
PDAU - Anexo 1

Espécies arbóreas para uso na arborização urbana do Município de Caxias do Sul

Nome científico: Acacia podalyriifolia 

Nome comum: Acácia-mimosa, acácia-imperial

Família: Fabaceae

Origem: Nativa da Austrália.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura 5 a 7 metros), com tronco ereto.

Copa: copa irregular a globosa (diâmetro de 5 metros), pouco densa, com ramos longos e

folhas perenes, de cor verde-prateada.

Florescimento: Flores amarelas, ornamentais. Floresce de julho a agosto.

Frutificação: Fruto em forma de vagem, frutificando na primavera.

Observações: Rápido  crescimento.  Folhas  e  flores  ornamentais  pelo  contraste,  e

perfumadas no inverno. Há poucos indivíduos na arborização do município, podendo ser

melhor explorada.

Nome científico: Acca sellowiana 

Nome comum: Goiabeira-serrana

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura 3 a 5 metros), com tronco curto e de 15 a 20

centímetros de diâmetro.

Copa: Densa e baixa, com coloração verde-azulada (diâmetro de 4 metros). Folhagem

perene.

Florescimento: Flores rosa com vermelho. Floresce de setembro a novembro.

Frutificação: Frutos verdes, de formato ovalado, comestíveis e muito procurados pela

fauna. Frutifica de janeiro a março.

Observações: Tem um crescimento lento. Árvore muito ornamental pelo belo aspecto de

suas folhas e flores.  Nota-se,  no entanto,  que a copa ocupa bastante espaço,  sendo

inadequada para passeios públicos estreitos ou lindeiros a corredores de ônibus.

Nome científico: Acer buergerianum

Nome comum: Bordo-tridente, ácer 

Família: Sapindaceae
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Origem: nativa da China, Coreia e Japão. 

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de até 10 metros), com tronco ereto e muito

resistente.

Copa: Globosa, de folhagem caduca, com troca da coloração antes da queda das folhas.

Florescimento: Flores verde-amareladas, florescendo na primavera.

Frutificação: Frutos com duas sementes. 

Observações: Belíssima folhagem outonal que vai do amarelo alaranjado ao vermelho

avinhado,  conforme  a  natureza  do  solo.  Só  há  três  exemplares  na  arborização  do

município, de acordo com o inventário realizado.

Nome científico: Acer negundo

Nome comum: Ácer-negundo

Família: Sapindaceae

Origem: Nativa dos Estados Unidos e Canadá.

Estrutura:  Espécie de médio a grande porte (altura de 08 a 12 metros), com tronco de

casca marrom-acinzentada.

Copa: Irregular,  com  folhagem  decídua.  No  outono  as  folhas  adquirem  coloração

amarelada, muito ornamental, antes da queda.

Florescimento: Flores verde-amareladas. Floresce no inverno.

Frutificação: Frutos do tipo sâmara, aos pares. Frutifica entre primavera e verão.

Observações:  Indicada por alguns autores para a arborização urbana nas regiões de

altitude do sul do Brasil. Nota-se que, após podas, emite ramos longos como rebrotação,

sendo inadequado seu uso sob rede elétrica.

Nome científico: Acer palmatum

Nome comum: Ácer, ácer-japonês

Família: Sapindaceae

Origem: Nativa do Japão, China e Coréia.

Estrutura: Espécie de pequeno a médio porte (altura 6 a 8 metros), com tronco de 20 a

40 centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa, com folhagem decídua e muitos raminhos elegantes. Coloração vermelha

muito ornamental, antes da queda das folhas, no outono.

Florescimento: Flores vermelhas, poucas e não vistosas. Floresce na primavera.

Frutificação: Frutos do tipo sâmara, pequenos e aos pares. Frutifica na primavera.
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Observações:  Espécie ornamental, e muito indicada para o paisagismo e arborização

urbana, inclusive sob redes de distribuição de energia.

Nome científico: Agarista eucalyptoides 

Nome comum: Criúva

Família: Ericaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie  de  pequeno  porte  (altura  de  3  a  6  metros),  com  tronco  curto  e

bastante tortuoso.

Copa: Pouco densa e irregular, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores  pequenas,  brancas,  variando  até  amarelado  ou  avermelhado.

Floresce de setembro a dezembro.

Frutificação: Frutos pequenos e não comestíveis. Frutificação em fevereiro e março.

Observações: Planta de ambientes abertos (campo), pois necessita de muita luz. Ainda

não foi utilizada na arborização do município, carece de maiores informações sobre seu

comportamento em passeios públicos.

Nome científico: Ailanthus altissima 

Nome comum: Árvore-do-céu, ailantus

Família: Simaroubaceae 

Origem: Nativa da China.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 10 a 15 metros), com tronco geralmente

muito ramificado.

Copa: Arredondada e aberta (diâmetro da copa de 9 m), com folhagem decídua.

Florescimento: Flores amarelo-esverdeadas, com odor intenso e incômodo. Floresce de

abril a julho.

Frutificação: Frutos  em  forma  de  sâmaras  aladas,  amareladas  ou  avermelhadas.

Frutifica no verão.

Observações: Espécie  de  rápido  crescimento,  com  madeira  leve,  pouco  resistente.

Desenvolve-se  muito  bem  em  diversos  tipos  de  solos,  principalmente  em  espaços

urbanos e  é resistente à poluição e a condições climatológicas extremas. Há poucos

exemplares na arborização do município, e ainda assim foi possível observar que não é

adequada em locais que necessitem de podas (sob rede ou muito próximo a edificações)

pois forma brotações longas e finas após a poda.
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Nome científico: Allophylus edulis

Nome comum: Chal-chal

Família: Sapindaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 10 metros). Apresenta tronco com 20 a

30 centímetros de diâmetro e pouco tortuoso, sistema radicular de pequeno porte e sem

afloramento superficial.

Copa: Arredondada (diâmetro de 5 metros), com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores brancas, pequenas e pouco expressivas. Floresce de setembro a

novembro.

Frutificação:  Seus  frutos,  pequenos  e  vermelhos,  são  ornamentais  e  comestíveis.

Frutifica de novembro a dezembro.

Observações: Rápido crescimento. Fruto atrativo para a avifauna. Adequada para plantio

em  calçadas.  Há  diversos  exemplares  na  arborização  do  município,  apresentando

comportamento adequado, com porte elegante, e sem ocasionar danos ao calçamento do

passeio.  Apesar  de  estar  entre  as  espécies  com  maior  percentual  de  ocorrência  de

parasitas, de acordo com os dados do inventário, convém citar que não são verificados

problemas significativos à sanidade dos exemplares existentes na arborização.

Nome científico: Annona neosalicifolia

Nome comum: Araticum, cortiça, araticum-folha-de-salgueiro

Família: Annonaceae 

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio a  grande porte (altura de  até 20 metros), no entanto, na

arborização urbana normalmente apresenta menos de 10 metros de altura, com fuste

ereto.

Copa: Irregular a arredondada, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores amareladas. Floresce de outubro a dezembro.

Frutificação: Fruto amarelo, comestível e muito atrativo à fauna. Frutifica de fevereiro a

abril.

Observações: Espécie bastante utilizada na arborização urbana do município, atingindo

porte  médio  em  passeios  públicos,  não  sendo  frequente  observar  conflitos  com

equipamentos urbanos ou problemas fitossanitários.
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Nome científico: Annona rugulosa

Nome comum: Araticum, cortiça, embira e quaresma

Família: Annonaceae 

Origem: Nativa do sul do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 7 a 14 metros), com tronco curto e de 30 a

40 centímetros de diâmetro.

Copa: Densa e arredondada, com folhagem caducifólia.

Florescimento: Flores amareladas, pouco vistosas. Floresce de setembro a março.

Frutificação:  Fruto grande, amarelado, comestível e atrativo para a fauna. Frutifica de

novembro a março.

Observações: Espécie de rápido crescimento. Há menos de cinquenta exemplares na

arborização  do  município,  carecendo  de  maiores  informações  sobre  cultivo  e

comportamento na arborização urbana.

Nome científico: Annona sylvatica 

Nome comum: Araticum 

Família: Annonaceae

Origem: Nativa do Brasil (de Pernambuco ao Rio Grande do Sul).

Estrutura:  Espécie  de  médio  porte  (altura  6  a  8  metros),  com  tronco  de  30  a  40

centímetros de diâmetro.

Copa: Densa, arredondada e com folhagem perenifólia.

Florescimento: Flores amarelas. Floresce entre setembro e outubro.

Frutificação:  Frutos  amarelos,  de  tamanho médio,  comestíveis.  Frutifica  de janeiro  a

abril.

Observações:  Frutos  muito  procurado  pela  avifauna  em  geral.  Pouco  utilizada  na

arborização do município, com apenas sete exemplares, mas tem se mostrado adequada,

podendo ser aumentada sua utilização, em locais adequados (sem rede elétrica).

Nome científico: Apuleia leiocarpa

Nome comum: Grápia

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 25 a 35 metros), de tronco longo e reto, com
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60 a 90 centímetros de diâmetro.

Copa: Pouco densa, frondosa e alargada, se cresce isolada. Com folhagem decídua.

Florescimento: Flores branco-esverdeadas. Floresce de agosto a novembro.

Frutificação: Frutos  amadeirados.  Frutifica  de  janeiro  e  fevereiro  e  permanecem  na

planta por muitos meses.

Observações:  Não tem registro  para  a  arborização  urbana  do  município.  Devido  ao

grande porte, não é adequada para canteiros centrais e passeios públicos. No entanto,

pode ser testada para uso em parques e praças, distante de edificações ou de áreas de

calçamento para circulação de pedestres e veículos.

Nome científico: Araucaria angustifolia

Nome comum: Pinheiro-do-paraná, pinheiro-brasileiro, araucária

Família: Araucariaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 20 a 50 metros), de tronco retilíneo, com 90 a

180 centímetros de diâmetro.

Copa: Conífera, com copa alta e elíptica (diâmetro de 20 metros) e folhagem perenifólia.

