro.

Crescimento moderado.

Sua madeira pode ser empregada na construção civil, marcenaria e 
carpintaria. Por seu porte elegante, é largamente utilizada na arborização de 
ruas no sudeste do país. Muito recomendada para plantios mistos destinados 
à recomposição de áreas degradadas de preservação permanente.

Planta ornamental.

Pesada, dura, de boa durabilidade quando protegida do solo e umidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Lithraea molleoides
Bugreiro
6-12 metros.

A maturação dos frutos se dá entre novembro e janeiro, no entanto 
permanecem na árvore por mais algum tempo.

Crescimento rápido.

Madeira destinada para construção civil, lenha e carvão. Seus frutos contém 
um óleo essencial e sua casca é tanífera e tintorial. As folhas são aromáticas e 
medicinais. Árvore bastante ornamental. As � ores são melíferas.

Suas folhas podem causar alergia à pessoas sensíveis. 

Pesada, dura, pouco elástica e de longa durabilidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Lafoensia pacari
Dedaleiro
10-18 metros.

A maturação de seus frutos ocorre durante os meses de abril a junho.

Crescimento moderado.

Sua madeira é utilizada em obras internas e externas. Pode ser utilizada 
no paisagismo por suas características ornamentais, principalmente na 
arborização urbana. Recomenda-se também para re� orestamentos mistos 
destinados a áreas degradadas.

Árvore ornamental.

Moderadamente pesada, superfície lisa ao tato e brilho pouco acentudo, de 
grande durabilidade quando em contato com o solo.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Lonchocarpus muehlbergianus
Timbó
10-18 metros.

A maturação de seus frutos ocorre entre os meses de julho e agosto.

Crescimento rápido.

Utilizada para área interna de construções civis e confecção de peças 
torneadas. Com características ornamentais, pode ser empregada na 
arborização urbana. É recomendada para o plantio de áreas degradadas de 
preservação permanente.

Árvore ornamental, aceita terrenos pedregosos.

Moderadamente pesada, dura, suscetível de belo polimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Luehea grandi� ora
Açoita-graúda
6-14 metros.

A maturação dos frutos acontece entre os meses de agosto e outubro.

Crescimento rápido.

Sua madeira é utilizada para confecção de saltos de sapato, cadeiras e na 
construção civil. Planta possui características paisagísticas, podendo ser 
utilizada na arborização urbana. Deve ser incluída em re� orestamentos 
heterogêneos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação.

Flores melíferas.

Moderadamente pesada, textura média, de baixa resistência ao ataque de 
organismos xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Luehea divaricata
Açoita-cavalo
15-25 metros

Frutos secos e sementes dispersas pelo vento, entre os meses de maio a agosto.

Crescimento rápido.

Re� orestamentos mistos em áreas degradadas.

Tolera ambientes brejosos e solos pedregosos.

Moderadamente pesada, utilizada em móveis.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Mabea � stulifera
Mamoninha
4-8 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de setembro a outubro.

Crescimento rápido.

A madeira é utilizada para obras internas leves e confecção de brinquedos. 
A árvore é elegante e pode ser empregada na arborização urbana. Ótima 
para plantios mistos destinados à recomposição de áreas degradadas de 
preservação ambiente.

Árvore ornamental.

Leve, de baixa durabilidade quando exposta ao tempo.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Machaerium stipitatum
Sapuva
10-20 metros.

A maturacção dos frutos veri� ca-se entre os meses de setembro e outubro.

Crescimento moderado.

Sua madeira é utilizada para construção civil, cabos de ferramentas e peças 
curvadas. Planta extremamente ornamental, deve ser utilizada no paisagismo 
em geral. Como planta de rápido crescimento, é muito útil para plantios mistos 
em áreas degradadas de preservação permanente.

Madeira nobre.

Moderadamente pesada, textura média, medianamente resistente ao ataque 
de organismos xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Machaerium paraguariense
Sapuvão
5-25 metros.

