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APRESENTAÇÃO

A

qualidade de vida sempre teve ligação direta com a extração dos
recursos naturais, sendo um problema as consequências do seu consumo
exagerado. A crescente urbanização, muitas vezes com uma ocupação
de solo desordenada, vem desrespeitando as características locais e reduzindo
drasticamente as áreas verdes. Essa ocupação desordenada, associada à redução
de espaços verdes, vem modificando os aspectos do clima e, consequentemente,
prejudicando o conforto térmico dos usuários.
Atualmente, ações e atitudes para um desenvolvimento mais sustentável permeiam os setores da construção civil. No processo de criação de um projeto de uma
edificação, deve-se considerar as variações climáticas da região, os condicionantes
externos e a utilização dos recursos disponíveis na natureza, como o sol, a vegetação,
a chuva e os ventos, para prover um ambiente construído com conforto ambiental e
com reduzido gasto energético.
As construções vernaculares, em diversos povoados com clima quente e úmido,
demonstram na sua forma de construir o conhecimento e o respeito pelas características locais e climáticas, utilizando materiais da região e composições construtivas para
se obter um melhor conforto térmico. As características dessas construções são normalmente constituídas por paredes vazadas, que facilitam a ventilação; e protegidas
pelo sombreamento dos telhados inclinados e/ou pela vegetação plantada em volta.
Algumas das estratégias utilizadas nessas habitações têm sido consideradas, ao
lado de outras medidas, como alternativas para a racionalização tanto do consumo
de energia como de água em projetos sustentáveis. Diversos departamentos, tanto
do setor público quanto do privado, responsáveis pela área da construção civil, estão
procurando legalizar e incentivar obras novas e reformas mais sustentáveis.
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Nesse processo, entre as estratégias construtivas menos debatidas está a
utilização da vegetação como elemento atenuador do clima, contribuindo para
a melhora no conforto ambiental na edificação. O emprego da vegetação no
desenvolvimento do projeto arquitetônico normalmente não é um elemento
integrante do processo desde a sua concepção. O projeto de paisagismo apenas é
visto como um complemento para ornamentação, pensado e instalado somente na
fase final da construção. Porém, o emprego da vegetação na edificação se conjetura
em vários benefícios, pois seu uso adequado pode contribuir significativamente para
a redução dos ganhos externos de calor. O baixo custo das plantas e o fácil cultivo da
vegetação em regiões de clima quente e úmido fazem de sua aplicação uma solução
de sombreamento muito conveniente. Além disso, a vegetação pode ser utilizada
como elemento atenuador do ruído externo e como controle da poluição por meio
da escolha correta das espécies.
O Catálogo de Espécies Vegetais apresentado nesta obra trata-se de um produto de uma dissertação do Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio
Ambiente do Programa de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFRN.
Primeiramente, o catálogo foi elaborado para complementar a dissertação defendida que teve como premissa fornecer uma base de informações e diretrizes essenciais para os projetos e reformas de escolas, despertando para a importância da
compreensão das variáveis ambientais de uma região com o clima quente-úmido e
da influência da vegetação nesse contexto.
O objetivo do Catálogo de Espécies Vegetais é apresentar as diversas funções da
vegetação no edifício, destacando a importância da parceria vegetação e edificação
na promoção do conforto ambiental. Busca-se, com essas informações, um ambiente mais saudável, com a utilização de recursos naturais, amparados nos princípios
da sustentabilidade e da bioclimatologia.
A construção deste catálogo resultou de pesquisas das espécies vegetais encontradas in loco no Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”, uma
Unidade de Conservação do Rio Grande do Norte, e por outras espécies localizadas
na cidade de Natal e na sua região metropolitana.
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SOBRE AS FICHAS
DAS ESPÉCIES

C

ada espécie vegetal possui uma ficha individual que está organizada de
maneira a fornecer informações para a escolha mais adequada dentro da
função que a planta deve exercer em conjunto com a edificação. As fichas
contêm, de forma resumida, informações em relação aos seguintes aspectos das espécies vegetais: identificação – nome popular, nome científico, família; adaptação ao
meio – clima, solo, crescimento; características ornamentais – tronco, folhas, flores
e frutos; e observações quanto à aplicação paisagística
As espécies vegetais escolhidas para compor o tratamento paisagístico em
edificações escolares foram definidas a partir de vários critérios e etapas. A primeira
etapa foi determinada pela função que o uso da vegetação na edificação irá exercer
para promover um melhor conforto térmico, sonoro e visual aos usuários. Estas
funções são:
•
•
•
•
•
•
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proteger e sombrear sem prejudicar a ventilação natural;
minimizar a propagação do ruído externo;
controlar a radiação e a reflexão;
purificar e limpar o ar e direcionar os ventos;
proteger a radiação solar no nascente e poente; e
auxiliar no processo educativo.

Para cada função, a vegetação apresenta uma característica específica quanto
à forma de crescimento, à floração, ao porte, à melhor utilização no paisagismo e
ao seu plantio. Dentro dessas características e formas, a variedade de espécies que
existe em nossa flora é muito grande e o trabalho agrupou as espécies em árvores,
frutíferas, palmeiras, arbustivas, trepadeiras, pendentes, gramado e forrações.
Para a segunda etapa, a partir desse agrupamento, a definição das escolhas das
espécies levou em conta fatores como:
•
•
•
•
•

espécies nativas, principalmente as com caráter simbólico;
espécies exóticas adaptadas ao clima local;
resistentes a períodos de seca;
potencial ornamental associado à rusticidade e com baixa manutenção; e
fácil aquisição no mercado.
Além disso, também foi considerado o porte e as características das plantas:

•
•
•
•
•
•
•

épocas de floração e frutificação;
conjunto e/ou formato das folhas e copas; e
período de desenvolvimento das espécies.
Por fim, procurou-se evitar espécies que sejam agressivas ou nocivas, como:
as com espinhos;
as com princípios tóxicos ou alérgicos;
as que produzem látex irritante; e
as com raízes que prejudiquem tubulações enterradas ou calçadas.

Neste último item, salvo alguma espécie de caráter pedagógico, as espécies devem ser plantadas afastadas de áreas de circulação.
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Espécies que controlem
a radiação e reflexão

Espécies que
protejam as fachadas
e aberturas da
radiação solar

Espécies que protejam
e sombreiem sem
prejudicar a ventilação

Espécies que purificam
e limpam o ar e
direcionem os ventos
Espécies educativas,
para contemplação e
nutrição (horta)

Espécies que
atenuem os ruídos
externos

Espécies adaptadas
ao ambiente interno
10
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ÍNDICE

ÁRVORES
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NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

PÁG.