Florescimento: Sem  flores,  estróbilos  masculinos  de  cor  marrom.  Fecundação  das

pinhas de agosto a janeiro.

Frutificação: Espécie  sem  frutos  (Gimnosperma),  com  semente  comestível  (pinhão).

Amadurece de abril a junho.

Observações: Crescimento lento. Espécie ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul,

na categoria vulnerável (VU). É uma árvore dióica, onde apenas os exemplares femininos

produzem a pinha, que origina o pinhão, sendo um fator a mais de risco de queda sobre

edificações ou sobre veículos. Não é adequada para o plantio na arborização urbana,

devido à falta de espaço para seu adequado desenvolvimento radicular, oferecendo riscos

a edificações próximas. Pode, no entanto, ser utilizada em parques e praças, distante de

edificações.

Nome científico: Araucaria columnaris

Nome comum: Araucaria-de-cook, araucária-excelsa, pinheiro-de-natal

Família: Araucariaceae

Origem: Nativa da Ilha de Nova Caledônia.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 40 a 60 metros), de tronco escuro com 60 a 90
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centímetros de diâmetro, com casca resinosa que escama em lâminas.

Copa: Elíptica vertical, piramidal estreita, quase colunar, perenifólia.

Florescimento: Tem  “flores”  masculinas  (estróbilos)  marrons,  curtas  e  cilíndricas,  e

estróbilos femininos globosos e escamosos. Floresce na primavera.

Frutificação: Sem frutos (gimnosperma).

Observações:  Não  tolera  geadas  fortes,  preferindo  o  clima  subtropical.  Há  poucos

indivíduos na arborização urbana do município (apenas doze), apesar de ser bastante

ornamental. Não deve ser plantada sob rede de energia elétrica.

Nome científico: Archontophoenix cunninghamiana

Nome comum: Palmeira-real

Família: Arecaceae

Origem: Nativa da Austrália.

Estrutura: Espécie de palmeira de médio porte (altura 8 a 10 metros), caule cilíndrico e

levemente anelado com aproximadamente 18 centímetros de diâmetro.

Copa: Diâmetro de 4 metros.

Florescimento: Flores brancas. Floresce no inverno e na primavera.

Frutificação: Frutos esféricos, avermelhados e pequenos. Frutifica na primavera.

Observações: Crescimento médio. É mais comum no interior de terrenos, mas apresenta

características compatíveis com o uso em passeios públicos e canteiros, contanto que

não seja plantada sob rede elétrica.

Nome científico: Azadirachta indica

Nome comum: Nim, margosa

Família: Meliaceae

Origem: Nativa da Ásia.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 15 a 20 metros), com tronco de casca parda-

acinzentada, saliente e fissurada, de 30 a 80 centímetros de diâmetro.

Copa: Globular e rala, perenifólia, formada por ramagem longa.

Florescimento: Flores esbranquiçadas, pequenas e suavemente perfumadas. Floresce

entre setembro e outubro.

Frutificação: Frutos  são  drupas  elipsóides,  lisos,  amarelados  e  com  polpa  carnosa.

Época da frutificação de maio a junho na região sul do Brasil.

Observações: Repelente  de insetos  e  apresenta  um crescimento  rápido,  mas  não é
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muito resistente a baixas temperaturas e geadas. Apesar de ser indicada para arborização

de  parques,  praças,  ruas  e  avenidas,  não  há  nenhum  exemplar  na  arborização  do

município, de acordo com os dados obtidos no inventário da arborização urbana.

Nome científico: Banara parviflora

Nome comum: Olho-de-pombo

Família: Salicaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura 7 metros), com baixa tortuosidade.

Copa: Irregular a arredondada (diâmetro da copa 5 metros), pouco densa e com folhagem

caduca.

Florescimento: Flores amarelo-ouro. Floresce de novembro a janeiro.

Frutificação: Frutos pequenos, avermelhados e brilhantes, que dão aspecto ornamental à

planta e são muito atrativos à avifauna. Frutifica de março em diante.

Observações: Crescimento médio. Produz pólen e néctar para a apicultura. Há somente

quatro exemplares na arborização urbana do município. Por ser pequena e de floração

exuberante, sugere-se utilizá-la na arborização de passeios estreitos, inclusive sob rede

elétrica.

Nome científico: Bauhinia forficata

Nome comum: Pata-de-vaca, pata-de-vaca-branca

Família: Fabaceae

Origem: Nativa da do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de até 9 metros) com tronco tortuoso e de 30 a

40  centímetros  de  diâmetro.  Quando  jovem,  apresenta  espinhos  como  estípulas  das

folhas.

Copa: Pouco densa,  arredondada ou irregular e bastante aberta (diâmetro da copa 6

metros), com folhagem decídua ou semi-decídua.

Florescimento: Flores brancas, grandes e perfumadas. Floração de outubro a janeiro.

Frutificação: Fruto do tipo vagem achatada, com até 20 centímetros de comprimento.

Frutifica de julho a agosto.

Observações: Crescimento rápido. Árvore ornamental, utilizada na arborização urbana e

em parques e jardins. Amplamente polinizada por morcegos. Não deve ser utilizada em

passeios públicos lindeiros a corredores de ônibus, devido à copa bastante larga. Apesar
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de apresentar porte pequeno a médio, em locais onde é plantada sob a rede elétrica,

apresenta  a  arquitetura  da  copa prejudicada,  dificultando a  condução  e  as  podas de

levantamento e afastamento da fiação, muitas vezes incompatíveis.

Nome científico: Bauhinia variegata

Nome comum: Pata-de-vaca rosa

Família: Fabaceae

Origem: Nativa da Índia.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura 7 a 10 metros), com tronco cilíndrico, de 20 a

40 centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada e globosa (diâmetro da copa 6 metros), formada por ramagem densa,

e folhagem decídua.

Florescimento: Flores rosas ou lilás, com forma ovalada e alongada em racemos curtos.

Floração entre julho e setembro.

Frutificação: Frutos do tipo vagem, achatados e de coloração marrom-claro.  Frutifica

entre outubro a dezembro.

Observações: Crescimento médio. Indicada para arborização viária e para paisagismo.

Tolera geadas. Não deve ser utilizada em passeios públicos lindeiros a corredores de

ônibus, devido à copa bastante larga. Apesar de apresentar porte pequeno a médio, em

locais onde é plantada sob a rede elétrica, apresenta a arquitetura da copa prejudicada,

dificultando a condução e as podas de levantamento e afastamento da fiação, muitas

vezes incompatíveis.

Nome científico: Blepharocalyx salicifolius

Nome comum: Murta, olmo

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura de 15 a 20 metros), tem o tronco revestido

com uma casca grossa, e atinge de 30 a 40 centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa se em espaço amplo, mas geralmente estreita, com aspecto piramidal na

arborização urbana. Com folhagem perenifólia, levemente chorona (ramos pendentes) e

pouco densa.

Florescimento: Flores brancas, muito perfumadas. Floresce de dezembro a julho.

Frutificação: Frutos vermelhos, procurados por muitas aves. Frutifica em maio.

Anexo 1 – Pág. 9/81



Observações: Espécie já utilizada na arborização do município, com boa adaptação em

passeios públicos, geralmente com altura variando de 7 a 10 metros, quando plantada em

passeios  públicos.  Cabe  citar,  no  entanto,  que  está  entre  as  espécies  com  maior

percentual de ocorrência de parasitas, de acordo com os dados do inventário.

Nome científico: Brachychiton populneum

Nome comum: Perna-de-moça, braquiquito

Família: Malvaceae 

Origem: Nativa da Austrália.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 7 a 10 metros), com tronco cônico.

Copa: Ovalada a globosa e densa (diâmetro da copa de 5 metros), caducifólia.

Florescimento:  Flores branco-amareladas ou esverdeadas. Floresce entre setembro e

outubro.

Frutificação: Frutos lenhosos, tipo cápsula, de cor marrom-escuro. Frutifica no verão.

Observações:  Adequada para  o  plantio  em parques,  ruas e  avenidas,  por  ser  muito

ornamental. Alguns  autores  citam  a  resistência  à  poluição  urbana  como  uma

característica. No entanto, na arborização do Município é comum ver exemplares desta

espécie com problemas fitossanitários, geralmente envolvendo apodrecimento do tronco,

além de estar entre as espécies com maior percentual de ocorrência de parasitas, de

acordo com os dados do inventário.

Nome científico: Brunfelsia uniflora

Nome comum: Manacá, primavera

Família: Solanaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 metros).

Copa: Densa, arredondada (diâmetro médio de 2 metros) e com folhagem perene.

Florescimento: Flores  cheirosas,  roxas,  rosadas  ou  brancas,  conforme a  maturação.

Floração com maior profusão durante a primavera e o verão.

Frutificação: Frutos em forma de cápsula. Frutifica de dezembro a fevereiro.

Observações: Espécie bastante ornamental  quando florida, bem adaptada ao uso na

arborização urbana do município.  Pode ser  utilizada sob rede elétrica e em passeios

públicos estreitos.
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Nome científico: Butia eriospatha

Nome comum: Butiazeiro-da-serra, butiá 

Família: Arecaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie  de  pequeno  porte  (até  5  metros),  com  tronco  ereto  de  30  a  45

centímetros de diâmetro.

Copa: Palmeira com folhas grandes e pendentes, que podem chegar muito próximo ao

chão.

Florescimento: Flor laranja, em cachos. Floresce da primavera ao verão.

Frutificação: Frutos de coloração amarelada, globosos e comestíveis (butiá). Frutifica de

janeiro a março.

Observações:  Ocasionalmente  cultivada  no  paisagismo.  Não  utilizar  em  passeios

públicos, pois demora a crescer e as folhas ocupam muito espaço, prejudicando o trânsito

ou estacionamento de veículos, projetando-se sobre a via pública.