Os frutos amadurecem entre os meses de abril e junho.

Crescimento moderado.

Sua madeira foi muito utilizada na confecção de canga de boi, objetos 
curvados e peças torneadas. É aproveitada no paisagismo em geral e por ser 
adaptada à terrenos pobres, é ótima para a composição de re� orestamentos 
heterogêneos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação 
permanente.

Madeira nobre.

Moderadamente pesada, textura média, medianamente durável quando 
exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Maclura tinctoria
Amora-brava
15-30 metros.

Entre os meses de dezembro e janeiro.

Crescimento rápido

Comestível, atrativa para fauna, re� orestamentos mistos em áreas 
degradadas.

Utilizada na medicina popular.

Moderadamente pesada, de alta resistência a organismos xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Maytenus ilicifolia
Espinheira-santa
4-8 metros.

Os frutos amadurecem a partir do mês de maio.

Crescimento moderado.

Sua madeira é empregada na confecção de móveis e utensílios domésticos. 
A árvore possui porte ornamental, podendo ser utilizada com sucesso no 
paisagismo em geral e por seus frutos serem avidamente procurados pela 
avifauna, é também recomendada para a composição de re� orestamentos 
heterogêneos destinados ao repovoamento de áreas degradadas.

Planta medicinal.

Pesada, textura média, de baixa durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Margaritaria nobilis
Figueirinha
8-16 metros.

Os frutos amadurecem a partir de dezembro.

Crescimento moderado

Sua madeira é empregada apenas para caixotaria leve, brinquedos 
e embalagens leves. A árvore possui qualidades ornamentais que a 
recomendam para o paisagismo, principalmente para arborização de parques 
e praças e por ser tolerante à áreas abertas, apresenta bom potencial para uso 
na composição de re� orestamentos heterogêneos destinados à recuperação 
ambiental de áreas incultas.

Árvore exuberante.

Leve, de baixa resistência mecânica, muito sujeita ao apodrecimento quando 
exposta as intempéries.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:



28 

Mimosa bimucronata
Maricá
4-8 metros.

Os frutos amadurecem entre abril e junho.

Crescimento muito rápido.

Utilizada em peças de marcenaria, carpintaria, além de ótima para lenha por 
produzir grande caloria.

Tolera ambientes brejosos.

Moderadamente pesada, de textura média, medianamente resistente e 
bastante durável.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Myrocarpus frondosus
Óleo-pardo 
Myrocarpus frondosus
Óleo-pardo 
Myrocarpus frondosus

20-30 metros.

Os frutos amadurecem em novembro/dezembro.

Crescimento lento.

Sua madeira é empregada na construção civil, obras externas, móveis, 
balcões e carrocerias. Suas � ores são melíferas e seu tronco possui um líquido 
aromático (bálsamo) que é usado na medicina popular.

Madeira nobre.

Pesada, textura média, de grande durabilidade mesmo em obras expostas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Myracrodruon urundeuva
Aroeira-verdadeira
6-20 metros.

A maturação dos frutos inicia-se no � nal de setembro e prolonga-se até 
outubro.

Crescimento moderado.

Madeira excelente para obras externas, caibros e armações de ponte. Árvore 
ornamental, é indicada para arborização em geral.

Pode provocar reações alérgicas a certas pessoas sensíveis. Madeira excelente. 
Espécie ameaçada de extinção.

Madeira muito resistente, de grande resistência mecânica, praticamente 
imputrescível.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Myroxylon peruiferum
Cabreúva
20-30 metros.

Frutos amadurecem entre novembro e dzembro.

Crescimento lento.

Madeira muito empregada na construção civil, construção de rodas, peças 
torneadas e carrocerias. Quando cortado, seu tronco libera um líquido 
aromático usado na medicina popular. Árvore ornamental. Suas � ores são 
melíferas.