Acácia-mimosa

Acacia podalyriifolia

14

Chuva-de-ouro

Cassia fistula

15

Eritrina

Erythrina indica picta

16

Guabiraba-de-pau

Campomanésia dichotoma

17

Ipê-amarelo

Tabebuia chrysotricha

18

Jasmim-manga

Plumeria rubra acutifolia

19

Maçaranduba

Manilkara salzmannii

20

Pau-brasil

Caesalpinia echinata

21

Pau-ferro

Chamaecrista ensiformis

22

Pau-mondé

Maytenus impressa

23

Pau-mulato

Myicia multflora

24

Pororoca

Clusiaceae lindley

25

Sapucaia

Lecythis pisonis

26

Sibipiruna

Caesalpinia peltophoroides

27

Ubaia-doce

Eugênia speciosa

28

Flamboyanzinho

Caesalpinia pulcherrima

29

Ipê-roxo

Tabebuia impetiginosa

30

Manacá

Tibouchina mutabilis

31

Pau-branco

Auxemma oncocalyx

32

Pereiro

Aspidosperma pyrifolium

33

Umbuzeiro

Spondias tuberosa

34

Juazeiro

Ziziphus joazeiro

35

ÁRVORE

ACÁCIA-MIMOSA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Acacia podalyriifolia

FAMÍLIA

Leguminosa

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Areno-argiloso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Inverno

ALTURA

3,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Devido ao seu porte
pequeno, esta arvoreta
pode ser usada
nas escolas para o
adensamento e a
composição de bosques.
Destaque para sua
floração amarela. Pode
também ser plantada
isolada ou em alamedas.

ÁRVORE

CHUVA-DE-OURO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Cassia fistula

FAMÍLIA

Leguminosa

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Lento

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Primavera/Verão

ALTURA

15,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Rústica e pioneira,
sendo ideal para
recuperação de áreas
desmatadas por meio
de um reflorestamento
heterogêneo. Nas escolas,
deve ser plantada em
bosques e jardins de
grandes extensões,
preferencialmente
afastada de construções e
estacionamentos. Também
é indicada para plantio
em alamedas e entradas.

ÁRVORE

ERITRINA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Erythrina indica picta

FAMÍLIA

Leguminosa

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Areno-argiloso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Outono/Inverno

ALTURA

6,00 m

DIÂMETRO COPA

4,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Nas escolas, pode ser
utilizada em especial
para compor subbosques à beira de
lagos ou cursos d’água.
É muito usada na
recuperação de áreas
degradadas. Por causa
do seu porte, pode ser
usada sob a fiação
elétrica, porém, em
calçadas largas, já que
sua copa é baixa. Possui
uma folhagem atraente
e vibrante.

ÁRVORE

GUABIRABA-DE-PAU

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Campomanésia dichotoma

FAMÍLIA

Myrtaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Moderado

TRONCO

Entrelaçado

ALTURA

10,00 m

DIÂMETRO COPA

10,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Pedagógico.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Nas escolas e na
arborização urbana,
proporciona uma boa
sombra. Atrai diversos
pássaros, sendo assim
bastante adequada
para o plantio em
praças de convivência e
jardins. Nas calçadas,
requer atenção para
que não esteja sob a
rede elétrica. É muito
utilizada para recompor
áreas de Áreas de
Proteção Permanente
(APP). Destaque para a
formação do tronco.

ÁRVORE

IPÊ-AMARELO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Tabebuia chrysotricha

FAMÍLIA

Bignoniaceae

CLIMA

Subtropical

SOLO

Solo de rápida drenagem

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Agosto a setembro

ALTURA

6,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Sua copa projeta
agradável
sombreamento sobre
as ruas, encaixandose exatamente em
vias estreitas e não
conflitando com redes
elétricas por causa de
seu pequeno porte. Seu
florescimento é intenso
e pode ser utilizado
em áreas de estar nas
escolas.

ÁRVORE

JASMIM-MANGA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Plumeria rubra acutifolia

FAMÍLIA

Apocináceas

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas e vinho

FLORAÇÃO

Verão/Outono

ALTURA

4,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Apresenta folhas largas
e inflorescência muito
atrativa para a fauna.
Arvoreta ornamental,
utilizada em grupos
ou isolada, pode ser
utilizada nas áreas de
estar das escolas.

ÁRVORE

MAÇARANDUBA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Manilkara salzmannii

FAMÍLIA

Sapotaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Outono/Inverno

FRUTOS

Janeiro a fevereiro

TRONCO

Rugoso

ALTURA

10,00 m

DIÂMETRO COPA

10,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Pedagógica.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Pode ser utilizada no
paisagismo urbano e
a sua aplicação em
escolas pode ter caráter
pedagógico. Possui
tronco rugoso com
copa arredondada.
Sua madeira é muito
utilizada na construção
civil. A árvore também
é recomendada para
reflorestamentos
ecológicos.

ÁRVORE

PAU-BRASIL

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Caesalpinia echinata

FAMÍLIA

Fabaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Setembro a dezembro

TRONCO

Escamas

ALTURA

10,00 m

DIÂMETRO COPA

10,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Pedagógica.

OBSERVAÇÃO
Espécie em extinção
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Pode ser utilizada no
paisagismo urbano e
a sua aplicação em
escolas pode ter caráter
pedagógico. Possui
tronco avermelhado
com espinhos, folhagem
verde escura e flores
de amarelo intenso
oferecendo boa
sombra. Deve ser
evitada em áreas de
intensa circulação de
crianças, como áreas de
recreação, devido aos
espinhos.

ÁRVORE

PAU-FERRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Chamaecrista ensiformis

FAMÍLIA

Caesalpinia

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Janeiro a março

TRONCO

Escamas

ALTURA

20,00 m

DIÂMETRO COPA

10,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental

OBSERVAÇÃO
Espécie em extinção
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APLICAÇÃO, PLANTIO

Árvore utilizada para
o sombreamento,
porém, não muito
indicada para locais de
grande passagem pela
queda constante de
seus galhos. Excelente
para plantio nas áreas
perimetrais das escolas e
em plantios mistos para
recuperação de áreas
degradadas ou áreas de
APP. Tem como uma de
suas características mais
marcantes o seu tronco
com casas.

ÁRVORE

PAU-MONDÉ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Maytenus impressa

FAMÍLIA

Celastraceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Moderado

TRONCO

Entoicerado

ALTURA

6,00 m

DIÂMETRO COPA

3,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento /
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Pedagógica.

23

APLICAÇÃO, PLANTIO
Espécie encontrada
no Parque das Dunas,
Natal/RN. Arvoreta
com troncos múltiplos.
Nas escolas, pode ter
caráter pedagógico
pela sua formação bem
característica. A planta
não necessita de muitos
cuidados especiais.
Ideal para compor subbosques.

