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Essa Pesquisa foi realizada
através da reunião de outros
estudos e pesquisas.
- Identificando as Espécies
Arbóreas do Brasil, por
Estado: São Paulo –
Contém os Biomas da Mapa
Atlântica, Cerrado e Floresta
de Araucárias – Espécies
arbóreas conhecidas:
Aaucária, Ipê amarelo,
Palmeira,
Jerivá, Pau Brasil,
Pitangueira e
Quaresmeira.



MATA ATLÂNTICA – SÃO PAULO, MINAS GERAIS, ESPÍRITO SANTO, RIO DE JANEIRO,



PARANÁ, SANTA CATARINA , RIO GRANDE DO SUL, SERGIPE, ALAGOAS,



PERNAMBUCO, PARAÍBA




INFORMAÇÃO: IB FLORESTAS.




Açoita Cavalo Miúdo (Luehea divaricata)



Araça Amarelo (Psidium cattleianum)



Babosa Branca (Cordia superba)



Café de Bugre (Cordia ecalyculata)



Canafistula (Peltophorum dubium)



Canela Amarela (Ocotea velutina)



Canela Guaica (Ocotea puberula)



Capixingui (Croton floribundus)



Carne de Vaca (Cletlra scabra)



Carobão (Jacaranda micrantha)



Casca D’Anta (Rauvolfia sellowii)



Castanha do Maranhão (Bombacopsis glabra)



Cedro Rosa (Cedrela fissilis)



Cereja do Mato (Eugenia involucrata)



Chuva de Ouro (Lophantera lactescens)



Embira de Sapo (Lonchocarpus cultratus)



Fedegoso (Senna pendula)



Fruta da Condessa (Rollinia mucosa)



Goiaba (Psidium guajava)



Grumixama (Eugenia brasiliens)



Guaçatunga (Casearia sylvestris)



Guajuvira (Cordia americana)



Guaramirim (Plinia rivularis)



Guarita (Astronium graveolens)
Ingá de Metro (Inga edulis)



Ingá Feijão (Inga marginata)



Jaboticaba sabará (Plinia trunciflora)



Jerivá (Syagrus romanzoffiana)



Juquiri (Mimosa regnellii)



Laranja de Macaco (Posoqueira latifolia)



Mamica de Porca (Zanthoxylum rhoifolium)



Maricá (Mimosa bimucronata)



Monjoleiro (Senegalia polyphylla)



Morototo (Schefflera morototoni)



Palmito Jussara (Euterpe edulis)



Pata de Vaca (Bauhinia forficata)



Pau Brasil Ornamental (Caesalpinia echinata)



Pau Cigarra (Senna multijuga)



Pau d’alho (Gallesia integrifolia)



Pau Ferro (Caesalpinia ferrea)



Pau Jacaré (Piptadenia gonoacantha)



Pessegueiro Bravo (Prunus sellowii)



Saboeiro (Sapindus saponaria)



Saguaragi (Colubrina glandulosa)



Tamanqueiro (Aegiphila sellowina)



Tucaneiro (Citharexylum myrianthum)
Urucum (Bixa orellana)

CERRADO – SÃO PAULO, GOIÁS, TOCANTIS, DISTRITO FEDERAL,
MARANHÃO, MATO GROSSO,
MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS.
INFORMAÇÃO: IB FLORESTAS.


Acácia Mangium



Angico (Anadenanthera falcata)



Angico Vermelho (Parapitadenia rigida)



Araticum (Annona coriacea)



Araticum Cagão (Annona cacans)



Aroeira (Miracruodron urundeuva)



Bálsamo (Miroxylon peruiferum)



Barbatimão (Stryphnodendron adstringens)



Baru (Dipteryx alata)



Braúna (Schinopsis brasiliensis)



Capitão do mato (Terminalia argentea)



Cedro (Cedrela fissilis)



Copaiba (Copaifera langsdorfii)



Cuvantã (Cupania vernalis)



Dedaleiro (Lafoensia pacari)



Embaúba (Cecropia pachystachya)



Emburana (Amburana cearensis)



Falso barbatimão (Dimorphandra mollis)



Fedegoso (Senna Pendula)



Figueira Branca (Ficus guaraniticas)



Folha De Serra (Sorocea bonplandii)



Gerivá



Goiaba (Psidium guajava)



Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium)



Graviola (Annona crassiflora)



Guaçatunga (Casearia sylvestris)



Guapuruvu (Schizolobium parahyba)



Guatambu – amarelo e vermelho (Aspidosperma macrocarpon)



Gurucaia (Parapiptadenia rigida)



Imbiruçu (Pseudobombax grandiflorum)



Inga (Inga edulis)



Ipê amarelo (Tabebuia ochracea)



