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Guia de espécies arbóreas para implantação em Ariquemes 
Árvores com flores  locais com fiação 

Murta de jardim 

Nome Cientifico:  Murraya paniculata Porte: até 5 metros 
Árvore de porte arbustivo, com flores de coloração branca, com perfume que lembra jasmim e 

flor-de-laranjeira, atrativa a pássaros, que fazem a dispersão de suas sementes. 

  
 
Ipê de jardim 

Nome Cientifico:  Tecoma stans Porte: até 5 metros 
Árvore com belíssima floração de cor amarela, surgem na ponta dos ramos, praticamente 

durante o ano inteiro, tem formato de sino, muito utilizada em arborização urbana. 

  
  
Flamboyant mirim 

Nome Cientifico:  Caesalpinia pulcherrima Porte: até 5 metros 
É bastante na arborização urbana por possuir pequeno porte, ser ornamental e raiz pivotante. 
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Escova de garrafa 

Nome Cientifico:  Callistemon Viminalis Porte: até 7 metros  
Produz flores praticamente o ano todo, que são  muito atrativas para os beija-flores 

  
  
Chuva de ouro 

Nome Cientifico:  Cassia fistula Porte: até 5 metros 
Árvore belíssima, que desponta inflorescências em cachos pendentes, de cor amarelo-ouro A 

floração decorre entre dezembro e abril 

  
 
Quaresmeira 

Nome Cientifico:  Tibouchina granulosa Porte: 8-12 metros 
Árvore de pequeno porte, raízes profundas, com floração roxa que ocorre entre junho e agosto. É 

uma das principais árvores utilizadas na arborização urbana no Brasil. 
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Pata de vaca 

Nome Cientifico:  Bauhinia variegata Porte: 5-10 metros 
É  uma espécie exótica, da Índia, e tem duas variedades da mesma espécie: a da flor branca e a 

da flor rosa. Esta não é medicinal.Possui uma das mais belas flores e folhagens, raízes 

profundas que não estouram as calçadas. Utilizada como opção decoração, e paisagismo. 

  
 

  
 

Reseda 
Nome Cientifico:  Lagerstroemia indica Porte: até 6 metros 

Perfeita para as calçadas, o resedá é uma arvoreta que não possui raízes agressivas, 
além de ter um belo florescimento, o tronco é muito belo, liso de tons claros. A florada, 

nas cores branca, rosa ou pink, se mantém intensa por toda a primavera. 
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Árvores com Flores, locais sem fiação, praças 

Ipê rosa  

Nome Cientifico:  Handroanthus heptaphyllus   Porte: em cidades 8-12 metros 
De crescimento bem rápido em 2 anos ela atinge 3,5 metros oferece uma linda florada de cor 

rosa no mês de Junho. Ideal para áreas isoladas, ou grandes avenidas. 

  

 
Ipê amarelo 

Nome Cientifico:  Handroanthus albus   Porte: até 30 metros 
A espécie é caducifólia, a queda das folhas coincide com o período de floração no final de agosto, 

As flores de cor amarelo-ouro, atraem abelhas e pássaros, principalmente beija-flores que são 

importantes agentes polinizadores. As sementes são dispersas pelo vento.  

  
 
Ipê roxo 

Nome Cientifico:  Handroanthus avellanedae  Porte: até 30 metros 
Conhecida pela sua floração abundante de róseo a roxo, se destaca facilmente quando em flor, 

utilizada no plantio em calçadas, por não causar danos a calçada. 
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Canafistula 

Nome Cientifico:  Senna multijuga   Porte: 6-10 metros 
Pode ser empregada na arborização de ruas estreitas e sob redes elétricas, suas flores aparecem 

de fevereiro a março, apresentam-se em cachos pendentes, amarelas, atraindo as abelhas e outros 

insetos polinizadores. 