ÁRVORE

PAU-MULATO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Myicia multflora

FAMÍLIA

Myrtaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Moderado

TRONCO

Descamante

ALTURA

10,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Pedagógica.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Espécie encontrada
no Parque das Dunas,
Natal-RN. Árvore
utilizada para o
sombreamento com
tronco descamante. Por
essa peculiaridade, pode
ter caráter pedagógico.
Excelente para plantio
nas áreas perimetrais
das escolas e em
plantios mistos para
recuperação de áreas
degradadas ou áreas de
APP.

ÁRVORE

POROROCA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Clusiaceae lindley

FAMÍLIA

Guttiferae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas

ALTURA

6,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação
do ar / Dispersão do
som / Pedagógica/
Ornamental.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
De grande interesse
paisagístico para o
manejo ambiental e
o reflorestamento de
áreas de restinga pelas
suas raízes profundas.
As folhas são largas e
cartilaginosas e, quando
secas, eram reutilizadas
pelos indígenas como
colheres. Nas escolas,
podem ser plantadas em
grupo ou isoladas.

ÁRVORE

SAPUCAIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Lecythis pisonis

FAMÍLIA

Lecythidaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Rosas e liláses

FLORAÇÃO

Setembro a outubro

TRONCO

Rugoso

ALTURA

20,00 m

DIÂMETRO COPA

10,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação
do ar /Dispersão do
som / Pedagógica /
Ornamental.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
As castanhas (sementes)
da árvore são
comestíveis e saborosas,
sendo muito apreciadas
pela fauna, por essa
peculiaridade pode ter
caráter pedagógico. As
sementes são protegidas
por um grande
fruto lenhoso e, por
precaução, o seu plantio
é mais indicado em
locais afastados, longe
dos pedestres.

ÁRVORE

SIBIPIRUNA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Caesalpinia peltophoroides

FAMÍLIA

Leguminosae-Caesalpinoideae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Indiferente das condições físicas

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Setembro a novembro

ALTURA

12,00 m

DIÂMETRO COPA

10,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação
do ar /Dispersão do
som / Pedagógica /
Ornamental.

OBSERVAÇÃO
Espécie em extinção
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Pode ser utilizada na
arborização urbana,
inclusive em calçadas,
desde que longe da rede
elétrica. Ótima para
arborização dos pátios
de convivência e áreas
de estar externas das
escolas. Oferece uma
grande área de sombra
devido à sua copa
generosa.

ÁRVORE

UBAIA-DOCE

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Eugênia speciosa

FAMÍLIA

Myrtaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

TRONCO

Coloração diferenciada

ALTURA

15,00 m

DIÂMETRO COPA

8,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Pedagógica.

28

APLICAÇÃO, PLANTIO
Espécie encontrada
no Parque das Dunas,
Natal-RN. Apresenta
tronco com coloração
diferenciada, por essa
peculiaridade pode ter
caráter pedagógico.
Requer cuidados, como
podas dos ramos que
nascem voltados para
baixo ou para o interior
da copa. A melhor
época da poda é agosto.

ÁRVORE

FLAMBOYANZINHO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Caesalpinia pulcherrima

FAMÍLIA

Fabaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Vermelhas, amarelas e alaranjadas

FLORAÇÃO

Setembro a abril

ALTURA

3,00 m a 4,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.

29

APLICAÇÃO, PLANTIO
É uma planta que não
suporta o frio. Deve ser
plantada a pleno sol.
Árvore de belo efeito
ornamental e perfeita
para ser usada na
arborização urbana,
em jardins, isolados ou
como cerca viva.

ÁRVORE

IPÊ-ROXO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Tabebuia impetiginosa

FAMÍLIA

Bignoniaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Rosas

FLORAÇÃO

Maio a agosto

ALTURA

12,00 m

DIÂMETRO COPA

8,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.

30

APLICAÇÃO, PLANTIO
A árvore é extremamente
ornamental quando em
floração, sendo muito
utilizada no paisagismo.
É uma das espécies de
ipê-roxo mais cultivada
para a arborização
urbana nas cidades.
É ótima também para
compor reflorestamentos
com fins ecológicos.

ÁRVORE

MANACÁ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Tibouchina mutabilis

FAMÍLIA

Melastomaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Rosas, brancas e pink

FLORAÇÃO

Novembro a março

ALTURA

12,00 m

DIÂMETRO COPA

8,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.

31

APLICAÇÃO, PLANTIO
Árvore ótima para o
paisagismo em geral.
Como planta pioneira e
tolerante à luminosidade
direta, é útil nos
reflorestamentos e em
áreas de preservação
pela grande quantidade
de pássaros que atrai.

ÁRVORE

PAU-BRANCO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Auxemma oncocalyx

FAMÍLIA

Boraginaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Janeiro a março

ALTURA

8,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.

32

APLICAÇÃO, PLANTIO
Planta resistente aos
períodos de seca e
floresce principalmente
na região da caatinga
dos estados do Ceará e
do Rio Grande do Norte.
Árvore extremamente
ornamental e com
rica floração. Pode ser
usada com sucesso
no paisagismo,
particularmente para
arborização de ruas.

ÁRVORE

PEREIRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Aspidosperma pyrifolium

FAMÍLIA

Apocynaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas-amareladas

FLORAÇÃO

Outubro a novembro

FRUTOS

Agosto a setembro

ALTURA

7,00 m a 8,00 m

DIÂMETRO COPA

8,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação do
ar /Dispersão do som /
Ornamental.

33

APLICAÇÃO, PLANTIO
Árvore de pequeno porte
e beleza de sua copa,
pode ser empregada no
paisagismo em geral,
em grupos formando
pequenos bosques ou
isoladas.

ÁRVORE

UMBUZEIRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Spondias tuberosa

FAMÍLIA

Anacardiaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Setembro a dezembro

FRUTOS

Janeiro a fevereiro

ALTURA

4,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação
do ar /Dispersão do
som / Pedagógica /
Ornamental.

34

APLICAÇÃO, PLANTIO
Árvore muito cultivada
nos estados nordestinos
do país para a
produção de frutos. É
altamente resistente a
prolongados períodos
de estiagem graças ao
armazenamento de água
no seu sistema radicular
que é adotado de órgãos
de reserva de água. De
copa baixa, com profusa
ramificação, fornece
bom sombreamento.

ÁRVORE

JUAZEIRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Ziziphus joazeiro

FAMÍLIA

Rhamnaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Novembro a dezembro

ALTURA

10,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO
Sombreamento/
Direcionamento dos
ventos / Purificação
do ar /Dispersão do
som / Pedagógica /
Ornamental.

35

APLICAÇÃO, PLANTIO
Planta resistente aos
períodos de seca.
Seu profundo sistema
radicular permite retirar
água do subsolo para
manter-se durante o
período de estiagem.
A árvore proporciona
ótima sombra, além
de possuir qualidades
ornamentais. Pode
ser empregada na
arborização de ruas e
jardins.