Nome científico: Cabralea canjerana

Nome comum: Canjerana, pau-de-santo

Família: Meliaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura 20 a 30 metros), com tronco de 70 a 120

centímetros de diâmetro, com casca cinza-escura.

Copa: Ampla, arredondada a umbeliforme, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores brancas, pequenas e inexpressivas. Floresce mais de uma época

por ano, com maior intensidade nos meses de setembro a outubro.

Frutificação: Frutos  marrom  avermelhados,  em  forma  de  cápsula  globosa.  Frutifica

predominantemente de agosto a novembro.

Observações: Espécie muito bonita,  com potencial  para uso no paisagismo. Indicada

para parques e praças, devido ao grande porte e largura da copa. Não deve ser usada em

calçadas, devido ao grande porte do sistema radicular.

Nome científico: Caesalpinia echinata

Nome comum: Pau-brasil 

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Brasil (do Ceará ao Rio de Janeiro), mas exótica para o Rio Grande do
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Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 5 a 15 metros), com tronco alaranjado,

curto, tortuoso e aculeado, com 40 a 70 centímetros de diâmetro.

Copa: Aberta e ampla, com folhagem verde-escura brilhante, semidecídua.

Florescimento: Flores  amarelo-douradas  e  perfumadas.  Floresce  de  setembro  a

dezembro.

Frutificação: Frutos em forma de vagem capsulada, marrom. Frutifica em novembro e em

dezembro.

Observações: É a árvore símbolo do Brasil, ótima para uso paisagístico. Há somente

quatro  exemplares  na  arborização  do  município,  devendo  ser  melhor  testada  sua

tolerância  à  geada.  Sugere-se  seu  uso em parques  e  praças importantes,  pelo  valor

histórico da espécie.

Nome científico: Calliandra tweedii

Nome comum: Caliandra, topete-de-cardeal

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte, arbustivo a arbóreo (até 6 m de altura).

Copa: Bastante ramificada, com aparência arbustiva e folhagem perene.

Florescimento:  Flores  vermelhas,  delicadas  e  ornamentais,  floresce  de  setembro  a

novembro.

Frutificação: Fruto do tipo legume lenhoso, frutifica de dezembro a fevereiro.

Observações:  Devido  ao  tronco  curto,  com  grande  ramificação,  geralmente  ocupa

bastante espaço do passeio público, sendo inadequada para passeios públicos lindeiros a

corredores de ônibus, ou muito estreitos. A espécie com flores cor-de-rosa com branco,

Calliandra brevipes, possui porte arbustivo e é indicada para cercas-vivas, por isso não foi

incluída neste plano.

Nome científico: Callistemon sp. “imperialis”

Nome comum: Escova-de-garrafa

Família: Myrtaceae

Origem: Exótica para o Brasil, mas sem origem determinada.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura 4 a 5 metros), com tronco ereto e cilíndrico.

Copa:  copa pequena e estreita, perfeitamente globosa e densa, com folhagem perene,
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formada por ramos curtos e muito ramificados.

Florescimento:  Flores  vermelhas,  em  forma  de  espiga  cilíndrica  e  muito  vistosas.

Floresce de junho a setembro.

Frutificação: Frutos em forma de cápsula lenhosa. Frutifica logo após a queda das flores.

Observações: Espécie  tolerante ao frio  e  a  geadas.  Tem características ornamentais

notáveis,  principalmente  quando  florida.  Ideal  para  o  paisagismo  e  arborização  de

passeios em ruas estreitas. 

Nome científico: Callistemon viminalis

Nome comum: Escova-de-garrafa-pendente

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa da Austrália.

Estrutura:  Espécie  de  pequeno porte  (altura  5  a  7  metros),  com tronco de 20 a  40

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada  e  fusiforme,  com  folhagem  perene,  formada  por  uma  ramagem

densa, longa e pendente.

Florescimento: Flores vermelhas, cilíndricas e densas. Floresce de junho a setembro.

Frutificação: Frutos  em  forma  de  cápsula  lenhosa,  esférico-ovalados,  com  muitas

sementes. Frutifica logo após a queda das flores.

Observações: Espécie tolerante ao frio e a geadas. Espécie muito ornamental, utilizada

em parques,  jardins  e  na  arborização urbana.  É muito  semelhante  à Callistemon  sp.

”imperialis”,  no entanto, apresenta ramos e inflorescências pendentes. Muito atrativa a

beija-flores.

Nome científico: Camellia japonica

Nome comum: Camélia

Família: Theaceae

Origem: Nativa da China e Japão.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (até 4 m), com tronco curto e casca lisa.

Copa: Oval-arredondada,  formada  por  ramagem  densa,  numerosa  e  compacta,  com

folhagem perene.

Florescimento: Flores vistosas, de cor rosa, vermelha ou branca. Floresce no outono e

no inverno.

Frutificação: Frutos em forma de cápsulas deiscentes. Frutifica na primavera.
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Observações:  Destaca-se pela beleza, colorido e simetria de suas flores. Crescimento

lento. As flores fazem bastante sujeira na calçada quando caem, devido ao seu tamanho,

mas por não ser o ano todo, e considerando o valor paisagístico desta espécie, não é

comum  haver  reclamações  dos  moradores,  apresentando  uma  boa  aceitação  onde

ocorre, apesar de não haver muitos exemplares na arborização urbana do município.

Nome científico: Campomanesia guazumifolia

Nome comum: Sete-capotes

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno a médio porte (altura de 6 a 10 metros), com tronco curto

e tortuoso, de 20 a 30 centímetros de diâmetro.

Copa: baixa e alargada, pouco densa, com folhagem decídua, folhas grandes e rugosas,

com aspecto ornamental.

Florescimento:  Flores brancas, com 4 centímetros de diâmetro. Floresce de outubro a

novembro.

Frutificação: Frutos  carnosos  e  comestíveis,  verde-amarelados.  Frutifica  de  março  a

maio.

Observações:  Espécie de crescimento moderada. Indicada para a arborização urbana,

devido  ao valor  ornamental  de  suas folhas e flores.  Flores  melíferas,  polinizadas por

abelhas, e frutos atrativos a pássaros e mamíferos pequenos. Há menos de 50 indivíduos

na arborização urbana do município, podendo ser melhor aproveitada.

Nome científico: Campomanesia xanthocarpa

Nome comum: Guabirobeira

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura entre 7 a 10 metros, podendo ser maior em

áreas naturais), com tronco ereto de 30 a 50 centímetros de diâmetro.

Copa: Elíptica vertical e densa, com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores solitárias e brancas. Floresce de setembro a novembro.

Frutificação: Frutos  adocicados,  carnosos  e  comestíveis.  Frutifica  em  novembro  e

dezembro.

Observações: Usada na arborização urbana, porém seus frutos, quando caídos, causam
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alguns  incômodos,  deixando  a  calçada  escorregadia.  Há  mais  de  mil  indivíduos  na

arborização urbana, porém, há muitas reclamações pela sujeira que as árvores fazem,

sendo  comum  o  pedido  de  podas  e  remoção  destes  exemplares.  A espécie  é  bem

adaptada e tem uma folhagem muito bonita, além de apresentar flores melíferas e frutos

atrativos à avifauna, podendo ser mais utilizada para parques e praças, onde não haja

circulação de pedestres próximo ao exemplar.

Nome científico: Carya illinoinensis

Nome comum: Nogueira-pecan

Família: Juglandaceae

Origem: Nativa dos Estados Unidos.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura acima de 12 metros), porém, com crescimento

lento.

Copa: Ovalada, com diâmetro de 8 metros e folhagem decídua.

Florescimento: Flores esverdeadas. Floresce na primavera.

Frutificação: Frutos comestíveis (noz). Frutifica no outono e inverno.

Observações: Tem grande valor paisagístico, plantada também no espaço urbano. Como

os frutos são revestidos por uma casca lenhosa, quando caem podem ser colhidos e

consumidos pelo homem. Há poucos indivíduos nos passeios públicos do município.

Nome científico: Casearia sylvestris

Nome comum: Chá-de-bugre, cafezinho-do-mato

Família: Salicaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 4 a 6 metros), com tronco reto e tortuoso

de 20 a 30 centímetros de diâmetro.

Copa: Baixa, densa e arredondada, com folhagem perene.

Florescimento: Flores pequenas e numerosas, podendo ser brancas, verdes ou creme.

Floresce de junho a agosto.

Frutificação: Frutos em forma de cápsula ovóide, de coloração vermelha, muito atrativos

à avifauna. Frutifica de setembro a novembro.

Observações:  Espécie tolerante a baixas temperaturas e com crescimento moderado.

Sua flor tem perfume de mel, muito atrativa para as abelhas e é melífera ainda no inverno.

Pelo seu pequeno e elegante porte é ótima para arborização de ruas estreitas e sob rede
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elétrica. Há apenas quatro exemplares na arborização do município, sugerindo-se sua

utilização com maior frequência.

Nome científico: Cassia fistula

Nome comum: Chuva-de-ouro, bolão, cássia-fístula, cássia-imperial 

Família: Fabaceae 

Origem: Nativa da Ásia.

Estrutura: Espécie de porte médio (altura de 5 a 10 metros),  com tronco elegante e

tortuoso.

Copa: Arredondada, com cerca de 4 metros de diâmetro, e com folhagem decídua.

Florescimento: Flores amarelas e perfumadas, dispostas em longos cachos pendentes.

Floresce no verão.

Frutificação:  Frutos do tipo  legume,  de cor negra. Sementes envoltas com uma polpa

doce. Frutifica no outono.

Observações:  Crescimento  rápido  e  adapta-se  muito  bem  aos  climas  subtropical  e

tropical. Pode ser plantada em calçadas pois não apresenta raízes agressivas e durante

sua floração torna-se um centro de atenção.  Apesar  da sua polpa ser comestível,  as

sementes são tóxicas e não devem ser ingeridas.

Nome científico: Cassia leptophylla

Nome comum: Falso-barbatimão

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Brasil (São Paulo a Santa Catarina), exótica para o Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 8 a 14 metros).