Ipê Amarelo (Tabebuia vellosoi)



Ipê Amarelo Da Serra (Handroanthus albus)



Ipê Branco (Tabebuia dura)



Ipê do Cerrado (Tabebuia chrysotricha)



Ipê Rosa (Handroanthus pentaphylla)



Jacaranda De Minas (Jacaranda cuspidifolia)



Jacarandá do cerrado (Machaerium opacum)



Jambo (Syzygium malaccense)



Jatobá (Hymenaea courbaril)



Jatobá do cerrado (Hymenaea stigonocarpa)



Jenipapo (Jenipa americana)



Jequitibá (Cariniana estrellensis)



Lixeira (Aloysia virgata)



Louro Pardo (Cordia trichotoma)



Louveira (Cyclolobium vecchii)



Mamica De Porca (Zanthoxylum rhoifolium)



Mulungu (Erythrina sp.)



Murici do cerrado (Byrsonima verbacifolia)



Mutambo (Guazuma ulmifolia)



Olho de Cabra (Ormosia arborea)



Paineira Rosa (Chorisia speciosa)



Palmito Jussara (Euterpe edulis)



Papagaio (Aegiphila sellowiana)



Pata de Vaca (Bauhinia forficata)



Pau Polvora (Trema micrantha)



Pau Cigarra (Senna multijuga)



Pau D’alho (Gallesia integrifolia)



Pau de Formiga (Triplaris americana)



Pau de Leite (Sapium glandulosum)



Pau Ferro (Caesalpínia Ferrea)



Pau Formiga (Triplaris americana)



Pau terra (Qualea grandiflora)



Pimenta de macaco (Xylopia aromatica)



Pitanga (Eugenia uniflora)



Pororoca (Rapania guianensis)



Saboeiro (Sapindus saponaria)



Saguaragi (Colubrina glandulosa)



Sangra D´água (Croton Urucurana)



Ipê Rosa (Tabebuia róseo)



Ipê Roxo (Handroanthus avellanedae)



Ipê Roxo (Tabebuia avellanedae)



Sibipiruna (Caesalpinia Pluviosa)



Tamboril (Enterolobium contortisiliquum)



Taruma (Vitex montevidensis)



Ipê Roxo Sete Folhas (Handroanthus heptaphyllus)



Ipê Verde (Cybistax antisyphilitica)



Ivai (Hexachlamys edulis)



Jacarandá caroba (Jacaranda cuspidifolia)

Mata de Araucárias (Mata Atlântica – Sul do Brasil - Floresta Ombrófila Mista).
Presença da Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná ou araucária).
A flora da Mata de Araucárias é bastante diversificada, algumas das plantas encontradas
são: xaxim (Dicksonia sellowiana), pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii), araçá (Psidium
cattleianum), cedro-rosa (Cedrella fissilis), araticum (Annona rugulosa), imbuia (Ocotea
porosa), erva-mate (Ilex paraguariensis), canela-guaicá (Ocotea puberula), e canela-lageana
(Ocotea pulchella).

AMAZÔNIA – Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá.
Espécies Arbóreas da Amazônia
Jacarandá Copaia (Pará Pará), Anacardium Giganteum, Carapa Guianensis (Andiroba),
Bagassa Guianensis (Tatajuba), Manikara Huberi (Maçaranduba), Ipê-Rosa (Tabeuia
Rosea), Mangueiras (Mangnifera Indica), Pau Sangue (Caqui Preto), Goiaba de Anta
(Bellucia Grossularioides), Oiti, Seringueira, Açaí, Andiroba, Pupunha, Mogno, Cedro, Cacau,
Cupuaçu, Guaraná, Tucumã.
Outras: Anacardium Giganteum (Cajuaçu), Carapa Guianensis (Andiroba), Bagassa
Guianensis (Tatajuba), Manikara Huberi (Maçaranduba).
CAATINGA – BAHIA, PIAUÍ, CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE, PARAÍBA, ALAGOAS.
1. Angico (Anadenanthera colubrina)
2. Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi)
3. Barriguda (Ceiba glaziovii)
4. Bromélia (Bromeliaceae)
5. Cacto (Cactaceae)
6. Carnaúba (Copernicia prunifera)
7. Caroá (Neoglasiovia variegata)
8. Catingueira (Caesalpinia pyramidalis)
9. Coroa-de-frade (Melocactus bahiensis)
10. Cumaru (Amburana cearensis)
11. Facheiro (Pilosocereus pachycladus)
12. Faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus)
13. Flor de jitirana
15. Jericó (Selaginella convoluta Sprig)
17. Jurema branca (Piptadenia stipulacea)
18. Malícia (Mimosa quadrivalvis L.)
19. Malva branca (Sida cordifolia L)
20. Mandacaru (Cereus jamacaru)
21. Palma (Opuntia cochenillifera)
22. Quixaba (Sideroxylon Obtusifolium)
23. Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia)
24. Umbuzeiro (Spondias tuberosa)
25. Xique-xique (Pilocereus gounellei)