  
 
Jacarandá  

Nome Cientifico: Jacaranda mimosaefolia Porte: até 15 metros  
É uma árvore maravilhosa para a arborização urbana, caracterizada pela rusticidade, floração 

decorativa e crescimento rápido. Pode ser utilizada na ornamentação de ruas, calçadas, praças e 

parques, pois suas raízes não são agressivas 

  
 

Árvores para sombra 
Canela 

Nome Cientifico:  Cinnamomum zeylanicum   Porte: até 9 metros 
É muito utilizada em culinária como condimento e aromatizante, tem alto potencial  medicinal, 

através do chá das folhas que possuem um odor distinto ou da canela em si.  
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Nim/Neem Indiano 

Nome Cientifico:  Azadirachta indica   Porte: até 9 metros 
É considerada um bom repelente de insetos,produz uma madeira da alta qualidade e sua semente, 

casca e folhas são utilizadas na fabricação de produtos fármacos. 

  
 
Boliviana/Brinco de indio 
Nome Cientifico: Cojoba arborea  Porte: 6-9 metros 
Árvore que fornece sombra fresca durante todo ano, por ter uma copa ampla e frondosa, seus 

frutos, contrastando com as sementes, são o grande atrativo. 

  
 
Oiti  
Nome Cientifico: Licania tomentosa   Porte: 8-15 metros 
Árvore amplamente utilizada na arborização urbana, pois sua copa densa proporciona boa 

sombra o ano todo, além disso não tem a raiz agressiva para as calçadas. 

  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA 

 

Árvores para sombra de grande porte, praças e Parques. 
Cerejeira 

Nome Cientifico:  Amburana acreana  Porte: até 40 metros 
Apresenta tronco levemente tortuoso, de até 25 m de comprimento, a casca e a semente são 

utilizadas regionalmente para aplicações em medicina caseira, frutificação de agosto a outubro 

 
  

Angelim saia (visgueiro) 

Nome Cientifico: Parkia pendula Porte: até 30 metros 
Árvore majestosa, ornamental, inconfundível mesmo à distância pelo aspecto tabular de sua copa 

sob a qual permanece pendentes por algum tempo as inflorescências ou o frutos. 

  
Jucá/Pau-Ferro 

Nome Cientifico: Caesalpinia ferrea  Porte: 12-30 metros 
É muito visado para o paisagismo por suas características ornamentais e de sombreamento. 
Apesar do porte, não possui raízes agressivas. 
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 SAMã  

Nome Cientifico: Samanea saman Porte: 8-20 metros 
Também conhecida como Chorona, ou Árvore da chuva, tem potencial de utilização no 

paisagismo, pelo porte e beleza, serve para sombreamento e ornamentação, espécie melífera. 

  
 

Farinha Seca 

Nome Cientifico: Albizia niopoides Porte: até 30 metros 
O conjunto elegante formado pela copa, ramagem e tronco tornam uma árvore bastante 

decorativa, ideal para grandes espaços, como parques e jardins amplos. Quando florida é um 

espetáculo à parte e torna-se muito atrativa para abelhas e outros insetos polinizadores 
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Árvores Frutíferas 
Amoreira 

 Nome Científico: Morus nigra     Porte: 4 -12 metros 
Frutífera que atrai avi-fauna, porem o plantio deve ser apenas em Praças, e não em vias públicas 

ou calçadas, pois frutos mancham carros. Multiplica-se por estaquia. 

  
 
Carambola 
Nome Científico: Averrhoa carambola    Porte: 6-9 metros 

Sua beleza, exotismo e pequeno porte a tornam uma árvore excelente para jardins. 

  
 
Urucum 

 Nome Científico: Bixa orellana    Porte: até 09 metros 
O urucum é uma arvoreta exuberante, seja pela beleza de suas flores, seja pelos seus 
vistosos cachos de frutos, floresce nos meses mais quentes do ano. 
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Uvaia/Orvalha 
 Nome Científico: Eugenia pyriformis  Porte: 4-10 metros 

No paisagismo seu uso é crescente, além de frutífera, é uma árvore elegante, com copa 

arredondada, seus frutos são doces e ácidos, muito aromáticos, ricos em vitamina C.  

  
 
Acerola  

 Nome Científico: Malpighia emarginata   Porte: 3-5 metros 
É um arbusto ou arvoreta, frutífera e ornamental, Seus frutos miúdos altamente nutritivos, 
são ornamentais e atraem a avifauna, a acerola frutifica ao longo do ano todo. 