Copa: Globosa, com diâmetro de 7 metros e folhagem perene.

Florescimento: Flor amarela, saindo em conjunto (inflorescências), dando um aspecto

bastante ornamental. Floresce entre novembro a janeiro.

Frutificação: Em forma de vagem. Frutifica entre junho e julho.

Observações: Quando florida, tem alto valor paisagístico, sendo que há menos de 50

exemplares na arborização urbana do município, podendo ser melhor aproveitada.

Nome científico: Castanea sativa

Nome comum: Castanheira, castanha-portuguesa

Família: Fagaceae
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Origem: Nativa da Europa, norte da África e China.

Estrutura: Espécie de grande porte (20 a 25 metros), com tronco geralmente curto (muito

ramificada)  de  80  a  100  centímetros  de  diâmetro,  com  casca  saliente,  marrom-

acinzentada.

Copa: Arredondada e densa, com muitos ramos e com folhagem decídua. Copa bastante

ornamental, devido às características da sua folhagem.

Florescimento: Possui flores masculinas, amareladas ou brancas, cilíndricas e eretas (se

apresentam  em  forma  de  rabo  de  gato),  e  flores  femininas,  lenhosas  e  deiscentes.

Floresce de maio a junho.

Frutificação: Frutas comestíveis (castanha) cobertos por uma cúpula espinhosa. Frutifica

no outono.

Observações: Cultivada em pomares das regiões do sudeste e sul do Brasil, bem como

em parques e jardim por fins ornamentais. No município, há um Parque que leva o nome

desta  árvore,  devido  à  grande  quantidade  de  exemplares  desta  espécie.  Devido  ao

grande porte, e também à queda de frutos espinhosos, não é adequada para plantio em

passeios públicos e canteiros centrais.  O sistema radicular é robusto e expansivo, mas

pouco profundo, o que pode acarretar riscos de queda em árvores isoladas expostas a

fortes ventos.

Nome científico: Cedrela fissilis

Nome comum: Cedro, cedro-rosa

Família: Meliaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 8 a 30 metros), com tronco de 60 a 100

centímetros de diâmetro.

Copa: Ampla, com diâmetro de 15 metros, e formato arredondado a umbeliforme, com

folhagem caduca.

Florescimento: Flores pequenas, de cor creme ou amareladas. Floresce de agosto a

setembro.

Frutificação: Frutos  de  cor  marrom,  em  formato  de  cápsula  e  textura  lenhosa,

deiscentes. Frutifica de julho e agosto.

Observações: Espécie com grande valor paisagístico, devido ao formato da copa e à

disposição das folhas nos galhos. Deve-se evitar plantá-la em agrupamentos, devido ao

ataque da broca-do-cedro. Pelo grande porte e extensão de seu sistema radicular, não é
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indicada para passeios públicos, ou canteiros centrais estreitos, podendo ser utilizada em

canteiros centrais mais largos (acima de 10 metros).

Nome científico: Ceiba speciosa

Nome comum: Paineira

Família: Malvaceae

Origem: Nativa do Rio grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte altura de 15 a 30 metros), diâmetro do tronco de 80 a

120 centímetros, e com presença de acúleos quando jovem.

Copa: Globosa, larga e aberta (diâmetro da copa 8 metros), caducifólia.

Florescimento:  Flores cor-de-rosa grandes e vistosas, muito ornamentais. Floresce de

dezembro a abril (em Caxias do Sul, geralmente floresce em março ou abril).

Frutificação: Frutos  grandes,  em  formato  de  cápsulas  sublenhosa  deiscente,  com

sementes envoltas por fibras brancas (painas). Frutifica de agosto a setembro.

Observações: Possui sistema radicular bastante expansivo, ocasionando grandes danos

ao calçamento de passeios, vias públicas e edificações que estejam próximas ao raio da

copa. Por esse motivo, não devem ser plantadas em passeios públicos e nem próximo a

edificações ou áreas com calçamento, mesmo em calçadas largas, com mais de 4 metros.

No entanto, devido ao elevado valor paisagístico, a espécie pode ser utilizada em praças

ou parques com grandes áreas abertas e sem pavimentação.

Nome científico: Cenostigma pluviosum

Nome comum: Sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Brasil, mas exótica para o Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de  8 a 16 metros), com tronco de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada a ovalada horizontalmente, com folhagem semidecídua.

Florescimento:  Flores  amarelas  em racemos apicais. Floresce do fim de agosto  até

novembro.

Frutificação: Os frutos são vagens deiscentes achatadas, marrom-claro. Frutifica de julho

a setembro.

Observações: Devido à sua copa ornamental, é muito usada na arborização de ruas da

região sudeste do país, havendo menos de vinte exemplares na arborização do município.
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Nome científico: Chamaecyparis obtusa

Nome comum: Cipreste-dourado, pinheiro-dourado, tuia-europa 

Família: Cupressaceae 

Origem: Nativa da Ásia e do Japão.

Estrutura: Espécie de grande porte  (altura de 15 a  35 metros),  com tronco marrom-

avermelhado.

Copa: Piramidal, composta por uma ramagem aberta ou horizontal, compacta e pendente

nas extremidades. Folhas perenes, com forte aroma e uma bela cor verde-dourada. 

Florescimento: Não há informação para a região do sul do Brasil.

Frutificação: Não há informação para a região do sul do Brasil.

Observações: Essa espécie aprecia o clima ameno e tolera bem o frio e geadas. É uma

bela  conífera,  de formato piramidal, e pode ser conduzida para ficar com menor porte,

sendo que os exemplares existentes na calçada normalmente apresentam altura inferior a

8 metros.

Nome científico: Chamaecyparis pisifera

Nome comum: Cipreste-azul, tuia-azul, tuia-macarrão

Família: Cupressaceae 

Origem: Nativa da Ásia e do Japão.

Estrutura: Espécie de  grande porte (altura de  25 a  35 metros),  com tronco de casca

marrom-avermelhada.

Copa:  Piramidal,  composta  por  ramos  achatados,  com  folhas  pequenas  e  folhagem

perene.

Florescimento: Não há informação para a região do sul do Brasil.

Frutificação: Não há informação para a região do sul do Brasil.

Observações: Muito usada para uso paisagístico.  Sua madeira tem um característico

aroma de  limão.  Tolera  podas  de  formação,  as  quais  estimulam o  crescimento  mais

compacto da planta. 

Nome científico: Cinnamomum camphora

Nome comum: Canela-canforeira

Família: Lauraceae

Origem: Nativa da China e Japão.
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Estrutura: Espécie de grande porte (altura 10 a 12 metros), com tronco espesso de 30 a

45 centímetros de diâmetro e casca saliente.

Copa: Arredondada e densa, com diâmetro de 9 metros, e folhagem perene.

Florescimento:  Flores  brancas-esverdeadas,  pequenas  e  inexpressivas.  Floresce  de

outubro a dezembro.

Frutificação: Frutos pequenos, globosos e pretos. Frutifica de dezembro a fevereiro.

Observações: Oferece  ótimo  sombreamento,  devido  à  copa  densa.  No  entanto,

apresenta sistema radicular muito agressivo, ocasionando danos severos ao calçamento

do passeio público, dessa forma, não é indicada para plantio em calçadas.

Nome científico: Cinnamomum verum

Nome comum: Canela-de-cheiro, canela-da-índia 

Família: Lauraceae

Origem: Nativa da Índia e Sri-Lanka.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura 8 a 12 metros), com tronco de casca parda-

escura e irregular.

Copa: Arredondada, formada por ramagem densa e perene.

Florescimento:  Flores  branco-amareladas  e  inexpressivas.  Florescimento  de  julho  a

agosto.

Frutificação: Frutos ovóides, do tipo drupa, pretos e pequenos.

Observações: Indicada  para  sombreamento,  já  que  a  copa  é  densa  e  de  folhagem

perene. Espécie de crescimento muito rápido e com bom comportamento na arborização

urbana, sem ocasionar danos ao calçamento, como ocorre com a canela-canforeira. Não

deve ser utilizada em locais que apresentam muita umidade e baixa incidência de sol no

inverno. Cabe citar ainda que está entre as espécies com maior percentual de ocorrência

de parasitas,  de acordo com os dados do inventário.  Tem sido verificada a morte de

alguns indivíduos de maneira rápida, ficando com todas as folhas secas (de coloração

marrom) algum tempo antes de caírem, e quando já podem ser observadas rachaduras

na madeira e desprendimento da casca do fuste. Por não haver maiores informações

sobre a causa deste tipo de morte da espécie, deve-se evitar a utilização grande número

de indivíduos próximos uns aos outros.  Salienta-se que esta espécie está incluída na

Portaria SEMA n° 79/2013, que reconhece a Lista de Espécies Exóticas Invasoras do

Estado do Rio Grande do Sul e demais classificações, estabelece normas de controle e

dá outras providências. Esta espécie está citada como uma espécie com capacidade de
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invasão para a Floresta Estacional Decidual, sendo que, de acordo com a Portaria, fica

proibida a introdução destas espécies mesmo em outros ambientes, pois não é possível

afirmar que não tenham capacidade de invasão em mais de um tipo de ambiente. Sendo

assim, fica proibido seu uso para novos plantios na arborização urbana do município. No

entanto,  caso a  espécie  em questão seja  removida da lista  de  exóticas  invasoras,  a

mesma poderá  ser  utilizada,  destacando-se ainda que não há relatos de propagação

espontânea no município

Nome científico: Citharexylum myrianthum

Nome comum: Tucaneiro, tarumã-branco, baga-de-tucano

Família: Verbenaceae 

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 8 a 20 metros), com tronco curto, de 40 a 60

centímetros de diâmetro.

Copa: Baixa e rala, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores brancas, pouco vistosas. Floresce de novembro a dezembro.

Frutificação: Frutos vermelhos em forma de baga globosa, com polpa carnosa. Frutifica

de janeiro a abril.

Observações:  Espécie  de  rápido  crescimento.  Os  frutos  são  apetecidos  por  várias

espécies  de  pássaros,  além  de  ser  muito  ornamentais.  Há  poucos  exemplares  na

arborização do município.