Utilizada para arborização urbana. Madeira nobre.

Pesada, dura ao corte e grande durabiliddade mesmo em obras expostas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Parapiptadenia rigida
Gurucaia
20-30 metros.

A maturação dos frutos acontece entre os meses de junho e julho.

Crescimento moderado.

Sua madeira é ótima para obras hidráulicas e expostas, para confecções de 
peças de resistência, carrocerias e construção civil. A casca possui tanino e 
suas � ores são melíferas. Possui características paisagísticas e é ótima para 
re� orestamentos mistos de áreas degradadas.

Madeira nobre.

Pesada, pouco elástica, muito resistente e de grande durabilidade sob 
condições naturais. 

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Nectandra megapotamica
Canela
15-25 metros.

Os frutos amadurecem nos meses de novembro a janeiro.

Crescimento moderado.

Apesar de ter características excelentes, sua madeira vem sendo desprezada 
pois exala forte odor quando em contato com a umidade. Arvore muito 
ornamental, vem sendo utilizada para arborização urbana e por seus 
frutos serem muito procurados por inúmeras espécies de pássaros, se torna 
indispensável para re� orestamentos de áreas de preservação.

Tolera ambientes brejosos.

Moderadamente pesada, de odor desagradável quando fresca, de média 
durabilidade sob condições naturais.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Peltophorum dubium
Canafístula
15-25 metros.

A maturação dos frutos se dá entre março e abril, no entanto suas pequenas 
vagens permanecem disponíveis na árvore durante muitos meses.

Crescimento rápido.

Madeira é utilizada na construção civil, marcenaria, entre outros. Além de 
muito ornamental, proporciona excelente sombra. Como planta rústica, é 
ótima para composição de re� orestamentos mistos de áreas degradadas.

Utilizada na arborização urbana, muito apreciada pela � oração. Madeira 
nobre.

Moderadamente pesada, sujeita a empenamento durante a secagem, de 
longa duração quando em lugares secos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Plinia glomerata
Cabeludinha
4-8 metros.

Entre outubro e novembro.

Crescimento lento.

Frutos muito apreciados pela fauna. São comestíveis.

Frutos usados para fazer doces.

Moderadamente pesada, utilizada para confecção de cabos e ferramentas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Pilocarpus pennatifolius
Jaborandi
5-8 metros.

Entre os meses de março-junho.

Crescimento lento.

Extrato utilizado para confecção de cosméticos em geral. Planta ornamental, 
� orada exuberante.

Planta utilizada na medicina popular.

Moderadamente pesada, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Plinia rivularis
Jaboticabarana
6-11 metros.

Os frutos amadurecem principalmente de agosto a setembro.

Crescimento lento.

Sua madeira presta-se para pequenas obras, móveis simples e para lenha e 
carvão. Seus frutos são comestíveis e muito procurados por várias espécies de 
pássaros, fornecedora de ótima sombra, razão pela qual é bastante utilizada 
na arborização rural e paisagístico. Também indicada para re� orestamentos 
mistos destinados à recuperação da vegetação de áreas degradadas.

Fruto comestível.

Pesada, dura, de textura � na, medianamente resistente e pouco durável 
quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Pseudobombax grandi� orum
Embiruçu
15-25 metros.

Os frutos amadurecem entre setembro e outrubro com a árvore completamente 
despida de folhagem.

Crescimento rápido.

Sua madeira pode ser empregada em caixotaria e miolo de compensados. 
Ótima para paisagismo e para áreas degradadas de preservação permanente.

Árvore ornamental.

Muito leve, de pouca durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Protium heptaphyllum 
Amescla
10-20 metros.

Os frutos amadurecem em novembro e dezembro.

Crescimento moderado.

