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As árvores que compõem este catálago foram selecionadas por 
estarem disponíveis para as escolas na Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica - FPMZB. Outras espécies podem 
ser sugeridas para avaliação da equipe técnica do projeto.

4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30



Importância das árvores:

- liberam oxigênio que é necessário para a existência 

dos seres vivos;

- protegem o solo evitando erosão;

- as raízes retêm água da chuva, evitando secas e 

inundações;

- as folhas retêm partículas de pó e gases poluentes, 

filtrando o ar que respiramos;

- preservam a fauna, servindo como fonte de abrigo e 

alimentos dos animais;

- auxiliam na manutenção de temperatura amena no 

ambiente urbano;

- protegem contra ventos e poluição sonora.
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Planejamento para plantio na unidade de ensino:

Para realizar o plantio de árvores é preciso planejamento.

1º. Realizar atividades pedagógicas (sugestões no site do 

Programa Ecoescola BH) a fim de conscientizar os estudantes 

sobre a importância das plantas para o meio ambiente, para o 

equilíbrio climático e para nossa própria saúde.

2º. Solicitar, pelo site do Programa Ecoescola BH, a visita do técnico 

especializado da prefeitura para definir o local e as orientações para 

o plantio.

3º. Definir qual(is) espécie(s) irá plantar.

4º. Fazer a solicitação da(s) mudas(s) pelo site do Programa 

Ecoescola BH.

5º. Preparar o terreno.

6º. Plantar, de preferência, envolvendo  a comunidade escolar.

7º. Cuidar da(s) árvore(s).

8º. Realizar registro fotográfico de todo o processo.

9º. Montar exposições em área de comum acesso a todos da 

escola.

10º.Promover rodas de conversa expressando sentimentos quanto 

à experiência e a importância de se plantar árvores.
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Partes da Árvore

Tronco 
ou Caule

Folha

Fruto

Flor

Raiz
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- Folhas: responsáveis pela produção do próprio alimento da 

planta (via fotossíntese), além da respiração e da transpiração 

das plantas;

- Flores: responsáveis pela reprodução, dando origem aos 

frutos e as sementes;

- Frutos: responsáveis por proteger e disseminar as sementes;

- Sementes: responsáveis pela formação de novas plantas;

- Caule: responsável por sustentar a planta e transportar sais 

minerais, água e seiva elaborada para as outras partes da 

árvore; 

- Raiz: responsável pela fixação da planta ao solo e absorção de 

água e sais minerais.

Obs: É importante lembrar que nem todas as plantas 

apresentam essa mesma estrutura. 

Funções de algumas partes da Árvore:
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Como plantar8

Antes de plantar a muda, é 
necessário saber qual o melhor 
local para ela. 
Algumas espécies, em seu habitat 
natural, são mais tolerantes à 
sombra ou ao sol intenso. Algumas 
têm preferências por locais 
úmidos, enquanto outras por locais 
áridos. 
O sucesso para o desenvolvimento 
da árvore depende tanto das 
condições ambientais locais, como 
das  t écn i cas  ap l i cadas  no 
momento do plantio, quanto dos 
cuidados posteriores.
A lgumas regras  devem ser 
respeitadas na hora de plantar:

Tamanho do berço:
- 40cm de profundidade 
- 40cm de diâmetro. 

40cm

40cm

Adubação
A adubação pode variar com a 
espécie. O importante a observar é 
que a adubação, no momento do 
plantio, serve para disponibilizar 
alimento para que a muda inicie 
forte seu crescimento.
- 100 gramas de calcário dolomítico
- 100 gramas de fosfato natural
- adicionar composto orgânico 
(esterco de gado, de galinha ou  
húmus de minhoca).

Preparo do berço
- Pulverizar 1/3 (33 gramas) de 
calcário nas laterais e fundo do 
berço.
- Misturar o restante do calcário e os 
adubos à terra do próprio berço ou, 
se preferir, substituí-la por terra 
vegetal. 