36

ÍNDICE

FRUTÍFERAS

37

Acerola

Malpighia emarginata

38

Araçá

Psidium araçá Raddi

39

Cana-de-açúcar

Saccahrum officinarum

40

Carambola

Averrhoa carambola

41

Goiabeira

Psidium guajava

42

Pitanga

Eugenia uniflora

43

Coqueiro

Cocos nucifera

44

Graviola

Annona muricata

45

Grumixana

Eugenia brasiliensis

46

FRUTÍFERAS

ACEROLA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Malpighia emarginata

FAMÍLIA

Malpighiaceae

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Róseo-brancas

FLORAÇÃO

Setembro a novembro

FRUTOS

Dezembro a fevereiro

ALTURA

3,00 m

DIÂMETRO COPA

4,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

38

Espécie arbórea exótica
incluída devido à sua
adaptação e apreciação
no Brasil.
Nas escolas, pode ser
cultivada em pomares.
Pode dar frutos mais
de uma vez por ano se
regada com frequência.

FRUTÍFERAS

ARAÇÁ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Psidium araçá Raddi

FAMÍLIA

Myrtaceae

CLIMA

Temperado

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Junho a dezembro

FRUTOS

Dezembro a fevereiro

ALTURA

4,00 m

DIÂMETRO COPA

4,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

Seu cultivo é notório
em pomares devido
ao fruto comestível. É
também importante na
recuperação de áreas
degradadas por seu
crescimento rápido
e pela atração da
avifauna.
Pode ser plantada
isolada ou em grupos.

39

FRUTÍFERAS

CANA-DE-AÇÚCAR

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Saccahrum officinarum

FAMÍLIA

Poaceae

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Róseas

FLORAÇÃO

Quase o ano inteiro

ALTURA

6,00 m

DIÂMETRO COPA

4,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Pedagógica/ Nutricional.

40

Planta perene, de talo
lenhoso. Nas escolas,
o plantio deve ser
em locais afastados,
se possível, na área
destinada à horta e ao
pomar. A sugestão para
o plantio desta espécie
é para o enriquecimento
de aulas práticas. A
cana-de-açúcar é outra
espécie que ilustra a
bandeira do estado do
Rio Grande do Norte,
junto com o algodão, o
coqueiro e a carnaúba.

FRUTÍFERAS

CARAMBOLA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Averrhoa carambola

FAMÍLIA

Oxalidáceas

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Argiloso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Quase todo ano

FRUTOS

Quase todo ano

ALTURA

10,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

41

Frutífera, muito plantada
em pomares devido
ao fruto comestível.
É uma atração para
os pássaros. Ideal ser
plantada isolada e em
pomares.

FRUTÍFERAS

GOIABEIRA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Psidium guajava

FAMÍLIA

Mirtáceas

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Setembro a novembro

FRUTOS

Dezembro a março

ALTURA

4,00 m

DIÂMETRO COPA

6,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

42

Deve ser plantada sob
o sol pleno, em solos
férteis, drenantes,
ricos em matéria
orgânica e irrigados
periodicamente. As
podas da goiabeira são
especiais e efetuadas
para formação da
copa e frutificação.
Em escolas, pode ser
cultivada em pomares.

FRUTÍFERAS

PITANGA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Eugenia uniflora

FAMÍLIA

Myrtaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Agosto a novembro

FRUTOS

Outubro a janeiro

ALTURA

6,00 m

DIÂMETRO COPA

4,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

43

Deve ser evitada em
locais de vias públicas
e nos estacionamentos,
pois seus frutos podem
atingir os automóveis.
Nas escolas, pode ser
utilizada em pomares,
possibilitando o consumo
dos seus frutos.Pode ser
utilizado para aulas de
educação ambiental.

FRUTÍFERAS

COQUEIRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Cocos nucifera

FAMÍLIA

Palmáceas

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Quase o ano inteiro

FRUTOS

Primavera

ALTURA

20,00 m

DIÂMETRO COPA

3,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

44

Espécie muito cultivada
na região Nordeste do
país. É um dos símbolos
da bandeira do estado
do Rio Grande do
Norte, representando
a flora.Por causa dos
seus frutos, o ideal é ser
plantada em locais de
pouca passagem.

FRUTÍFERAS

GRAVIOLA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Annona muricata

FAMÍLIA

Anonáceas

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Branco-amareladas

FLORAÇÃO

Quase o ano todo

FRUTOS

Quase o ano todo

ALTURA

5,00 m

DIÂMETRO COPA

5,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

45

Não é recomendado
seu uso em vias e nos
estacionamentos, pois
produz muitos frutos
que amadurecem e
caem constantemente.
Nas escolas, pode ser
utilizada em áreas de
pomares, pois seus frutos
são bastante saborosos.

FRUTÍFERAS

GRUMIXAMA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Eugenia brasiliensis

FAMÍLIA

Myrtaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Seco

CRESCIMENTO

Lento

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Setembro a novembro

FRUTOS

Novembro a dezembro

ALTURA

12,00 m

DIÂMETRO COPA

8,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Nutricional / Ornamental
/ Pedagógica.

46

Árvore de copa
piramidal, recomendada
para uso em vias
públicas, pois se encaixa
em calçadas estreitas
e pomares. Tem como
único inconveniente a
queda de seus frutos.
Nas escolas, pode ser
utilizada nos pomares
e em áreas amplas.
Tem grande sucesso
na recuperação de
áreas degradadas, já
que seus frutos são
muito procurados por
pássaros.

47
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Areca-bambu

Dypsis lutescens
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Dendezeiro

Elaeis guineensis
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Pupunha
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Raphis
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Copernicia prunifera
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Catolé

Syagrus cearensis
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PALMEIRAS

ARECA-BAMBU

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Dypsis lutescens

FAMÍLIA

Palmáceas

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Creme (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Primavera

FRUTOS

Verdes-arroxeados

ALTURA

9,00 m

DIÂMETRO COPA

3,50 m

FUNÇÃO
Ornamental.

49

APLICAÇÃO, PLANTIO
Possui troncos múltiplos
formando touceira,
cresce rápido. É muito
utilizada para decoração
de jardins ou interiores
diversos.Pode ser
plantada isolada ou em
alamedas.

PALMEIRAS

DENDEZEIRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Elaeis guineensis

FAMÍLIA

Palmáceas

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Creme (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Quase ano todo

FRUTOS

Verão/Outono

ALTURA

15,00

DIÂMETRO COPA

3,50 m

FUNÇÃO
Ornamental /
Pedagógica /
Nutricional.