Sua madeira é indicada para construção civil, carpintaria e marcenaria. Planta 
possui características ornamentais, podendo ser utilizada na arborização 
urbana e rural. Seus frutos são avidamente procurados por várias espécies 
de pássaros, por isso deve ser inclusa na composição de � orestas mistas 
destinadas ao repovoamento vegetal de áreas degradadas de preservação 
permanente.

Utilizada na medicina popular.

Moderadamente pesada, dura, bastante elástica, de grande durabilidade 
quando em lugares secos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Psidium myrtoides
Araçá
3-6 metros.

Frutos carnosos, polpa suculenta e adocicada e amadurecem entre setembro 
e março.

Crescimento moderado.

A árvore é muito utilizada em pomares domésticos e indispensável em plantio 
de áreas degradadas.

Usada para fazer doces.

Muito pesada, elástica e de longa resistência e durabilidade quando em 
lugares secos. Utilizada em cabos de ferramentas, obras de torno ou peças que 
exijam resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Pterogyne nitens
Amendoim-bravo
10-15 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de maio e junho, entretanto 
permanecem na planta por mais algum tempo.

Crescimento rápido.

Sua madeira é própria para fabricação de móveis � nos, construção civil e 
confecção de carrocerias e interior de embarcações e vagões. Pela rusticidade 
rápido crescimento, a planta é indicada para plantios mistos em áreas 
degradadas de preservação permanente.

Tolera ambientes degradados, de baixa fertilidade.

Moderadamente pesada, dura, textura média, moderadamente resistente ao 
apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Pterocarpus violaceus
Aldrago
8-14 metros.

A maturação dos frutos ocorre durante os meses de maio e julho, no entanto 
permanecem na árvore por mais alguns meses.

Crescimento moderado.

Madeira é indicada para confecção de peças torneadas, portas e embalagens. 
Árvore muito ornamental, já é bastante utilizada na arborização urbana e por 
ser de fácil multiplicação, é componente indispensável nos re� orestamentos 
de áreas degradadas de preservação permanente.

Árvore exuberante.

Leve, textura média, de baixa resistência ao apodrecimento e ao ataque de 
cupins de madeira seca.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Rapanea ferruginea
Capororoca
6-12 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre outubro e dezembro.

Cresimento rápido.

Sua madeira é empregada apenas para obras internas. Por ser ornamental 
pode ser utilizada para arborização urbana e por seus frutos serem avidamente 
consumidos por várias espécies de pássaros, se torna útil para plantios mistos 
de áreas degradadas de preservação pemanente.

Árvore ornamental.

Leve, pouco resistente, de baixa durabilidade quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Rhamnus sphaerosperma
Cáscara-sagrada
5-6 metros.

Entre dezembro-janeiro.

Crescimento moderado.

Planta de pequeno porte, boa para arborização urbana. Atrativa para a fauna 
em geral.  Planta muito utilizada na medicina popular.

Planta medicinal.

Leve, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Rapanea gardneriana
Capororoca-do-brejo
6-12 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre outubro e dezembro.

Cresimento rápido.

Sua madeira é empregada apenas para obras internas. Por ser ornamental 
pode ser utilizada para arborização urbana e por seus frutos serem avidamente 
consumidos por várias espécies de pássaros, se torna útil para plantios mistos 
de áreas degradadas de preservação pemanente.

Árvore ornamental, que tolera ambientes brejosos.

Leve, pouco resistente, de baixa durabilidade quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Rollinia mucosa
Biribá
10-20 metros.

Os frutos amadurecem entre os meses de dezembro e abril.

Crescimento rápido.

Sua madeira é utilizada para caixotaria e forros. Seus frutos são comestíveis 
e muito apreciados in natura. Suas sementes, muito duras, são utilizadas na 
confecção de colares e braceletes.

Suas folhas são utilizadas na medicina popular.

Leve, textura média, muito sujeita ao apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Sapium glandulatum
Pau-de-leite
10-20 metros.

Entre dezembro-janeiro.

Crescimento moderado.

Planta atrativa para a avifauna.