Nome científico: Cordia americana

Nome comum: Guajuvira

Família: Boraginaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio a grande porte (altura de 10 metros), com tronco de 70 a 80

centímetros de diâmetro. Fora da mata pode ramificar muito próximo ao solo.

Copa: Piramidal a arredondada, com diâmetro de 9 metros. Folhagem decídua.

Florescimento: Flores creme-esbranquiçadas. Floresce de setembro a novembro.

Frutificação:  Fruto escuro, do tipo drupa, pequeno e com ponta aguda. Frutifica entre

novembro e dezembro.

Observações:  Há alguns exemplares na arborização urbana do município,  com boas

condições fitossanitárias, desenvolvimento adequado, e sem ocasionar grandes danos,
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apesar de ser uma espécie de grande porte. Pode ser considerada uma boa alternativa

para incrementar o uso de espécies nativas, visto que é comum em nossas matas.

Nome científico: Cordia trichotoma

Nome comum: Louro-pardo

Família: Boraginaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 20 a 30 metros), com tronco ereto, cilíndrico,

com diâmetro de 70 a 90 centímetros e casca cinza-clara.

Copa: Elíptica  vertical  (diâmetro  de  10  metros),  com  folhagem  decídua.  A folhagem

chama a atenção por ser discolor, com folhas esbranquiçadas na face abaxial (inferior).

Florescimento:  Flores  brancas,  ocorrendo  em  conjunto  (inflorescências),  dando  um

aspecto muito bonito à árvore quando floresce, o que ocorre abril a julho.

Frutificação: Fruto seco, paleáceo. Frutifica de julho a setembro.

Observações: Crescimento lento. Indicada para a arborização viária por ter crescimento

ereto.  Há poucos exemplares na arborização do município,  sendo observados alguns

danos ao calçamento do passeio público quando o espécime atinge um porte significativo,

sendo indicado o uso somente em calçadas largas (preferencialmente de 4 metros ou

mais), que possibilitem um canteiro apropriado para o desenvolvimento das raízes, sem

danificar o calçamento.

Nome científico: Cryptocarya aschersoniana

Nome comum: Canela-fogo, canela-capururuca, canela-branca

Família: Lauraceae 

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 15 a 30 metros), com tronco curto e de 70

a 90 centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada a elíptica vertical, com folhagem perene.

Florescimento:  Flores  verde-amareladas,  dispostas  em  panículas  axilares  amplas.

Floresce de maio a dezembro.

Frutificação: Frutos globosos, amarelados. Frutifica de dezembro a abril.

Observações:  Recomendada  por  promover  uma ótima  sombra,  porém gera  bastante

“sujeira” decorrente da queda de seus frutos, que são consumidos por diversas espécies

de  animais.  Há  poucos  exemplares  na  arborização  do  município,  sugerindo-se  sua
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utilização somente em praças e parques, pelo porte e grande diâmetro do tronco.

Nome científico: Cryptomeria japonica

Nome comum: Criptoméria, cedro-japonês

Família: Cupressaceae

Origem: Nativa do Japão e da China.

Estrutura: Espécie conífera de grande porte (altura 35 a 45 metros), com tronco curto,

geralmente ramificando próximo à base.

Copa: Cônica, com crescimento monopodial (diâmetro de 6 metros), e folhagem densa e

perene, de cor verde-acinzentada.

Florescimento: Flores verdes a marrom-alaranjadas. Floresce na primavera.

Frutificação: O fruto é um estróbilo seco com menos de 2 cm de diâmetro. Frutifica na

primavera e no verão.

Observações:  Crescimento  rápido.  Grande  valor  paisagístico,  podendo  ser  realizada

poda de condução, para que não ramifique muito próximo à base. No entanto, não deve

ser usada sob rede elétrica, devido ao crescimento monopodial.

Nome científico: Cunninghamia lanceolata

Nome comum: Cuningâmia, pinheiro-alemão, pinheiro-chinês

Família: Cupressaceae

Origem: Nativa da China.

Estrutura: Espécie de  grande porte (altura de 25 a 45 metros), com tronco vermelho,

ereto e robusto, de casca marrom que desprende-se em lâminas irregulares.

Copa: Piramidal, formada por ramos irregulares, ficando mais abertos nas plantas velhas.

Folhagem perene.

Florescimento:  Flores  esverdeadas,  localizadas  nas  pontas  dos  ramos. Floresce  na

primavera.

Frutificação: Frutos em forma de cones, marrons, globosos e com escamas. Frutifica no

verão.

Observações:  É resistente a intempéries e insetos.  Espécie comumente cultivada no

clima  frio  do  sul  do  Brasil,  onde  compõe  a  paisagem  de  grandes  jardins,  praças  e

parques,  por  ser  muito  ornamental.  Não  deve  ser  utilizada  sob  rede  elétrica  ou  em

passeios estreitos.
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Nome científico: Cupania vernalis

Nome comum: Camboatá-vermelho

Família: Sapindaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 10 a 22 metros), com tronco de 50 a 70

centímetros de diâmetro. 

Copa: Arredondada a elíptica vertical (diâmetro de 10 metros), com folhagem perene.

Florescimento: Flores amareladas pouco vistosas. Floresce de março a agosto.

Frutificação: Frutos  coloridos  e  vistosos,  atrativos  à  fauna.  Frutifica  de  setembro  a

dezembro.

Observações:  Crescimento  lento.  Flores  melíferas,  atrativas  para  abelhas,  e  frutos

atrativos  para  pássaros.  É adaptada à insolação direta  e,  devido  ao porte  esbelto,  é

considerada adequada para plantios em passeios públicos, sendo que não chega a atingir

grande porte, como ocorre em formações naturais. Há raros indivíduos na arborização

urbana do município, mas aparenta adaptar-se bem, sem ocasionar danos ao calçamento.

Cabe citar, no entanto, que já foi verificada infestação por erva-de-passarinho na espécie

em questão, não sendo possível avaliar se este seria um problema significativo para um

uso  mais  frequente  da  espécie  na  arborização  urbana.  Devido  às  características  da

espécie,  e  por  esta  ser  uma  das  nativas  mais  abundantes  na  região,  considera-se

importante a inserção da mesma na arborização com mais frequência.

Nome científico: Cupressus lusitanica

Nome comum: cipreste, cipreste-mexicano, cipreste-português.

Família: Cupressaceae 

Origem: Nativa da América Central e da América do Norte.

Estrutura: Espécie  de  grande  porte  (altura  de  20  a  30  metros),  com tronco  ereto  e

cilídrico e de casca áspera, que pode chegar a um metro de diâmetro.

Copa: Piramidal a colunar, formada por ramagem horizontal que se curva para baixo nas

extremidades, com folhas perenes e de cor verde-acinzentada. 

Florescimento:  Tem flores masculinas,  que são cones cilíndricos e terminais e flores

femininas,  cones globosos e  axilares,  na  mesma planta,  ambas tem coloração cinza-

azulada. Floresce na primavera e no verão.

Frutificação: Frutos com escamas apiculadas, de cor cinza-esverdeada quando imaturos,

e marrom quando maduros. Frutifica no inverno e no verão.
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Observações:  Espécie  bastante  ornamental, resistente  a  intempéries  e  tolerante  à

poluição. Devido ao grande porte, sugere-se seu uso somente em Praças e Parques.

Nome científico: Cupressus sempervirens

Nome comum: Cipreste italiano, cipreste-colunar

Família: Cupressaceae

Origem: Nativa da Europa e Ásia.

Estrutura: Espécie conífera de grande porte (altura de 25 a 30 metros), com tronco muito

curto, geralmente ramificando a partir da base.

Copa: Cônica a colunar e muito alta (diâmetro de 3 metros), com folhas perenes.

Florescimento: Flores marrom-acinzentadas. Floresce na primavera.

Frutificação: Frutos em cones escamosos, a princípio na cor verde e quando maduros na

cor vermelho ou marrom. Frutifica na primavera e no verão.

Observações:  Crescimento  rápido.  Uma  das  espécies  coníferas  mais  cultivadas  no

sudeste e sul do Brasil. Indicada para o paisagismo em geral, no entanto, não é indicada

para passeios públicos devido à sua ramificação característica desde a base do fuste,

prejudicando o trânsito de pedestres e veículos. No entanto, é indicada para paisagismo

de parques e outras áreas abertas.

Nome científico: Delonix regia

Nome comum: Flamboyant

Família: Fabaceae

Origem: Nativa de Madagascar.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 10 a 20 metros).

Copa: Umbeliforme, estendida horizontalmente (diâmetro da copa de 15 metros), com

folhagem decídua ou semi-decídua.

Florescimento:  Flores  grandes,  vermelhas  ou  alaranjadas.  Floresce  de  dezembro  a

março.

Frutificação: Fruto lenhoso do tipo vagem. Frutifica no outono.

Observações:  Copa muito larga, inadequada para plantio em calçadas, pelos conflitos

com edificações e trânsito de veículos de maior porte.  Além disso,  apresenta sistema

radicular  de grandes proporções e bastante superficial,  sendo este outro  motivo  para

evitar  seu  uso  em  passeios  públicos.  A espécie  não  é  utilizada  na  arborização  do

município, por ser uma espécie de clima mais ameno. No entanto, como as mudas que
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estão  sendo  plantadas  na  arborização  urbana  do  município  são  mudas  já  bem

desenvolvidas, com altura mínima de 2 m, acredita-se ser possível o plantio desta espécie

em parques do Município, a fim de avaliar seu desenvolvimento e adequação ao clima,

após ter passado o período inicial em que a muda é mais suscetível a geadas e frios

intensos.

Nome científico: Enterolobium contortisiliquum

Nome comum: Timbaúva, orelha-de-macaco

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura 20 a 35 metros), com tronco de 80 a 160

centímetros de diâmetro.

Copa: Larga, globosa e aberta (com diâmetro de 15 metros). Folhagem caducifólia.