  
 
Pitanga 

 Nome Científico: Eugenia uniflora   Porte: 4-6 metros 
É uma árvore ou arbusto frutífero e ornamental, com frutos doces e perfumados, porém 
com frutos frágeis, O florescimento pode ocorrer duas ou mais vezes ao ano. 
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Azeitona preta  
 Nome Científico: Syzygium jambolanum  Porte: até 10 metros 

Seus frutos podem manchar a pele e as roupas e, veículos e calçamentos, não sendo indicada 

para arborização de ruas, avenidas reservando seu plantio para parques maiores e sítios. 

  

 

Abiu 
Nome Científico: Pouteria Caimito   Porte: 4-6 metros 

Tem folhas lisas e brilhantes, utilizada da arborização urbana, frutifica nos meses de 
fevereiro a abril, possui abundante produção, sendo saborosos e consumidos in-natura. 

  
 
Araçá boi 
Nome Científico: Eugenia stipitata Porte: até 3,5 metros 
 A Arvore é muito ornamental e produz flores com grande potencial para criar abelhas 

silvestres, A planta frutifica 4 a 5 vezes ao ano. 
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Pinha 
Nome Científico: Annona squamosa    Porte: 4-6 metros 
É uma planta vulgarmente conhecida como ata, é conhecida pela produção de frutos 

exóticos e deliciosos,sua Fructificação ocorre durante todo o ano. 

  
 
Jambo 
Nome Científico: Syzygium malaccense   Porte: até 15 metros 
Árvore de vida longa, oferece boa sombra, possui forma piramidal, é bastante ornamental 

quando florida, os frutos tem sabor adocicado sendo consumidos in natura. 

  
 
Cajueiro 
Nome Científico: Anacardium occidentale                Porte: 5-12 metros 
Praticamente toda a árvore é utilizada, desde a amêndoa da castanha-de-caju que é 
consumidos torrados como iguarias até a parte carnosa como o suco.  
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Ingazinho 

Nome Científico: Inga marginata   Porte: 3-12 metros 
Árvore ornamental, utilizada na arborização urbana para formação de cortinas arbóreas. Suas 
flores são melíferas e seus frutos são comestíveis, e atraem pássaros e outros animais 

  
Tamarindo 
Nome Cientifico: Tamarindus indica     Porte: até 20 metros 
Árvore frutífera bastante decorativa, o fruto é uma vagem com casca pardo-escura, A polpa, 
com sabor agridoce, é usada no preparo de doces, bolos, sorvetes e sucos concentrados. 

  
Bacopari 

Nome Cientifico: Garcinia brasiliensis   Porte: até 06 metros 
Árvore de porte elegante, sobretudo quando carregada de frutas, é de fácil adaptação a 
ambientes sobrios, fazendo com que tenha grande potencial para ser utilizada na 
ornamentação urbana. 
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Pitomba 

Nome Cientifico: Talisia esculenta   Porte: até 12 metros 

Utilizada na recuperação de áreas degradadas servindo de alimentação para inúmeras 
espécies de aves. É empregada na arborização de parques e praças, seu fruto é rico em 
vitamina C. 

  
Jabuticaba 
Nome Cientifico: Myrciaria cauliflora   Porte: até 06 metros 

É uma planta com crescimento relativamente lento pois leva de 8 a 12 anos para frutificar, 

atinge seu “auge” como planta ornamental durante a floração e frutificação.   

  
Goiabeira 
Nome Cientifico: Psidium guajava   Porte: até 06 metros 

É uma pequena árvore frutífera tropical, nativa de toda a América, apresenta tronco tortuoso, 
com casca lisa, seu fruto tem polpa delicada, doce e perfumada. 
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Manga Rosa 
Nome Cientifico: Mangifera indica   Porte: até 30 metros 
Árvore grande de copa frondosa,  é perfeita para grandes parques. Uma boa opção é plantá-la 

isolada como ponto de destaque, fornecendo uma aconchegante sombra o ano inteiro. 

  
Açaí  
Nome Cientifico: Euterpe olearacea   Porte: 16-20 metros 

O açaizeiro faz parte da família das palmáceas. é uma planta que se desenvolve 

próxima a rios, seu fruto tem cor roxa, utilizado na confecção de alimentos e bebidas. 

  
 