Tolera ambientes brejosos.

Leve, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Ruprechtia laxi� ora
Viraru
10-20 metros.

A fruti� cação e a � oração ocorrem quase que simultâneamente, entre outubro 
e novembro.

Crescimento moderado.

A madeira é indicada para a fabricação de móveis e batentes de portas. A 
árvore possui qualidades ornamentais, podendo ser utilizada na arborização 
urbana. Ótima para re� orestamentos mistos com � ns ecológicos.

Árvore amplamente utilizada na arborização urbana na Argentina e Paraguai.

Moderadamente pesada, de textura média, moderadamente dura e pouco 
suscetível ao apodrecimento mesmo quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Schinus molle
Aroeira-salsa
4-8 metros.

A maturação dos frutos se dá entre dezembro e janeiro, no entanto 
permanecem na árvore até fevereiro ou março.

Crescimento rápido.

Madeira utilizada para confecção de moirões e sua casca é empregada em 
curtumes.

Seu córtex produz uma resina impregnada de terebintina, substância 
levemente anestésica. Muito utilizada para arborização urbana.

Dura, pouco elástica e de boa durabilidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Senna multijuga
Pau-cigarra
6-10 metros.

A maturação dos frutos acontece entre abril e junho e os frutos continuam na 
planta por mais tempo.

Crescimento muito rápido.

Sua madeira e utilizada para confecção de caixotaria leve e brinquedos. 
Árvore extremamente ornamental especialmente durante seu longo período 
de � orescimento,  e muito empregada na arborização de rua. Muito útil no 
re� orestamento misto de áreas degradadas de preservação permanente.

Árvore muito ornamental.

Leve, mole, de baixa durabilidade quando exposta.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Schinus terebinthifolius
Aroeira-pimenteira
5-10 metros.

Fruti� ca no período entre janeiro e julho.

Crescimento muito rápido.

Sua madeira é utilizada para lenha e carvão. A árvore é muito ornamental, 
principalmente no longo período que os frutos persistem na planta. Muito 
procurada pelos pássaros.

Suas folhas podem causar alergia à pessoas sensíveis. Muito utilizada como 
tempero com nome de pimenta-rosa. Utilizada para arborização urbana.

Moderadamente pesada, bastante resistente e de grande durabilidade 
natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Solanum argenteum
Pratinha
4-5 metros.

Entre janeiro e fevereiro.

Crescimento muito rápido.

Planta atrativa para a fauna, importante para uso em re� orestamentos. 
Planta ornamental.

Atrativa para a fauna em geral.

Leve, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Solanum mauritianum
Fumo-bravo
8-10 metros.

Entre janeiro e fevereiro.

Crescimento muito rápido.

Planta atrativa para a fauna, importante para uso em re� orestamentos. 
Planta ornamental.

Atrativa para a fauna em geral, crescimento e fruti� cação muito rápidos.

Leve, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Solanum caavurana
Tomateiro-silvestre
5-6 metros.

Entre abril e maio.

Crescimento muito rápido.

Planta atrativa para a fauna, importante para uso em re� orestamentos. 
Planta ornamental.

Atrativa para a fauna em geral.

Leve, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Solanum paniculatum
Jurubeba
4-5 metros.

Entre janeiro e fevereiro.

Crescimento muito rápido.

Planta atrativa para a fauna, importante para uso em re� orestamentos. 
Planta ornamental. Utilizada na culinária.

Atrativa para a fauna em geral, crescimento e fruti� cação muito rápidos.

Leve, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Tabebuia avellanedae
Ipê-roxo
20-35 metros.

Os frutos amadurecem entre agosto e novembro.

Crescimento moderado.

Sua madeira é empregada em construções pesadas, tanto civil, quanto 
naval, tacos de bilhar, bengalas e bolas pra jogos. É amplamente utilizado no 
paisagismo em geral devido sua exuberante � oração.  