Espaçamento:
- O espaçamento entre uma muda 
e outra dependerá da espécie a ser 
plantada. O local do plantio deve 
ser escolhido de modo
a não provocar conflito 
da árvore com prédios 
e muros.
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Plantio
- Retirar a embalagem que envolve a muda com cuidado para 
não desmanchar o torrão.
- Preencher o fundo do berço com terra misturada ao adubo e 
composto orgânico até que o torrão fique nivelado com o 
chão.
- Colocar a muda dentro do berço, bem na vertical, 
observando a altura do torrão com relação ao solo.
- Colocar estaca de madeira ao lado do torrão, até o fundo do 
berço. 
- Completar o berço com terra misturada e pisar em volta da 
muda para firmá-la no chão, de forma a não cobrir o caule 
com terra.
- Fazer uma bacia com terra em torno da muda para permitir 
acúmulo de água e melhor aproveitamento da irrigação.
- Regar abundantemente, mas sem encharcar. 
-Cubra o berço com cobertura morta (folhas secas, capim 
seco).

Amarração

- Amarrar a muda à estaca 

com: borracha, sisal ou outro 

material que não fira o caule 

da muda (não utilize arame).

- A amarração pode ser feita 

em forma de oito deitado, 

como mostra a figura.

Cuidados posteriores
- Caso não chova, faça irrigação de 2 a 3 
vezes por semana com aproximadamente 
10 litros de água.
- Retirar os brotos laterais e da base para 
que a planta tenha mais força.
- Manter a planta livre de ervas daninhas.
- Combater as formigas periodicamente.
- Realizar limpezas, caso as mudas 
estejam sofrendo concorrência com o 
mato.

Fonte:
estudeagronomia.blo
gspot.com.br



Ipê Branco

Nome Cien�fico: Tabebuia roseo-alba (Ridl.) 
Sandwith - Bignoniaceae

Outros nomes: pau-d’arco, ipê-do-cerrado. 

Ocorrência natural: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás (LORENZI, 

1992).

Caracterís�cas botânicas: a�nge os 15 m de altura e tronco com 60 cm de diâmetro; 

folhas opostas, compostas de três folíolos ovais arredondados na base, bordos inteiros, 

herbáceos, verde-escuros, azulados a quase negros em determinadas épocas, com 

poucos pelos; flores branco-rosadas, inúmeras, tomando toda a copa durante a florada 

num curto espaço de tempo quando não há folhas na árvore; fruto fino, rugoso e longo 

(com até 30 cm de comprimento). Copa reduzida, densa, cônica, com folhagem caduca; 

tronco reto, curto, com casca escura, fissurada; sistema radicular profundo.

Floração: inverno.

Fru�ficação: primavera.

Propagação: por semente.

Uso na arborização: por ser uma das espécies de ipê de menor porte e dada a florada 

extremamente ornamental, pode ser plantada em passeios, canteiros separadores de 

pistas, além de praças e parques.

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo bem drenado.

10



11

Ipê Branco



Ipê Roxo

Nome Cien�fico: Handroanthus impeginosus (Mart. 
ex DC.) Ma�os  - Bignoniaceae

Outros nomes: pau-d’arco-roxo, ipê-roxo-de-bola, ipê-uma, ipê-preto, pau-cachorro, 

ipê-de-minas, piúna-roxa, ipê-rosa-de-folha-larga.

Ocorrência natural: Piauí e Ceará, até Minas Gerais e São Paulo, Mato Grosso, Mato 

Grosso do sul, Distrito Federal e Goiás, México, Argen�na, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, 

Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela (CARVALHO, 1994).

Caracterís�cas botânicas: pode a�ngir os 35 m de altura e 100 cm de diâmetro do 

tronco; folhas opostas, compostas digitadas, geralmente cinco folíolos; flores rosadas 

a lilás com o centro amarelado, vistosas, numerosas, reunidas em cachos 

semelhantes a bolas, daí o nome comum de ipê-roxo-de-bola, presentes na copa 

quando não se observam as folhas; fruto cilíndrico, longo (com até 40 cm de 

comprimento); copa globosa, folhagem caduca, pouco densa; tronco reto, cilíndrico, 

base reta; sistema radicular profundo.

