ÁRVORE
um presente ao planeta

CONHEÇA MELHOR SUA ÁRVORE:
Parabéns ! Se você chegou até aqui é por que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a árvore que
ganhou.
Em primeiro lugar, é importante saber que sua árvore é nativa da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos 6
biomas brasileiros. Ela é uma floresta exuberante que se estende ao longo de toda a costa brasileira, presente
em 17 estados brasileiros.
A Mata Atlântica é reconhecida mundialmente como um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade. São
mais de 15 mil espécies de plantas e mais de 2 mil espécies de animais vertebrados, sem contar os insetos e
outros animais invertebrados. Muitos deles não podem ser encontrados em outros biomas.

Conheça as árvores e suas principais características:
Araçá-amarelo – Psidium cattleyanum
É uma árvore de pequeno porte 3-6m, com copa alongada e tronco tortuoso.
É uma espécie frutífera, muito cultivada em pomares domésticos, sendo
muito procurada por várias espécies de pássaros. Prefere solos úmidos.

Uvaia - Eugenia pyriformis
É uma árvore que possui altura entre 5-15m. Possui uma copa estreita e
alongada e folhagem delicada o que lhe confere características ornamentais.
Seus frutos são comestíveis e muito apreciados para consumo na forma de
sucos e doces. São também muito consumidos por várias espécies de aves.
Prefere solos úmidos.

Pitanga – Eugenia uniflora
A Pitangueira é uma árvore que pode atingir até 12 metros de altura. Ela está
bastante presente em quintais e pomares domésticos, pois seu fruto, levemente
ácido, é bastante saboroso. Suas folhas e frutos exalam um odor bastante
característico e agradável. Na época do florescimento, a árvore fica coberta por
pequenas flores brancas que atraem muitos polinizadores, principalmente abelhas.
Prefere solos férteis e úmidos.

Ipê-branco – Tabeuia roseo alba

O ipê-branco é uma árvore que alcança entre 6 a 9 metros de altura. No período final de inverno ela perde
completamente as folhas e recobre-se uma floração branca exuberante, sem
comparativo, mas que dura poucos dias. Por não ser uma espécie de grande
porte, se adapta bem ao plantio em calçadas e outros espaços urbanos.
Adapta-se bem a locais com muitas luz e solos que não sejam úmido ou
encharcados.

Ipê-rosa – Handroanthus avellanadae

O ipê–rosa é uma árvore de grande porte que chega atingir até 25 m. Devido a
sua notável floração que ocorre no inverno, ela é muito utilizada para uso
paisagístico em espaços amplos. É uma espécie melífera e também é
empregada na medicina tradicional. Adapta-se bem em quase todas as regiões
do país, inclusive as litorâneas.

Ipê-roxo–sete-folhas - Handroanthus heptaphyllus

O Ipê-roxo-sete-folhas é uma espécie muito plantada nas cidades, podendo atingir
até 25 m. Seu florescimento ocorre no inverno, sendo, geralmente, a primeira
espécie de ipê a florescer. Além de seu grande valor ornamental, possui atributos
medicinais com uso tradicional a partir das suas cascas. Possui ampla dispersão
natural, adaptando-se bem a diferentes tipos de terrenos.