Madeira nobre.

Pesada, dura, muito resistente, de grande durabilidade mesmo sob condições 
favoráveis ao apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Solanum pseudoquina
Quina-de-São-Paulo
4-7 metros.

Os frutos amadurecem de fevereiro a março.

Crescimento muito rápido.

A madeira é utilizada apenas para caixotaria leve, confecção de lápis e 
palitos. Suas � ores são apícolas e seus frutos são bastante procurados por 
pássaros e outros animais silvestres. A árvore é indicada para composição de 
re� orestamentos heterogêneos destinados a recuperação da vegetação de 
áreas degradadas. 

Sua casca é considerada medicinal (febrífuga).

Moderadamente pesada, de textura média, de baixa resitência e muito sujeita 
ao apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Tabebuia chrysotricha
Ipê-amarelo
4-15 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de setembro e outubro.

Crescimento moderado.

Madeira própria para obras externas. Árvore extremamente ornamental 
especialmente quando em � or. 

Árvore exuberante, é a árvore símbolo do Brasil.

Moderadamente pesada, resistente, de grande durabilidade mesmo quando 
em condições adversas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Tabebuia pentaphylla
Ipê-roxo
20-30 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de julho-setembro.

Crescimento moderado.

Madeira própria para obras externas, árvore ornamental utilizada em projetos 
de arborização.

Árvore exuberante, madeira nobre.

Moderadamente pesada, resistente, de grande durabilidade mesmo quando 
em condições adversas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Tabebuia heptaphylla
Ipê-rosa
20-30 metros.

A maturação dos frutos ocorre entre os meses de setembro e outubro.

Crescimento moderado.

Madeira própria para obras externas, árvore ornamental utilizada em projetos 
de arborização.

Árvore exuberante, madeira nobre.

Moderadamente pesada, resistente, de grande durabilidade mesmo quando 
em condições adversas.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Tabebuia roseo-alba
Ipê-branco
7-16 metros.

Os frutos amadurecem a partir de outubro.

Crescimento moderado.

Sua madeira pode ser empregada na construção civil, principalmente para 
acabamentos internos. A árvore é extremamente ornamental não somente 
pela sua exuberante � oração mas também pela sua folhagem densa de cor 
verde azulado, podendo ser utilizada na arborização urbana. Muito útil para 
re� orestamento em terrenos secos e pedregosos.

Árvore exuberante.

Moderadamente pesada, superfície lustrosa, de ótima durabilidade em 
ambientes internos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Terminalia brasiliensis
Amarelinho
8-16 metros.

A maturação dos frutos ocorre logo após o � orescimento (setembro/outubro).

Crescimento moderado.

Madeira apropriada para carpintaria, marcenaria e construção civil. Planta 
muito ornamental, podendo ser utilizada na arborização urbana, muito 
indicada para re� orestamentos mistos destinados à recomposição da 
vegetação de áreas degradadas para preservação.

Planta ornamental.

Moderadamente pesada, dura ao corte, de média durabilidade natural.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Tapirira guianensis
Peito-de-pombo
8-14 metros.

Os frutos amadurecem a partir de janeiro, prolongando-se até março.

Crescimento rápido.

Sua madeira é utilizada na confecção de brinquedos, caixotaria leve, 
compensados e saltos de sapatos. A árvore pode ser empregada em 
re� orestamentos heterogêneos, seus frutos são amplamente procurados pela 
fauna.

Tolera ambientes brejosos.

Leve, rija, textura � na à média, de baixa resistência ao ataque de organismo 
xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Tibouchina granulosa
Quaresmeira
8-12 metros.

Os frutos amadurecem de junho até agosto e entre abril e maio.

Crescimento moderado.

Sua madeira á empregada apenas na confecção de objetos leves e uso interno. 
Sua � oração exuberante a quali� ca para uso em paisagismo em geral e é 
muito utilizada na arborização de ruas estreitas e sob rede elétrica.