Florescimento: Flores pequenas, branco-amareladas. Floresce de setembro a novembro.

Frutificação: Frutos  em  forma  de  vagem  negra  contorcida  (lembra  uma  orelha  de

macaco). Frutifica entre junho e julho, mas os frutos permanecem na árvore por alguns

meses.

Observações: Crescimento rápido. Apropriada para grandes áreas, devido ao seu grande

porte. Há diversos exemplares na arborização urbana do município, no entanto, a maior

parte deles ocasiona danos ao calçamento, por seu sistema radicular de grande porte,

com raízes superficiais. Tendo em vista as características do sistema radicular, bem como

a  largura  da  copa,  considera-se  a  espécie  em questão  inadequada  para  plantio  em

passeios  públicos,  pelos  danos  causados  ao  calçamento  e  conflitos  com edificações

próximas.

Nome científico: Erythrina crista-galli

Nome comum: Corticeira-do-banhado

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 10 metros), com tronco tortuoso, de 30 a

50 centímetros de diâmetro.

Copa: Estendida e elíptica horizontal  (diâmetro da copa de 9 metros),  com folhagem

caducifólia.

Florescimento: Flores  vermelhas  e  atrativas  à  avifauna.  Floresce  entre  setembro  e
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dezembro.

Frutificação: Frutos do tipo vagem deiscente negras. Frutifica de janeiro a fevereiro.

Observações:  Habita locais úmidos como as matas ciliares de várzeas inundáveis. Há

alguns exemplares na arborização urbana do município, no entanto, em alguns casos,

verifica-se  a  ocorrência  de  raízes  superficiais  de  grande  diâmetro.  Tem grande  valor

paisagístico quando florida. No entanto, em calçadas, deve ser utilizado somente quando

a largura do passeio for superior a 4 m, sendo que a muda deve estar bem formada, para

evitar o desenvolvimento de um tronco tortuoso.

Nome científico: Erythrina falcata

Nome comum: Corticeira-da-serra

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 35 metros), com acúleos, tronco de 50

a 90 centímetros de diâmetro.

Copa: Oval ou globosa (diâmetro de 10 metros), com folhagem decídua e pouco densa.

Florescimento:  Flores alaranjadas e vistosas, atrativas à avifauna. Floresce de junho a

novembro.

Frutificação: Frutos em forma de vagem. Frutifica de setembro a novembro,  mas as

vagens permanecem na árvore por alguns meses.

Observações:  Crescimento rápido. Devido ao grande porte da espécie, não é indicada

para plantio em passeios públicos ou canteiros centrais estreitos. No entanto, pode ser

inserida em parques e praças, onde haja espaço adequado para seu desenvolvimento

(um mínimo livre igual ao raio da copa).

Nome científico: Erythrina speciosa

Nome comum: Mulungu, eritrina-candelabro, eritrina-vermelha.

Família: Fabaceae 

Origem: Nativa do Brasil, exótica para o Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 a 5 metros), com o tronco de 15 a 25

centímetros de diâmetro. 

Copa: Irregular a arredondada, com folhas grandes e folhagem decídua.

Florescimento:  Flores  de  coloração vermelho-vivo,  com inflorescências  em forma de

candelabro. Floresce de junho a setembro.
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Frutificação: Frutos são do tipo legume (vagem) de cor cinza-escuro. Frutifica de outubro

a novembro.

Observações: Tem excelente efeito paisagístico pela beleza da floração vermelha, com a

árvore desprovida de folhas. Produz boa sombra no verão e apresenta porte elegante,

adequado  para  passeios  estreitos.  Há  apenas  dez  exemplares  na  arborização  do

município, podendo ser melhor explorada.

Nome científico: Erythroxylum argentinum

Nome comum: Cocão

Família: Erythroxylaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura 5 a 7 metros).

Copa: Arredondada e rala (diâmetro de 7 metros), com folhagem perene.

Florescimento:  Flores  brancas,  procuradas  por  abelhas.  Floresce  de  setembro  a

novembro.

Frutificação: Frutos vermelhos, muito consumidos por pássaros. Frutifica de dezembro a

março.

Observações:  De acordo com o inventário,  há alguns exemplares na arborização do

município. Considerando a indicação de alguns autores, devido ao porte, e tendo em vista

ser  uma espécie  nativa  atrativa  a abelhas e pássaros,  sugere-se  que a  mesma seja

melhor explorada para plantio na arborização urbana.

Nome científico: Erythroxylum deciduum

Nome comum: Cocão

Família: Erythroxylaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura 4 a 8 metros), com tronco fino, de 20 a 35

centímetros de diâmetro, curto e cilíndrico.

Copa: Copa globosa a alongada, densa, mas com folhagem decídua.

Florescimento: Flores amareladas e perfumadas. Floresce de agosto a outubro.

Frutificação: Frutos vermelhos, de polpa adocicada, consumidos por diversas espécies

de pássaros. Frutifica de outubro a janeiro.

Observações: Devido a seu porte esbelto, pode ser empregada na arborização de ruas

estreitas.  A espécie é bastante encontrada nas formações florestais  do município.  Há
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poucos indivíduos na arborização de ruas da cidade,  podendo ser  melhor  explorada,

como forma de aumentar a diversidade de espécies nativas na arborização urbana.

Nome científico: Eugenia involucrata

Nome comum: Cerejeira, cerejeira-do-mato

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 5 a 8 metros), com tronco ereto e cilíndrico,

de 30 a 40 centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada (diâmetro de 8 metros), com folhagem perene e pouco densa.

Florescimento: Flores brancas. Floresce de setembro a novembro.

Frutificação: Frutos vermelhos a roxos quando maduros, muito apreciados pelo homem.

Frutifica de outubro a dezembro.

Observações:  Crescimento  lento.  Frutos  muito  consumidos  pela  avifauna.  Espécie

amplamente utilizada na arborização urbana do município,  estando entre as dez mais

abundantes. No entanto, verifica-se alta ocorrência de parasitas (geralmente cochonilhas

e fungos, com presença de fumagina), que dão um aspecto ruim aos indivíduos, mas

geralmente não levam à morte do mesmo. Costuma-se observar que vários indivíduos

próximos  demonstram  sintomas  semelhantes  da  presença  desses  parasitas,  assim,

sugere-se diminuir o uso desta espécie, e, quando utilizada, não fazer o plantio de muitos

indivíduos na mesma quadra.

Nome científico: Eugenia pyriformis

Nome comum: Uvaia

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio a grande porte (altura de 6 a 15 metros, na mata), com

tronco geralmente ereto, de 30 a 50 centímetros de diâmetro.

Copa: Estreita e alongada, semidecídua.

Florescimento: Flores brancas. Floresce de agosto a setembro.

Frutificação: Frutos comestíveis, amarelos e carnosos. Frutifica de setembro ao fim de

janeiro.

Observações: Crescimento lento. Há diversos exemplares desta espécie na arborização

do  município,  geralmente  sem  conflitos  significativos  com  o  passeio  ou  com  outras
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estruturas urbanos, mostrando-se uma espécie adequada para uso em passeios públicos.

Nome científico: Eugenia uniflora

Nome comum: Pitangueira

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 12 metros), com tronco tortuoso, de 30 a

50 centímetros de diâmetro. Mudas bem conduzidas em viveiros apresentam troncos mais

eretos.

Copa: Mais ou menos globular, com folhagem pouco densa e semidecídua.

Florescimento: Flores brancas. Floração entre agosto a novembro.

Frutificação: Frutos pequenos, gomosos e vermelhos, comestíveis, e muito apreciados

pela população. Frutifica de outubro e janeiro.

Observações: Devido ao pequeno porte que apresenta quando plantada na arborização,

pode ser utilizada sob a fiação da rede elétrica. Tendo em vista este aspecto, aliado à

facilidade  de  obtenção  de  mudas  em  viveiros,  é  a  espécie  nativa  mais  utilizada  na

arborização  urbana  do  município.  Por  ser  a  terceira  espécie  mais  abundante  da

arborização urbana do município,  embora não ultrapasse o limite recomendável de 15%

do total de indivíduos, pelo menos, para o total da arborização urbana do município, para

manter e fomentar a diversidade da vegetação no meio urbano, o seu plantio deve ser

evitado,  substituindo-a,  sempre  que  possível,  por  outra  espécie,  de  acordo  com  as

características do entorno. Após dez anos, tal procedimento pode ser revisto, voltando-se

a utilizar esta espécie de maneira mais intensa, em novos projetos. Cabe citar ainda que

está entre as espécies com maior percentual de ocorrência de parasitas, de acordo com

os dados do inventário.

Nome científico: Ficus benjamina

Nome comum: Ficus, figueira-benjamim

Família: Moraceae

Origem: Nativa da Índia, China, Filipinas, Tailândia, Austrália e Nova Guiné.

Estrutura: Espécie de médio a grande porte (altura 10 a 15 metros), com raízes aéreas.

Copa: Arredondada e grande (diâmetro de 13 metros), com folhagem perene, formada

por uma ramagem densa, longa, ereta e um pouco pêndula.

Florescimento: Flores bancas com verde. Floresce entre julho e setembro.
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Frutificação: Frutos sésseis, globosos e avermelhados. Frutifica de outubro a fevereiro.

Observações:  Sensível à geada. Bastante resistente a podas. Muito ornamental, mas

inconveniente à arborização urbana devido ao seu sistema radicular vigoroso. Pode ser

usada em áreas gramadas de praças e parques.

Nome científico: Ficus cestrifolia

Nome comum: Figueira, figueira-branca, figueira-de-folha-miúda

Família: Moraceae 

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 10 a 25 metros) e tronco curto, ereto ou

tortuoso.

Copa: Ampla e larga (com diâmetro de 15 metros). Com folhagem semi-caduca.

Florescimento: Flores internas dentro dos figos imaturos, de cor verde-clara. Floresce o

ano todo.