50

APLICAÇÃO, PLANTIO
Palmeira rústica e bem
adaptada ao clima
tropical. Plantada
principalmente no
Nordeste do país.
Cultivada em plantações
extensivas voltadas
para a obtenção
de óleo da polpa,
destinados à culinária
e à indústria. Possui
atributos ornamentais
que a recomendam
para a arborização de
parques e jardins, tanto
isoladamente como em
grupos ou em fileiras.

PALMEIRAS

JERIVÁ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Syagrus romanzoffiana

FAMÍLIA

Arecaceae

CLIMA

Subtropical

SOLO

Úmido

CRESCIMENTO

Lento

FLORES

Creme (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Setembro a março

FRUTOS

Verão

ALTURA

12,00 m

DIÂMETRO COPA

5,00 m

FUNÇÃO
Ornamental /
Pedagógica /
Nutricional.

51

APLICAÇÃO, PLANTIO
Pode ser utilizada
no plantio de áreas
degradadas de
preservação e nas áreas
públicas, em grupos
ou isolada. Ótima
para os canteiros das
áreas de convivência
por ter uma boa copa
de sombreamento
em comparação com
as outras palmeiras.
Recomendada para
marcar acessos e
caminhos.

PALMEIRAS

PUPUNHA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Bactris gasipaes

FAMÍLIA

Arecaceae

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Creme (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Ano todo

FRUTOS

Ano todo

ALTURA

12,00 m

DIÂMETRO COPA

FUNÇÃO
Ornamental /
Pedagógica /
Nutricional.

52

3,50 m

APLICAÇÃO, PLANTIO
Palmeira utilizada
para recomposição de
áreas de preservação
permanente. É ótima
para a composição
de grupos nas áreas
verdes das escolas.
Recomendada em áreas
de pouca circulação
devido aos espinhos
presentes no caule.

PALMEIRAS

RAPHIS

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Rhapis excelsa

FAMÍLIA

Palmáceas

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Lento

FLORES

Amareladas sem valor ornamental

FLORAÇÃO

Verão

FRUTOS

Insignificantes

ALTURA

2,50 m

DIÂMETRO COPA

2,00 m

FUNÇÃO
Ornamental.

53

APLICAÇÃO, PLANTIO
Palmeira entouceirada,
muito utilizada no
paisagismo de interiores.
Sua utilização é bastante
ampla, podendo ser
plantada isolada ou
em grupos, inclusive
compondo cercas vivas.
Pode ser cultivada
sob sol pleno, meia
sombra, sombra ou luz
difusa, em solo fértil é
bem drenável, irrigado
regularmente uma vez
por semana.

PALMEIRAS

CARNAÚBA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Copernicia prunifera

FAMÍLIA

Palmáceas

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Lento

FLORES

Amareladas (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Quase o ano todo

FRUTOS

Verão

ALTURA

15,00 m

DIÂMETRO COPA

2,50 m

FUNÇÃO
Ornamental /
Pedagógica.

54

APLICAÇÃO, PLANTIO
Palmeira de grande
potencial para uso
paisagístico. Seu habitat
é no Nordeste brasileiro,
principalmente em
várzeas, beiras de rios
e lagos. Também está
presente na bandeira do
Rio Grande do Norte.
Conhecida como “árvore
da vida”, pois oferece
uma infinidade de usos
de suas raízes, frutos,
tronco e palhas.

PALMEIRAS

CATOLÉ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Syagrus cearensis

FAMÍLIA

Palmáceas

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Lento

FLORES

Amareladas (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Quase o ano todo

FRUTOS

Primavera

ALTURA

10,00 m

DIÂMETRO COPA

1,50 m

FUNÇÃO
Ornamental/
Pedagógica.

55

APLICAÇÃO, PLANTIO
A planta possui grande
potencial para cultivo no
paisagismo de regiões
tropicais, principalmente
no Nordeste. Tem como
característica formar
touceiras e se dividir.

56
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Alpínia

Alpinia zerumbet

58

Antúrio

Anthurium andraeanum

59

Boa-noite

Catharanthus roseus

60

Canarinho

Galphimia brasiliensis

61

Coração-magoado

Iresine herbstii

62

Cróton

Codiaeum variegatum

63

Cyca

Cyca circinlis

64

Espada de São Jorge

Sansevieria trifasciata

65

Espadinha

Sansevieria trifasciata “Hahnii”

66

Filodendro

Philodendron lacerum

67

Lantana

Lantana camara

68

Mussaenda

Mussaenda alicia

69

Cheflera

Schefflera arboricola

70

Hibisco

Hibiscus rosa-sinensis híbrido

71

Ixora

Ixora coccinea

72

Pingo-de-ouro

Duranta repens “Aurea”

73

ARBUSTIVAS

ALPÍNIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Alpinia zerumbet

FAMÍLIA

Zingiberaceae

CLIMA

Ameno

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Róseo-brancas

FLORAÇÃO

Verão / Outono

ALTURA

3,00 m

DIÂMETRO PLANTA

2,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Proteção da radiação
solar no nascente e
poente / Ornamental
/ Dispersores do som/
Purificação do ar.

58

As mudas entouceiradas
podem ser usadas
isoladamente ou
em grupos. Possui
inflorescências grandes
com espigas muito
ornamentais. Irrigar
periodicamente em
canteiros com matéria
orgânica para seu pleno
desenvolvimento. Seu uso
é indicado para áreas
de estar e convivência,
como os pátios internos
e externos iluminados.
Suporta também solo
mais seco, podendo ser
regada apenas uma vez na
semana.

ARBUSTIVAS

ANTÚRIO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Anthurium andraeanum

FAMÍLIA

Aráceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Brancas e Vermelhas

FLORAÇÃO

Primavera / Verão

ALTURA

1,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Ornamental/
Purificação do ar.

59

Planta semi-herbácea
cultivada em vasos ou em
conjuntos em canteiros
sempre à meia sombra.
Indicada para jardins
internos ou vasos. Não
tolera temperaturas baixas.
Sua propagação pode ser
por divisão de touceiras e
sementes. Não tolera solo
encharcado, precisando
ser regada somente duas
vezes na semana.

ARBUSTIVAS

BOA-NOITE

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Catharanthus roseus

FAMÍLIA

Apocináceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Brancas, Vermelhas, Róseas e Vinho

FLORAÇÃO

Quase o ano inteiro

ALTURA

0,50 cm

FUNÇÃO
Ornamental /Purificação
do ar/ Controlar a
radiação e a reflexão.

60

APLICAÇÃO, PLANTIO
Arbusto semi-herbáceo
cultivada em jardineiras
ou maciços em canteiros,
sempre a pleno sol. É
uma planta perene, mas é
tratada como bienal pelo
seu mau aspecto com a
idade. Multiplica-se por
sementes e mudas, as
quais se formam próximas
da planta-mãe por
germinação espontânea.
Necessita de rega em dias
alternados.