Floração: inverno.

Fru�ficação: primavera.

Propagação: por semente.

Uso na arborização: preferencialmente em praças e parques dado seu grande porte, 

mas também pode ser u�lizada em canteiros separadores de pistas. 

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo (argiloso) bem drenado.
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Escumilha Africana

Nome Cien�fico: Lagerstroemia speciosa Pers. 
- Lythraceae

Outros nomes: regina, extremosa, mimosa-dos-jardins, norma.

Ocorrência natural: Índia, Malásia e China (CORRÊA, 1978).

Caracterís�cas botânicas: pode a�ngir até 15 m de altura e 80 cm de diâmetro do tronco; 

folhas simples, alternas, elíp�cas, arredondadas na base, com 10 a 20 cm de 

comprimento, verdes, pouco mais clara na face inferior, que tomam a coloração 

avermelhada pouco antes de se desprender da árvore no inverno; as flores recobrem boa 

parte da copa, proporcionando grande visibilidade, pétalas onduladas ou crespas, com 

variação de cor par�ndo do róseo quase branco a próximo do lilás, e uma variedade 

azulada; frutos globosos, persistentes na copa por um longo período, o que dá aspecto 

ruim a árvore; copa arredondada, densa, formada por galhos longos e ascendentes, com 

folhagem semi-caduca; tronco reto, formado por meio de podas em fase de muda devido 

a brotação intensa desde a base do caule, casca esbranquiçada, macia; sistema radicular 

profundo proporcionando poucos danos a pisos pavimentados.

Floração: primavera e verão.

Fru�ficação: inverno e primavera.

Propagação: por semente.

Uso na arborização: muito plantada em passeios em Belo Horizonte, mas é preciso 

considerar seu grande porte. Melhor u�lizada em parques e praças.

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo bem drenado.
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Magnólia 

Nome Cien�fico: Michelia champaca L. - 
Magnoliaceae

Outros nomes: magnólia-amarela, magnólia-de-petrópolis, champá.

Ocorrência natural: Índia (CORRÊA, 1978).

Caracterís�cas botânicas: pode a�ngir os 15 m de altura e diâmetro do tronco de 50 cm; 

folhas simples, alternas, reunidas nos ápices dos ramos, brilhantes, semi-coreáceas, 

verde-claras, elíp�cas; flores amarelas, solitárias, localizadas nas extremidades dos ramos 

mas pouco evidentes, extremamente aromá�cas, o que tanto pode ser uma caracterís�ca 

atra�va como repulsiva da espécie, já que para determinadas pessoas o aroma é 

agradável, mas para outras é enjoa�vo e irritante; frutos múl�plos cons�tuídos por 

numerosos fru�culos dispostos espiraladamente sobre um receptáculo alargado e 

cilíndrico (BARROSO et al., 1999), cinzentos, com manchas brancas, com sementes 

vermelhas, vistosas, bastante procuradas por diversas espécies de aves. Copa oval, com 

folhagem densa, semi-caduca, formada por ramos novos com poucos pelos, cinza-claros, 

rugosos, com várias cicatrizes; tronco reto, cilíndrico, curto, com casca clara; sistema 

radicular profundo.

Floração: verão.

Fru�ficação: outono.

Propagação: por semente.

Uso na arborização: largamente u�lizada em passeios onde não deve ficar sob rede de 

distribuição de energia elétrica, já que a poda deforma sua copa. Também pode ser 

plantada em praças e parques.

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo bem drenado.
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Calistemo

Nome Cien�fico: Callistemon viminalis 
Cheel - Myrtaceae

Outro nome: escova-de-garrafa.

Ocorrência natural: Austrália (RORIZ, 1996).