Frutificação:  Frutos  globosos,  que  nascem  entre  as  folhas.  Quando  imaturos,  de

coloração  verde-claro,  maduros  ficam  bruno-arroxeados,  com  polpa  branca  ou

avermelhada. Frutifica o ano todo.

Observações: Crescimento moderado, comumente encontrada na orla de rios e lagoas.

Sugere-se  seu  uso  em praças  e  parques,  pelo  elevado  valor  paisagístico  dado  pela

arquitetura  da  copa.  Não  deve  ser  utilizada  em  passeios  públicos,  pois  a  copa  é

incompatível  mesmo em passeios  mais  largos,  por  ser  muito  ampla,  além disso,  seu

sistema radicular ocasiona danos ao calçamento.

Nome científico: Ficus elastica

Nome comum: Falsa-seringueira

Família: Moraceae

Origem: Nativa da Ásia tropical.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 30 metros), de tronco volumoso com

reintrâncias  e  muitas  raízes  aéreas  pendentes,  inclusive  nos  ramos,  podendo  formar

troncos secundários. Cresce inicialmente como epífita.

Copa: Globosa e ampla (com diâmetro de 13 metros), formada por ramagem vigorosa e

com folhagem perene, com folhas muito grandes e coriáceas.

Florescimento: Flores brancas, esporádicas.

Frutificação: Frutos sésseis verde-amarelados. Frutifica esporadicamente.
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Observações: Árvore robusta e vigorosa, porém pouco resistente ao frio. Devido ao valor

paisagístico, é adequada para plantio em áreas de lazer com amplo espaço, mas como

pode causar danos a calçadas e devido ao grande porte e forma de crescimento, não

deve ser usada na arborização de ruas e avenidas.

Nome científico: Ficus luschnathiana

Nome comum: Figueira, figueira-mata-pau, figueira-nativa

Família: Moraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 12 a 26 metros), com tronco curto.

Copa: Ampla, frondosa e com folhagem densa, caducifólia.

Florescimento: Flor verde. Floresce de agosto a setembro.

Frutificação: Frutos amarelo-arroxeados (figos), consumidos por aves e mamíferos. Os

frutos amadurecem de janeiro a março.

Observações: Usada no paisagismo de grandes espaços. Apresenta rápido crescimento.

Não deve ser plantada, pois se alastra facilmente, nascendo como epífita sobre árvores

próximas. Quando transplantada, levar em conta as características da espécie, para uso

em local amplo e aberto, devido ao sistema radicular vigoroso.

Nome científico: Ginkgo biloba

Nome comum: Ginco

Família: Ginkgoaceae

Origem: Nativa da China.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 30 metros).

Copa:  Copa  cônica  a  piramidal  (com  diâmetro  de  9  metros),  tornando-se  ovadas  a

arredondadas, com o passar do tempo. Folhagem caducifólia, sendo que as folhas ficam

douradas no outono, antes da queda.

Florescimento: Árvores masculinas produzem flores verdes em cachos compridos, e as

femininas produzem rudimentares seminais. Floresce de março a abril.

Frutificação:  A árvore  feminina  produz  sementes  carnosas,  com  odor  desagradável.

Assim, dá-se preferência ao uso de espécimes masculinos. Frutifica no outono.

Observações:  Espécie dióica, muito antiga, considerada um fóssil  vivo. É resistente à

poluição e possui grande valor ornamental no outono, antes da queda das folhas. Sugere-

se seu uso em parques e praças, para conhecimento da mesma, por ser uma espécie
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muito  primitiva.  De  acordo  com  o  inventário  realizado,  não  há  nenhum exemplar  na

arborização de vias públicas, sendo que há um indivíduo no Jardim Botânico de Caxias do

Sul.

Nome científico: Grevillea banksii

Nome comum: Grevílea-anã

Família: Proteaceae

Origem: Nativa da Austrália.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 a 6 metros), com tronco tortuoso.

Copa: Arredondada e pequena (com diâmetro de 5 metros), com folhagem perene.

Florescimento:  Flores  róseo-avermelhadas  (ou  brancas,  em  outra  variedade),  muito

atrativas aos beija-flores. Floresce o ano todo, principalmente de maio a setembro.

Frutificação: Frutos ovóides e achatados, secos, de coloração marrom-clara.

Observações:  Crescimento  rápido.  Indicada  para  a  arborização  de  ruas  estreitas,

inclusive sob rede elétrica. Tolerante a solos pobres e também ao frio. Há somente quatro

exemplares  na  arborização  urbana  do  município,  sendo  mais  comum  encontrarmos

exemplares de Grevillea robusta.

Nome científico: Grevillea robusta

Nome comum: Grevílea, grevílea-robusta

Família: Proteaceae

Origem: Nativa da Austrália.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 15 a 20 metros), com tronco retilíneo e casca

sulcada, de 50 a 60 centímetros de diâmetro.

Copa: Piramidal  na  juventude,  após,  cônica  e  elegante  (diâmetro  de  7  metros),  com

folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores amarelo-alaranjadas, atrativas a abelhas e à avifauna. Floresce de

agosto a dezembro.

Frutificação: Frutos lenhosos, ovóides e achatados, de coloração marrom.

Observações: Crescimento rápido. Devido ao grande porte, é inadequada para locais em

que há rede elétrica. As folhas são grandes e acumulam em calçadas e calhas, gerando

algumas  reclamações.  Há  diversos  exemplares  na  arborização  do  município,  sendo

frequente a solicitação de corte devido ao medo dos moradores, por se tratar de copa

com ramos muito compridos e altos, por vezes tortuosos. Indica-se utilizar a espécie de
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menor porte (grevílea-anã) em passeios e esta grevílea somente em praças e parques.

Nome científico: Gymnanthes klotzschiana

Nome comum: Branquilho

Família: Euphorbiaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura de 5 a 12 metros), com tronco de 30 a 50

centímetros de diâmetro.

Copa:  Irregular, pouco densa e com as pontas dos ramos espinhentas, com folhagem

decídua.

Florescimento: Flores  amarelo-esverdeadas,  pequenas  e  melíferas.  Floresce  de

setembro a novembro.

Frutificação: Frutos negros, do tipo cápsula seca. Frutifica de janeiro a abril.

Observações:  Crescimento  moderado.  Considerada  ornamental  devido  à  coloração

azulada de suas folhas. Há poucos exemplares na arborização do município, cabendo

ressaltar  que os ramos são espinescentes,  sendo um problema quando os indivíduos

ainda são jovens e apresentam ramos mais baixos. Recomenda-se seu uso em parques e

praças, devendo ser evitada em passeios públicos.

Nome científico: Handroanthus albus

Nome comum: Ipê-amarelo, ipê-amarelo-da-serra, ipê-amarelo-nativo

Família: Bignoniaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 30 metros), com tronco ereto de 40 a

60 centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular,  com formato mais próximo ao arredondado (diâmetro de 10 metros),

caducifólia.

Florescimento:  Flores  amarelas,  de  grande  valor  paisagístico.  Floresce  de  julho  a

outubro, com a copa desprovida de folhas.

Frutificação: Frutos  secos,  que  liberam  sementes  aladas.  Frutifica  entre  outubro  e

novembro

Observações:  Crescimento  rápido.  Espécie  extremamente  ornamental,  com  flores

amarelas  exuberantes  e  também  devido  à  coloração  prateada  de  suas  folhas,

principalmente quando recém-brotadas. 
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Nome científico: Handroanthus chrysotrichus

Nome comum: Ipê-amarelo-paulista, ipê-amarelo, ipê-amarelo-exótico

Família: Bignoniaceae

Origem: Nativa do Brasil (Espírito Santo a Santa Catarina), exótica para o Rio Grande do

Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura 4 a 10 metros), com tronco longo, quase reto,

com 30 a 40 centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular, com formato elíptico vertical (diâmetro da copa 6 metros) e pouco densa,

com folhagem decídua.

Florescimento: Flores amarelas e exuberantes. Floresce de julho a setembro.

Frutificação: Frutos  secos,  que  liberam  sementes  aladas.  Frutifica  de  setembro  a

outubro.

Observações:  Espécie apropriada para a arborização viária,  com crescimento rápido.

Tem a característica  de ficar  sem folhas quando floresce,  assim como  Handroanthus

albus. É a espécie de ipê-amarelo mais cultivada em praças e ruas do Brasil, devido ao

seu  elevado  valor  paisagístico  e  porte  adequado.  Existem  muitos  exemplares  na

arborização  do  Município  (está  entre  as  dez  mais  abundantes),  sendo  encontrados

poucos  problemas  de  fitossanidade,  os  quais  geralmente  estão  associados  a  galhos

secos e com grande quantidade de cravo-do-mato.

Nome científico: Handroanthus heptaphyllus

Nome comum: Ipê-roxo

Família: Bignoniaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 10 a 20 metros), com tronco retilíneo, de 40

a 80 centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa ou arredondada, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores roxas, exuberantes. Floresce de julho a setembro.

Frutificação: Frutos em forma de cápsulas, que liberam sementes aladas. Frutifica de

setembro a outubro.

Observações: Uma das espécies mais usadas no paisagismo por sua beleza exuberante,

comumente usada também na arborização de ruas e avenidas desprovidas de fiação

aérea.  A floração geralmente ocorre sem folhas,  no entanto,  a floração também pode
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ocorrer  com a  presença  de  folhas.  Está  entre  as  dez  espécies  mais  abundantes  na

arborização urbana do município.

Nome científico: Handroanthus umbellatus

Nome comum: Ipê-amarelo-da-várzea

Família: Bignoniaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura de 10 a 15 metros), com tronco de 40 a 50

centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular, com formato próximo ao globoso (diâmetro de 6 metros), com folhagem

decídua.

Florescimento: Flores amarelas, vistosas. Floresce de agosto a outubro.

Frutificação: Frutos  secos,  que  liberam  sementes  aladas.  Frutifica  de  outubro  a

novembro.

Observações:  Espécie  extremamente  ornamental  e  exuberante,  indicado  para

arborização urbana. Floresce com a copa desprovida de folhas, como os outros ipês aqui

descritos.