ARBUSTIVAS

CANARINHO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Galphimia brasiliensis

FAMÍLIA

Malpiguiáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Quase o ano inteiro

ALTURA

2,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Proteção da radiação
solar no nascente e
poente / Ornamental
/ Dispersores do som /
Purificação do ar.

61

Arbusto cultivado a
pleno sol, como planta
isolada ou em grupos.
Ideal para formar “cercaviva”, muito vistosa pela
grande massa amarela de
flores produzidas. É uma
planta bastante rústica,
portanto, pouco exigente.
Apropriada para cultivo
em regiões de clima
subtropical. Multiplica-se
por sementes e necessita
ser regada em dias
alternados.

ARBUSTIVAS

CORAÇÃO-MAGOADO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Iresine herbstii

FAMÍLIA

Amarantáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Amarelas – sem valor ornamental

FLORAÇÃO

Verão

ALTURA

0,80 cm

FUNÇÃO
Ornamental / Purificação
do ar / Controlar a
radiação e a reflexão.

62

APLICAÇÃO, PLANTIO
Plantada em renques e
maciços. Folhagem de cor
vermelho-arroxeado que
se destaca pelo contraste
da cor. Pode ser usada
com grande sucesso para
cobrir grandes áreas
abertas próxima a áreas
de estar. Cultivada a pleno
sol, necessita de podas
periódicas e ser regada
duas vezes na semana.

ARBUSTIVAS

CRÓTON

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Codiaeum variegatum

FAMÍLIA

Euforbiáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Amarelas (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Verão

ALTURA

2,00m a 3,0 m

FUNÇÃO
Proteção da radiação
solar no nascente e
poente / Ornamental
/ Dispersores do som/
Purificação do ar.

63

APLICAÇÃO, PLANTIO
Esta planta abrange
um grande número de
variedade com folhas
pequenas, grandes,
espessas, com recortes
ou torcidas de infindáveis
desenhos e cores. São
plantas de clima tropical,
não suportando climas
frios. Excelentes para
conjuntos ou enfileiradas
formando uma “cerca-viva”.
Não necessita de podas
para não prejudicar a sua
formação natural. Planta
rústica, de poucos tratos e
que deve ser regada uma
vez na semana.

ARBUSTIVAS

CYCA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Cyca circinlis

FAMÍLIA

Cicadáceas

CLIMA

Ameno

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Lento

FLORES

Marrons (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Outono/Inverno

ALTURA

4,00 m

FUNÇÃO
Ornamental.

64

APLICAÇÃO, PLANTIO
Planta de grande potencial
paisagístico para parques
e jardins. Cultivado
isoladamente ou em
grupos, a pleno sol ou à
meia sombra. As mudas
jovens se adaptam nos
vasos, depois precisam
ser replantadas no chão.
Multiplica-se por brotações
que surgem no tronco.

ARBUSTIVAS

ESPADA-DE-SÃO-JORGE

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Sansevieria trifasciata

FAMÍLIA

Liliáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Brancas (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Inverno

ALTURA

1,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Ornamental.

65

Herbácea rizomatosa,
perene, que pode ser
cultivada em vasos ou
em grupos, formando
bordaduras ou compondo
maciço. Pode ser plantada
em jardins internos ou a
pleno sol, apresentando
boa resistência ao calor
tropical.

ARBUSTIVAS

ESPADINHA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Sansevieria trifasciata “Hahnii”

FAMÍLIA

Liliáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Insignificantes

ALTURA

0,15 cm a 0,20 cm

FUNÇÃO
Ornamental / Controlar
a radiação e a reflexão.

66

APLICAÇÃO, PLANTIO
Herbácea rizomatosa, acaule,
resultante de mutação
hortícola da espécie típica.
Além de produzir da mesma
variedade foi obtida também
a forma variegada com folhas
vistosas com faixas laterais de
cor amarela a branca. São
apropriadas para bordaduras,
forrações ou conjuntos isolados,
à meia sombra ou a pleno sol,
de grande efeito decorativo.
Não tolera frio e multiplica-se
por brotações laterais da planta.
Espécie rústica de pouco trato,
precisando de rega duas vezes
na semana.

ARBUSTIVAS

FILODENDRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Philodendron lacerum

FAMÍLIA

Aráceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Insignificantes

FLORAÇÃO

Insignificantes

ALTURA

4,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Ornamental / Controlar
a radiação e a reflexão.

67

Deve ser cultivada
isoladamente, por cobrir
grandes áreas, em jardins
à meia sombra ou a pleno
sol, porém, próxima de um
suporte, de muros ou de
gradil onde possa se fixar
e crescer. Desenvolve-se
ainda mais nas unidades
escolares localizadas em
cidades litorâneas. Forma
grande emaranhado de
ramos.

ARBUSTIVAS

LANTANA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Lantana Camara

FAMÍLIA

Verbenáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Brancas, amarelas, vermelhas e rosas

FLORAÇÃO

Quase o ano inteiro

ALTURA

0,50 cm a 2,00 m

FUNÇÃO
Ornamental/ Controlar
a radiação e a reflexão.

68

APLICAÇÃO, PLANTIO
Inflorescência densa,
com flores pequenas de
diversas cores, formadas
no decorrer de quase todo
o ano, muito visitadas por
borboletas. Adequada
para a formação de
maciços, bordaduras ao
longo de muretas, paredes,
canteiros, a pleno sol. É
muito resistente a podas e
multiplica-se facilmente por
sementes.

ARBUSTIVAS

MUSSAENDA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Mussaenda alicia

FAMÍLIA

Rubiáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Rosadas

FLORAÇÃO

Verão / Outono

ALTURA

3,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Proteção da radiação
solar no nascente e
poente / Ornamental
/ Dispersores do som /
Purificação do ar.

69

Suas inflorescências
caracterizam-se por flores
amarelas pequenas e
sépalas grandes e rosadas
que se mantêm durante
toda a primavera e verão.
Seu cultivo é variado,
desde revestimento de
pérgulas até grades, cercas
e canteiros. Adequado
para áreas de maior
circulação da escola pelo
seu aspecto visual.

ARBUSTIVAS

CHEFLERA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Schefflera arboricola

FAMÍLIA

Araliáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas (sem valor ornamental)

FLORAÇÃO

Primavera / Verão

ALTURA

5,00 m

FUNÇÃO
Proteção da radiação
solar no nascente e
poente / Ornamental
/ Dispersores do som/
Purificação do ar.

70

APLICAÇÃO, PLANTIO
Desenvolve-se à meia
sombra ou a pleno sol,
em solos úmidos onde a
irrigação é intercalada.
A espécie variegada
deve ser plantada à meia
sombra para não perder
a coloração. Pode ser
plantada isolada em
vasos ou em conjuntos,
valorizando canteiros
internos e áreas de estar
coberta da escola.

