ÁRVORES
um presente para o 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 na va da Mata Atlân ca. A Mata Atlân ca 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 Atlân ca 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 caracterís cas:
Araçá-amarelo – Psidium ca leyanum
É uma árvore de pequeno porte 3-6m, com copa alongada e tronco tortuoso. É uma espécie fru fera, muito
cul vada em pomares domés cos, 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 caracterís cas ornamentais. Seus frutos são comes veis 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 a ngir até 12m. Ela está bastante presente em quintais e pomares
domés cos, pois seu fruto, levemente ácido, é bastante saboroso. Suas folhas e frutos exalam um odor
bastante caracterís co 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-roxo–sete-folhas - Handroanthus heptaphyllus
O Ipê-roxo-sete-folhas é uma espécie muito plantada nas cidades, podendo a ngir até 25m. 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 par r das suas cascas. Possui
ampla dispersão natural, adaptando-se bem a diferentes pos de terrenos.
Ipê-amarelo-cascudo - Handroanthus chrysotrichus
O Ipê-amarelo-cascudo é uma das diversas espécies que possuem ﬂores amarelas. Provavelmente, é a
espécie de ipê mais plantadas nas cidades, não só pela notável beleza, mas também pelo seu porte que é
adequado para a maioria das situações. Assim como os outros ipês, seu ﬂorescimento ocorre no ﬁnal do
inverno. A árvore a nge um porte de 4-8m quando adulta e adapta-se melhor aos terrenos bem drenados.