PAMPA – Rio Grande do Sul
Nhandavaí, louro-pardo, pau-de-leite, cedro, canjerana, guajuvira, babosa-do-campo,
guatambu, grápia, palmeira anã, capim-forquilha, grama-tapete, cabelos-de-porco, flechilhas,
brabas-de-bode, unha-de-gato, bracatinga, cabreúva, angico-vermelho, caroba, amendoimnativo, trevo-nativo, cactáceas, timbaúva, araucárias, canafístula, algarrobo, etc.

PANTANAL – MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL.
- Aguapés (planta aquática)
- Alfaces d’água (planta aquática)
- Ipês (árvores de grande porte)
- Acuri (espécie de palmeira)
- Carandá (espécies de palmeira)
- Angicos (arbustos)
- Figueiras (árvores frutíferas de médio porte)
- Piúvas (árvores de grande porte)
- Orquídeas (plantas de pequeno porte)
- Mandacaru (cactos presentes nas áreas de transição entre Cerrado e Pantanal)
- Aroeiras (árvores de médio a grande porte)

2- A importância da Identificação das espécies arbóreas e de Flora do Mundo, por País e
Biomas
A união de estudos sobre a biodiversidade do planeta, a identificação das espécies
arbóreas do Mundo, em seus diferentes biomas – tudo isso é importante hoje devido ao grau
de vulnerabilidade, de mudanças velozes ambientais, culturais e estruturais que o mundo
passa. Identificar essas espécies por nomenclatura e fotografias é fundamental para que
esse processo de recuperação e reintegração ocorra adequadamente, gerando, inclusive,
uma Bioeconomia e Economia Verde que não excluam a Sustentabilidade da Recuperação
da Qualidade de Vida em áreas carentes dela e da Saúde Ambiental e Climática.
3- Identificando regiões e áreas carentes de arborização e Saúde Ambiental nas Cidades
Devemos nos perguntar: Quais regiões estão poluídas? Em quais regiões a água, o
solo, a atmosfera e o próprio ambiente se encontram em quadro agravante?
A partir disso, utilizando de tecnologias, programas e estudos publicados, podemos
identificar o país, a cidade e a região onde a transformação pode e deve ocorrer.
4- Características e Potenciais das Árvores para a Saúde e Restauração Ambiental
Sendo Natureza, o ser humano depende da natureza de inúmeras formas. Através da
evolução, hoje dispomos da Tecnologia, que possibilitou uma mudança sem precedentes na
forma de viver, se relacionar e gerir a vida – onde o bom uso dela gera mais qualidade de
vida, evita o sofrimento – além de ser uma ferramenta à Serviço da própria Educação.
O mau uso da tecnologia também traz resultados e riscos, como já vimos em diversas
situações do passado e do presente – abrangendo tanto a saúde mental como o próprio Meio
Ambiente.
5- Reconhecendo a Poluição Global: A importância do Paisagismo para a Qualidade de Vida.
Com o avanço tecnológico e a expansão urbana, o meio ambiente sofreu uma
mutação considerável em alguns anos. Hoje, essa mutação continua ocorrendo conforme as
interações ocorrem na utilização dessa ferramenta denominada Tecnologia.
Não podemos apartar Tecnologia do Corpo, do Ser, da Natureza. Essa é a mensagem que
tenho a passar hoje – A própria natureza tem sua tecnologia. O pensamento reconheceu e
nomeou essa inteligência da natureza – e chegamos hoje aos ápices da Inteligência Artificial
e T.Is. A partir disso, do hoje, como podemos olhar para tantos biomas alterados, árvores em
risco ou em extinção, poluição muito profunda do solo, da água?
É justamente o ótimo uso desse conhecimento que vai dar o suporte para valorizar a
natureza nela mesma, proporcionar Qualidade de Vida ao ser humano, eliminar a pobreza e
os cenários de grande déficit de saúde e saúde ambiental, as repercussões extremas de
impactos produzidos por um grupo de seres humanos ou toda a sociedade.
Como compartilho no início, a identificação das espécies arbóreas e vegetais no
Mundo é fundamental para a regeneração ambiental. Unindo isto ao Paisagismo, como
transformar cenários de extrema poluição e degeneração gerando Economia – a chamada
Bioeconomia que traz uma Economia Circular Inteligente e Integrativa – não exclusiva e não
de escassez? Deixo essa introdução com Você, querido(a) Leitor(a).
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