ARBUSTIVAS

HIBISCO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Hibiscus rosa-sinensis híbrido

FAMÍLIA

Malváceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas, amarelas, vermelhas,
rosas e alaranjadas

FLORAÇÃO

Quase o ano inteiro

ALTURA

5,00 m

FUNÇÃO
Proteção da radiação
solar no nascente e
poente / Ornamental
/ Dispersores do som /
Purificação do ar.

71

APLICAÇÃO, PLANTIO
Cultivo recomendado ao
longo de grades, cercas,
muros e muretas, em
maciços ou isoladamente.
As flores possuem uma
diversidade de cores e
de formas simples ou
dobradas. Podas leves são
indicadas. Mais indicada
para áreas de maior
circulação da escola e
áreas de acesso e estar
pela coloração das flores.

ARBUSTIVAS

IXORA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Ixora coccinea

FAMÍLIA

Rubiáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas, alaranjado-claras e rosadas

FLORAÇÃO

Verão/Outono

ALTURA

1,50 m a 2,50 m

FUNÇÃO
Proteção da radiação
solar no nascente e
poente / Ornamental
/ Dispersores do som /
Purificação do ar.

72

APLICAÇÃO, PLANTIO
Ótima espécie para plantio
de canteiros, em grandes
conjuntos ao longo de muros
ou formando “cercas-vivas”
sempre em solo rico em material
orgânico. Floresce melhor
quando é plantada de forma
adensada, por esse motivo é
mais indicado para os canteiros
da escola. Existe ainda a espécie
“compacta” que chega a uma
altura de 0,80cm, ideal para ser
usada como bordadura. Ambas
necessitam de podas constantes
para manter o formato.

ARBUSTIVAS

PINGO-DE-OURO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Duranta repens “Aurea”

FAMÍLIA

Verbenáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Lilases

FLORAÇÃO

Primavera/Verão

ALTURA

1,50 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Ornamental /
Dispersores do som /
Purificação do ar.

73

Planta muito utilizada em
bordaduras e renques,
a pleno sol e mantido
sempre podado, visando
exaltar a coloração
dourada da folhagem, que
diminui quando desenvolve
à meia sombra. Ótima
para trabalhos topiários e
locais de muita circulação.
Suporta solo mais seco,
podendo ser regada uma
vez por semana.

74

ÍNDICE

TREPADEIRAS

75

Cipó-de-São João

Pyrostegia venusta

76

Ipomeia

Ipomoea cairica

77

Maracujá

Passiflora edulis

78

Primavera

Bougainvillea spectabilis

79

TREPADEIRAS

CIPÓ-DE-SÃO JOÃO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Pyrostegia venusta

FAMÍLIA

Bignoniaceae

CLIMA

Tropical /Subtropical

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Alaranjadas

FLORAÇÃO

Maio a setembro

INSOLAÇÃO

Pleno sol

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Proteção da radiação
solar com brises
vegetais e pergolados
/ Purificação do ar /
Ornamental.

76

Trepadeira de floração
intensa nos meses
de inverno. Pode ser
utilizada para revestir
cercas, treliças,
pérgulas, pergolados,
grades e muros.
Para proporcionar
uma floração mais
abundante, deve ser
cultivada em solo fértil e
regada com frequência.

TREPADEIRAS

IPOMEIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Ipomoea cairica

FAMÍLIA

Convolvulaceae

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Indiferente às condições físicas

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Rosa-arroxeadas

FLORAÇÃO

Ano todo

INSOLAÇÃO

Pleno sol

FUNÇÃO
Proteção da radiação
solar com brises
vegetais e pergolados
/ Purificação do ar /
Ornamental.

77

APLICAÇÃO, PLANTIO
Pelo seu crescimento
vigoroso e flores que
surgem durante quase o
ano todo, é ótima para
revestir muros, grades
e treliças. Possui uma
variedade de flores
brancas, porém é rara

TREPADEIRAS

MARACUJÁ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Passiflora edulis

FAMÍLIA

Passifloráceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Branco-arroxeadas

FLORAÇÃO

Ano todo

FRUTOS

Ano todo

INSOLAÇÃO

Pleno sol

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Proteção da radiação
solar com brises
vegetais e pergolados
/ Purificação do
ar / Ornamental
/ Pedagógica /
Nutricional.

78

É apropriada para
revestir pergolados,
caramanchões, muros e
cercas. Muito cultivada
em jardins para o
aproveitamento dos
frutos. Nas escolas,
pode auxiliar nas aulas
práticas.

TREPADEIRAS

PRIMAVERA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Bougainvillea spectabilis

FAMÍLIA

Nictágináceas

CLIMA

Tropical/Subtropical

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Vinho, alaranjadas, brancas e rosas

FLORAÇÃO

Ano todo

ALTURA

5,00 m

FUNÇÃO
Proteção da radiação
solar com brises
vegetais e pergolados
/ Purificação do ar /
Ornamental.

79

APLICAÇÃO, PLANTIO
Trepadeira bastante
resistente. Floração
com diversas cores
e formatos, simples
ou dobradas. Ótima
para revestir portais,
pergolados, alambrados,
grades e taludes nas
escolas.

80
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PENDENTES
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Catleia

Cattleya mossiae
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Dama-da-noite

Cestrum nocturnum
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Peperônia

Peperomia scandens “Variegata”
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Russélia

Russelia equisetiformis
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Samambaia

Nephrolepis exaltata “Bostoniensis”
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Cacto-macarrão

Rhipsalis baccifera
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Filodendro

Philodendron scandens
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Flor-de-maio

Schlumbergera truncata

89

PENDENTES

CATLEIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Cattleya mossiae

FAMÍLIA

Orquidáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Xaxim

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Rosas

FLORAÇÃO

Primavera

ALTURA-PENDENTE

1m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Purificação do ar /
Ornamental.

82

Espécie indicada para
ambientes internos, em
placas de xaxim, com
luz indireta. Planta com
belas flores que possuem
um perfume agradável e
discreto.

PENDENTES

DAMA-DA-NOITE

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Cestrum nocturnum

FAMÍLIA

Solanáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Branca-amareladas

FLORAÇÃO

Primavera/verão

ALTURA

2,00 m

ALTURA-ARBUSTIVA

2,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Proteção da radiação
solar em pergolados e
floreiras / Purificação do
ar/ Ornamental.

83

Durante a primavera e o
verão, seu florescimento
é intenso. Pode ser
plantada de forma
isolada ou formando
maciços densos e cercas
vivas ao longo das
divisas do terreno ou
da quadra da escola.
Durante a noite, exala
um agradável perfume.