Caracterís�cas botânicas: a�nge até 7 m de altura e 40 cm de diâmetro do tronco, com 

forma �pica de árvore, mas também pode emi�r diversas brotações tomando um aspecto 

de arbusto; folhas simples, opostas, lineares, com inúmeras glândulas que podem ser 

vistas como pontos translúcidos colocando-se a folha contra a luz; flor de cor vermelha, em 

tom bem vivo e evidente, que em conjunto lembram uma escova de limpar garrafas dando 

origem a um de seus nomes comuns; frutos secos de cor cinza, inúmeros, aglomerados ao 

longo do ramo. Copa tendendo a colunar, com ramos pendentes, folhagem perene; tronco 

cilíndrico, normalmente ramificado a baixa altura, com casca em tom marrom, fissurada; 

raízes profundas.

Floração: pra�camente todo o ano, mais evidente na primavera e outono.

Fru�ficação: ano todo.

Propagação: por sementes.

Uso na arborização: indicada principalmente para jardins e praças. Pode ser u�lizado em 

passeios, mas sua copa baixa pode atrapalhar na circulação de pedestres.

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo drenado ou não.
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Jabu�cabeira

Nome Cien�fico: Plinia cauliflora (Mart.) 
Kausel - Myrtaceae

Outros nomes: jabo�cabeira, sabará, jabu�caba-do-sertão, jabu�caba-mineira, 

jabu�caba-sarandi, jabu�caba-paulis�nha e jabu�caba-ponhema e ainda jabu�caba 

apimentada (sendo que cada nome designa uma variedade dentro da mesma espécie) 

(LORENZI et al, 2006).

Ocorrência natural: é encontrada na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, 

Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

Caracterís�cas botânicas: bastante variáveis em razão da ocorrência de muitas variedades e 

cul�vares, em média, são árvores de até 10 metros de altura, tem troncos múl�plos,  

manchados, lisos, com até 40 cm de diâmetro; as folhas, simples, têm até 7 cen�metros de 

comprimento; as flores (e os frutos) crescem em aglomerados no tronco e ramos; seus 

frutos têm casca negra e polpa branca aderida à única semente, são consumidos 

principalmente in natura, ou na forma de geleia, suco, licor, aguardente, vinho e vinagre. É 

uma das fru�feras mais cul�vadas em pomares domés�cos desde o Brasil Colônia. É 

tradição o aluguel de pés de jabu�caba, o que permite a colheita e o consumo de todas as 

frutas de um dado pé durante um certo período de tempo.

Floração: na primavera e no verão.

Fru�ficação: verão.

Propagação: por sementes ou alporquia.

Uso na arborização: muito ornamental, a planta além de fru�fera se presta ao paisagismo.

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo bem drenado.
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Aceroleira

Nome Cien�fico: Malpighia emarginata Sessé & 
Moc. Ex DC. - Malpighiaceae

Outros nomes: azerola, cerejeira-do-pará, cerejeira-de-barbados ou cerejeira-

das-an�lha (LORENZI, 2006).

Ocorrência natural: An�lhas, América Central e norte da América do Sul 

(LORENZI, 2006). Por ser uma planta muito rús�ca e resistente, ela se espalhou 

facilmente por várias áreas tropicais, subtropicais e até semiáridas.

Caracterís�cas botânicas: pequena árvore de até 4 metros de altura e 40 cm de 

diâmetro do tronco, que se ramifica desde a base e cuja copa é bastante densa 

com pequenas folhas verde-escuras e brilhantes; suas flores, de cor rósea-

esbranquiçada, são dispostas em cachos; fruto quando maduro, tem uma 

variação de cor que vai do alaranjado ao vinho, passando pelo vermelho, com 

super�cie lisa ou dividida em três gomos; possui três sementes no seu interior.

Floração: durante todo o ano.

Fru�ficação: durante todo o ano.

Propagação: por sementes.

Uso na arborização: ornamental, a planta além de fru�fera se presta ao 

paisagismo. 

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo bem drenado.
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Goiabeira

Nome Cien�fico: Psidium guajava L. - 
Myrtaceae

Outros nomes: guava, goiaba-preta, araçá-goiaba, araçá-guaçu, guaiaba, guaiava, 

goiaba-pera. 

Ocorrência natural: América Tropical (EDLIN e NIMMO, 1987).