Árvore ornamental.

Moderadamente pesada, dura, de baixa durabilidade quando expostas às 
intempéries.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Trema micrantha
Crindiúva
5-12 metros.

Os frutos amadurecem no período entre janeiro e maio.

Crescimento muito rápido.

A madeira pode ser aproveitada para lenha e carvão, serve para a fabricação 
de pólvora. Suas � ores são melíferas e seus frutos avidamente procurados por 
várias espécies de pássaros. Árvore indispensável em qualquer re� orestamente 
heterogêneo destinado à recomposição de áreas degradadas de preservação 
permanente.

É uma das plantas de crescimento mais rápido entre as nativas.

Leve, macia ao corte, de baixa resistência ao apodrecimento.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Tibouchina mutabilis
Manacá-da-serra
7-12 metros.

Os frutos amadurecem em feveiro e março.

Crescimento moderado.

Sua madeira, apesar de baixa qualidade, é utilizada em obras internas e 
moirões em lugares secos. Árvore extremamente ornamental, com � oração 
muito exuberante, razão pela qual é muito utilizada para paisagismo em geral. 
Planta útil nos re� orestamentos heterogêneos para áreas de preservação.

Planta ornamental.

Moderadamente pesada, macia, muito atacada por insetos xilófagos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Trichilia elegans
Catiguá
5-6 metros.

Entre maio-junho.

Crescimento lento.

Ótima para arborização urbana, atrativa para a fauna e ornamental.  Planta 
medicinal.

Planta ornamental e utilizada na medicina popular.

Moderadamente pesada, para uso de ferramentas e cabos.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Vassobia brevi� ora
Espora-de-galo
4-5 metros.

Entre janeiro e fevereiro.

Crescimento muito rápido.

Planta atrativa para a fauna, importante para uso em re� orestamentos. 
Planta ornamental. 

Atrativa para a fauna em geral, crescimento e fruti� cação muito rápidos.

Leve, de baixa resistência.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:

Triplaris americana
Pau-formiga
10-20 metros.

Os frutos amadurecem entre novembro e janeiro.

Crescimento rápido.

Madeira utilizada apenas para caixotaria leve e tabuado em geral. A 
árvore é extremamente ornamental, proporcionando muita beleza no seu 
� orescimento, razão pela qual é muito utilizada no paisagismo. Planta muito 
útil para plantio em áreas degradadas.

Tolera ambientes brejosos, árvore ornamental.

Leve, textura média, moderadamente durável quando protegida da umidade.

nome
cientí� co:

nome
popular:

porte:

madeira:

fruti� cação:

desenvolvimento:

utilidade:

Curiosidade:
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Mudas de Grande Porte
Além das mudas em tubetes, também produzimos em embalagens plásticas mu-

das nativas e exóticas de diversos portes (de 40 centímetros à mais de 2 metros).

Mudas de farinha-seca (100 cm)

Mudas de � gueira (80 cm)

Mudas de santa-babara (150 cm)

Mudas de sete-copas (100 cm)

Mudas de monguba (250 cm) Mudas de ipê-rosa (200 cm)
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Mudas em Geral
Além de mudas nativas, também produzimos espécies exóticas para as mais 

diversas � nalidades (de 40 centímetros à mais de 2 metros).

Eucalipto

Gramas variadas

Ornamentais

Pinus

Frutíferas

Madeiras nobres
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Nossa equipe técnica é formada por biólogos, engenheiros agrônomos e engenheiro ambiental. Além da 
produção das mudas, prestamos diversos serviços relacionados à � ora em geral, como:

• Elaboração e execução de projetos de re� orestamento.
• Assessoria técnica – laudos, inventários � orestais, entre outros.

Preparo e plantio de mudas

Re� orestamento executado

Manutenção de re� orestamento

Educação ambiental

Assessoria técnica Levantamento � orestal
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