PENDENTES

PEPERÔNIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Peperomiascandens “Variegata”

FAMÍLIA

Piperáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Areno-argiloso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORAÇÃO

Insignificantes

ALTURA-PENDENTE

2,50 m

FUNÇÃO
Purificação do ar /
Ornamental.

84

APLICAÇÃO, PLANTIO
É adequada para
cultivo em vasos
ou em jardineiras
suspensas como planta
pendente, em locais
mais protegidos, à meia
sombra. Ideal para
locais de convivência.
Apresenta crescimento
mais vigoroso em
regiões litorâneas.

PENDENTES

RUSSÉLIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Russelia equisetiformis

FAMÍLIA

Scrofulariáceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Areno-argiloso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Vermelhas e brancas

FLORAÇÃO

Quase o ano todo

ALTURA-PENDENTE

1m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Purificação do ar /
Ornamental.

85

Possui ramagem
pendente com
florescimento intenso
que são muito visitadas
por beija-flores.
Cultivadas a pleno sol.
Recomendada para
taludes, áreas de estar,
jardineiras suspensas
e junto a muros de
fechamento mais baixos
ou no nível do terreno.

PENDENTES

SAMAMBAIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Nephrolepis exaltata “Bostoniensis”

FAMÍLIA

Davalliaceae

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

ALTURA/DIÂMETRO

1m / 0,60 cm

FUNÇÃO
Purificação do ar /
Ornamental.

86

APLICAÇÃO, PLANTIO
Espécie de porte
pequeno, é ótima para
ambientes internos
ou à meia sombra.
Planta rústica, não
requer muitos cuidados.
Multiplica-se facilmente
por divisão da planta,
sendo indicado realizar o
procedimento separação
ao final do inverno.

PENDENTES

CACTO-MACARRÃO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Rhipsalis baccifera

FAMÍLIA

Cactaceae

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Xaxim desfibrado ou em placa

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Branca-roseadas

FLORAÇÃO

Primavera/Verão

ALTURA-PENDENTE

1,00 m

FUNÇÃO
Purificação do ar /
Ornamental.

87

APLICAÇÃO, PLANTIO
Cultivada em vasos
preenchidos com
substrato ou em placas
de xaxim, sempre à
meia sombra. Indicada
para compor ambientes
internos e paredes
verdes. Rega uma
vez na semana.

PENDENTES

FILODENDRO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Philodendron scandens

FAMÍLIA

Aráceas

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Rápido

FLORES

Insignificante

ALTURA-PENDENTE

4,00 m

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Purificação do ar /
Ornamental.

88

Folhas escuras no
formato de coração.
É cultivada em
vasos, jardineiras ou
diretamente ao solo
junto a árvores ou
ainda como forração,
sempre à meia sombra,
onde apresenta denso
crescimento. Não tolera
o frio, sendo, portanto,
indicada para regiões
mais quentes e úmidas.

PENDENTES

FLOR-DE-MAIO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Schlumbergera truncata

FAMÍLIA

Cactaceae

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amareladas, róseas, vermelhas e brancas

FLORAÇÃO

Outono/Inverno

ALTURA-PENDENTE

0,60 cm

FUNÇÃO
Purificação do ar /
Ornamental.

89

APLICAÇÃO, PLANTIO
Cultivada em vasos
mantidos sob proteção
ou em locais à meia
sombra, com terra rica
em matéria orgânica,
permeável e irrigada em
intervalos. Ideal também
para compor paredes
verdes. As flores,
existente em diversas
cores, são visitadas por
beija-flores.

90

ÍNDICE

GRAMADOS

Grama Batatais
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Paspalum notatum
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GRAMADOS

GRAMA BATATAIS

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Paspalum notatum

FAMÍLIA

Poaceae

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

ALTURA

0,15 cm

FUNÇÃO
Purificação do ar /
Ornamental.
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APLICAÇÃO, PLANTIO
Bastante cultivada
para gramados por ser
resistente ao pisoteio, à
seca e aos solos pobres.
Não tolera o
sombreamento,
desenvolvendo-se mais
a sol pleno. Podas
constantes mais no
período do verão.
É uma espécie mais
rústica, não exigindo
muitos cuidados.
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ÍNDICE

FORRAÇÕES
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Cunhã

Clitoria ternatea

95

Oró

Phascolus

96

Richardia ou ervanço

Richardia brasiliensis

97

Vedélia

Sphagneticola trilobata

98

FORRAÇÕES

CUNHÃ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Clitoria ternatea

FAMÍLIA

Fabaceae

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Roxeadas

FLORAÇÃO

Quase o ano todo

ALTURA

0,15 cm

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Controlar a radiação e a
reflexão / Ornamental.
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Planta ideal para solos
arenosos, tolera a
salinidade. A floração é
caracterizada por flores
pequenas, isoladas,
porém, numerosas
durante o ano todo.
Nas escolas, pode ser
utilizada para forrações,
protegendo o solo e
aceitando muito bem o
pisoteio.

FORRAÇÕES

ORÓ

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Phaseolus

FAMÍLIA

Fabaceae

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

ALTURA

0,15 cm

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Controlar a radiação
e a reflexão.
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A coloração de suas
folhas, verde-azulado
fosco, absorve melhor
a luz solar, possuindo
um bom desempenho
térmico. Com raízes
profundas, é um ótimo
fixador de solo exigindo
pouco trato e água.
Muito resistente a
pisoteio.

FORRAÇÕES

RICHARDIA
OU ERVANÇO

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Richardia brasiliensis

FAMÍLIA

Rubiacae

CLIMA

Quente e úmido

SOLO

Arenoso

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Brancas

FLORAÇÃO

Verão/Outono

ALTURA

0,30 cm

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Controlar a radiação e a
reflexão / Ornamental.
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Espécie ótima para
fixar solo, aceitando o
pisoteio. Após florada,
as flores secam,
precisando ser feita uma
limpeza para retirada
da palha. Planta muito
rústica exigindo pouca
água.

FORRAÇÕES

VEDÉLIA

FICHA TÉCNICA
NOME CIENTÍFICO

Sphagneticola trilobata

FAMÍLIA

Asteraceae

CLIMA

Quente-úmido

SOLO

Fértil

CRESCIMENTO

Moderado

FLORES

Amarelas

FLORAÇÃO

Quase o ano inteiro

ALTURA

0,15cm a 0,30 cm

FUNÇÃO

APLICAÇÃO, PLANTIO

Controlar a radiação e a
reflexão/ Ornamental.
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Nativa do litoral
brasileiro, vistosa e
rústica. Utilizada como
forração, para proteger
taludes e barrancos. Mas
também pode embelezar
canteiros e bordaduras,
assim como vasos e
jardineiras. Devem ser
cultivadas a pleno sol ou
à meia sombra, regada
a intervalos regulares.
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