Caracterís�cas botânicas: pequena árvore com no máximo 8 m de altura e 40 cm 

de diâmetro do tronco; folhas simples, opostas, verde-claras, com nervuras bem 

acentuadas, elíp�cas, existe uma variedade variegada pouco comum; flores 

brancas, vistosas; frutos de tamanhos variados conforme a cul�var, comes�veis in 

natura ou na forma de doces ou sucos, a polpa pode ser branca ou vermelha. Copa 

arredondada, muitas vezes mais larga que alta, pouco densa, de folhagem perene 

a semi-caduca, formada por ramos jovens quadrangulares que se tornam 

cilíndricos com o engrossamento; tronco curto, tortuoso, casca lisa, marrom-

esverdeada, descamante em placas irregulares.

Floração: no final do inverno e primavera.

Fru�ficação: verão.

Propagação: por semente ou por enxer�a.

Uso na arborização: o seu pequeno porte permite o plan�o em passeios de ruas 

estreitas, mesmo sob rede de distribuição de energia elétrica. Também pode ser 

plantada em parques para atração da fauna que aprecia muito seus frutos.

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo  drenado ou não.
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Bacuparizeiro
Nome Cien�fico: Garcinia gardneriana (Planch. & 

Triana) Zappi - Clusiaceae

Outros nomes: uvacupari, bacoparí e laranjinha.

Ocorrência natural: Região Amazônica, florestas de terra firme, Cerrado, Mata 

Atlân�ca até o Pantanal e nas res�ngas litorâneas desde o estado da Bahia até o 

Rio Grande do Sul (LOPES, s.d.).

Caracterís�cas botânicas: árvore perenifólia, com altura de até 15 m e o diâmetro do 

caule de até 30 cm; a copa é densa e globosa; o tronco é ereto, verde esbranquiçado 

quando jovem, passando a ficar castanho pardacento quando envelhece, sua casca é fina e 

quando ferida escorre látex amarelo, abundante; as folhas são opostas, simples, coriáceas 

(de textura grossa), com forma de lança ou oblonga (mais longa que larga); as flores 

surgem em pequenos feixes ou isoladas; os frutos são bagas de 3 a 5 cm de comprimento, 

arredondados, de casca lisa, amarelos os alaranjados.

Floração: inverno.

Fru�ficação: primavera e verão.

Propagação: por sementes.

Uso na arborização: pode ser plantada em passeios, de preferência do lado oposto 

à rede de distribuição de energia elétrica. Melhor se for cul�vada em praças e 

parques para atração da fauna.

Plan�o:plantar as mudas em local com sol parcial e solo drenado ou não.
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Bacuparizeiro

Autoria da imagem:Rodrigo Teixeira Soares Moreira 



Grumixameira

Nome Cien�fico: Eugenia brasiliensis Lam.
                              - Myrtaceae

Outros nomes: grumixaba, grumixameira, cumbixaba, ibaporoi� e gurumixameira.

Ocorrência natural: a floresta atlân�ca desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul.

Caracterís�cas botânicas: árvore de 3 a 6 metros de altura e 30 cm de diâmetro de 

tronco; com copa cônica ou piramidal, compacta e de folhagem perene, o troco é 

curto e cilíndrico, com casca verde acinzentada que se solta em planas finas no 

sen�do longitudinal; as folhas são brilhantes, opostas e sem pelos; têm textura 

coriácea (como couro), forma de ovo inver�do, com a parte mais larga voltada para 

o ápice, medindo 6 a 13 cm de comprimento; as flores são solitárias, brancas, e 

medem 2,5 cm de diâmetro e nascem nas axilas das folhas solitárias ou em grupos 

de 3 a 5 flores.

Floração: inverno.

Fru�ficação: primavera.

Propagação: por sementes.

Uso na arborização: o seu pequeno porte permite o plan�o em passeios de ruas 

estreitas, mesmo sob rede de distribuição de energia elétrica. Também pode ser 

plantada em parques para atração da fauna que aprecia seus frutos.

Plan�o: plantar as mudas em local com sol pleno e solo pouco drenado.
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