Nome científico: Hibiscus rosa-sinensis

Nome comum: Hibisco

Família: Malvaceae

Origem: Nativa da Ásia Tropical.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 a 5 metros).

Copa: Perenifólia,  arredondada  e  aberta  (diâmetro  de  3  metros),  formada  por  uma

ramagem numerosa.

Florescimento: Flores  grandes  de  diversas  cores  (branca,  amarela,  vermelha  ou

matizada). Floresce o ano todo.

Frutificação: No Brasil, geralmente não frutifica.

Observações: Aceita poda de formação, com um desenvolvimento médio e é susceptível

à  geada.  Amplamente  cultivada  em  jardins  domésticos  e  na  arborização  urbana,  no

entanto, um dos problemas é a ocorrência de bifurcações muito baixas, atrapalhando o

trânsito de veículos quando não há área de estacionamento junto à pista de rolamento.

Nome científico: Hibiscus syriacus

Anexo 1 – Pág. 36/81



Nome comum: Rosa-de-sarom, hibisco-colunar, hibisco-da-síria, rosa-da-síria

Família: Malvaceae 

Origem: Nativa da Ásia.

Estrutura: Espécie de porte arbustivo a pequeno (altura de  3 a 5 metros),  com caule

fibroso, ereto e ramificado.

Copa: Sua copa natural tem a forma de um vaso (colunar) e apresenta folhagem aberta e

perene. 

Florescimento: Flores perfumadas, de coloração rósea, vermelha, roxa, azul ou branca e

combinações entre estas cores. Floresce durante o ano todo, mas com maior abundância

na primavera e verão.

Frutificação: No Brasil, geralmente não frutifica.

Observações: Pode  ser  conduzida  como  uma  arvoreta,  com  caule  único  e  copa

arredondada, perfeita em calçadas estreitas. Suas flores são comestíveis e atrativas a

beija-flores e borboletas. É tolerante ao frio e a geadas leves, tornando-se caduca em

regiões de inverno moderado. 

Nome científico: Holocalyx balansae

Nome comum: Alecrim, pau-alecrim

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 15 a 25 metros), com tronco curto de 50 a 80

centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa e densa, com folhagem perenifólia a semidecídua.

Florescimento:  Flores amareladas, pouco expressivas. Floresce todo o ano, mas com

mais intensidade entre outubro e novembro.

Frutificação: Frutos  verdes,  globosos,  muito  apreciados  por  morcegos.  Frutifica  de

dezembro a fevereiro.

Observações: Crescimento lento. Tem sido empregada na arborização por proporcionar

ótima  sombra.  Foram  encontrados  somente  dois  exemplares  desta  espécie  na

arborização do município, de acordo com o inventário da arborização urbana.

Nome científico: Ilex paraguariensis

Nome comum: Erva-mate

Família: Aquifoliaceae
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Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 4 a 10 metros), com tronco curto de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, com folhagem densa e perenifólia.

Florescimento: Flores brancas, pequenas. Floresce de outubro a dezembro.

Frutificação: Frutos avermelhados e globosos, pequenos. Frutifica de janeiro a março.

Observações:  Usa-se suas folhas secas e trituradas,  para a produção da erva-mate.

Atualmente, há menos de cem indivíduos na arborização urbana de Caxias do Sul, no

entanto, devido à sua importância para a cultura gaúcha, sugere-se o incremento do uso

desta espécie na arborização do município.  A espécie pode ser utilizada em passeios

públicos,  sendo que normalmente  não são observados problemas de conflitos  com o

calçamento do passeio público.

Nome científico: Ilex theezans

Nome comum: Caúna

Família: Aquifoliaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura 12 a 18 metros), com tronco liso de 30 a 50

centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa, com folhagem verde-azulada, perenifólia.

Florescimento: Flores  pequenas,  de  cor  branca  ou  creme.  Floresce  de  setembro  a

dezembro.

Frutificação: Frutos pequenos, globosos e vermelhos. Frutifica de janeiro a maio.

Observações: Suas folhas são usadas junto da erva-mate, conferindo um sabor mais

amargo ao chimarrão. De acordo com o inventário realizado, há apenas um indivíduo na

arborização urbana do município, sugerindo-se testar seu uso primeiramente em praças e

parques, devido ao grande porte.

Nome científico: Ilex dumosa

Nome comum: Caúna, cauninha

Família: Aquifoliaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie  de  pequeno  a  médio  porte  (altura  de  4  a  9  metros),  às  vezes

arbustiva.
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Copa: Alongada e densa, com folhagem perene.

Florescimento: Flores brancas, pequenas. Floresce de outubro a março.

Frutificação: Frutos pequenos, globosos e negros. Frutifica de dezembro a maio.

Observações: Não há nenhum exemplar na arborização urbana do município. Caso seja

possível a produção ou obtenção de mudas desta espécie, sugere-se testar seu uso em

calçadas, sem rede elétrica.

Nome científico: Inga marginata

Nome comum: Ingá, ingá-feijão, ingá-marginata

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio a grande porte (altura de 5 a 15 metros), com tronco reto e

curto.

Copa: Arredondada (diâmetro de 10 metros), com folhagem semidecídua.

Florescimento:  Flores  brancas  em  espigas,  procuradas  pelas  abelhas,  bastante

perfumadas. Floresce de outubro a fevereiro.

Frutificação: Frutos são vagens verdes, com parte (arilo) comestível. Frutifica de março a

maio.

Observações: Crescimento rápido. Há muitos indivíduos desta espécie na arborização

urbana do município,  sendo de fácil  obtenção de mudas.  Não são observados danos

significativos ao calçamento e a espécie apresenta um porte adequado, fornecendo bom

sombreamento. No entanto, a ocorrência de galha-do-ingá vem sendo muito comum, não

havendo solução para o problema, o que acaba por  levar os indivíduos à morte.  Em

quadras onde há dois ou três exemplares em sequência, quando um deles é atingido pela

galha-do-ingá,  logo  se  percebe  que  os  outros  indivíduos  também são  atingidos  pela

doença em seguida, devendo, dessa forma, ser evitado o plantio de muitos exemplares

próximos  uns  aos  outros.  Além  disso,  um  problema  a  destacar  para  a  espécie  é  a

fragilidade da madeira e a baixa resistência a podas.

Nome científico: Inga sessilis

Nome comum: Ingá-ferradura, ingá-macaco

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura de 5 a 10 metros), com tronco de 20 a 40
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centímetros de diâmetro.

Copa: Ampla, alargada (diâmetro de 10 metros), com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores brancas. Floresce de setembro a fevereiro.

Frutificação: Fruto  do  tipo  legume,  com  parte  (arilo)  comestível  e  muito  apreciado.

Frutifica de julho a janeiro.

Observações: Crescimento rápido. Não há registro desta espécie na arborização urbana

do município.

Nome científico: Inga vera

Nome comum: Ingá-vera, ingá-banana

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura de 5 a 10 metros), com tronco de 20 a 30

centímetros de diâmetro.

Copa: Ampla e baixa, com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores brancas. Floresce de agosto a novembro.

Frutificação: Fruto  do  tipo  legume  com  semente  com  polpa  carnosa  adocicada  e

comestível, muito procurado por animais. Frutifica de dezembro a fevereiro.

Observações:  Flores  melíferas.  Há  poucos  indivíduos  na  arborização  do  município,

podendo ser empregado com maior frequência.

Nome científico: Inga virescens

Nome comum: Ingá-virescens, ingá 

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 4 a 15 metros).

Copa: Arredondada, com folhagem perene.

Florescimento:  Flores brancas muito delicadas, dispostas em espigas. Floresce entre

setembro e novembro.

Frutificação: Fruto do tipo vagem, amarelada quando madura, com semente envolta por

polpa adocicada. Os frutos amadurecem entre dezembro e fevereiro.

Observações:  Há poucos indivíduos na arborização do município,  no entanto,  não é

comum observar a infestação por galha-do-ingá, como ocorre com Inga marginata. Assim,

esta espécie pode ser uma alternativa à espécie vulnerável à doença, em locais onde seja
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desejável bom sombreamento, inclusive durante o inverno. Não há informações sobre a

tolerância a podas, dessa forma, sugere-se plantá-la em locais que não necessitem de

podas  frequentes  (como  passeios  lindeiros  a  corredores  de  ônibus  ou  sob  redes

elétricas), já que outras espécies de ingá geralmente não são muito tolerantes a podas. 

Nome científico: Jacaranda micrantha

Nome comum: Caroba

Família: Bignoniaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura de 10 a 25 metros), com tronco de 40 a 60

centímetros de diâmetro.

Copa: Alongada (diâmetro de 7 metros), com folhagem caduca.

Florescimento: Flores lilás a roxo. Florescem de outubro a dezembro.

Frutificação: Frutos secos lenhosos, com sementes aladas. Frutifica de julho a setembro.

Observações:  Crescimento  rápido.  Espécie  extremamente  ornamental  pelo  seu

florescimento  e  pela  copa  um  tanto  estreita  e  decorativa,  sendo  indicada  para  o

paisagismo de praças e ruas, sem rede elétrica. Há poucos exemplares na arborização do

município, podendo ser ampliada sua utilização.

Nome científico: Jacaranda mimosifolia

Nome comum: Jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: Nativa da Argentina, Bolívia e Paraguai.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 12 a 15 metros), com tronco tortuoso de 30

a 50 centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, com ramagem longa e aberta (diâmetro de 8 metros), caducifólia.

Florescimento: Flores azul-violeta. Floresce de outubro a dezembro.

Frutificação: Frutos em forma de cápsulas lenhosas, com sementes aladas. Frutifica no

outono.

Observações: Crescimento  rápido,  sendo  uma espécie  rústica,  bastante  resistente  a

podas. Espécie decídua e ornamental com o colorido lilás de suas flores, porém devido ao

seu tronco ter tendência a entortar, deve ser bem conduzida antes do plantio. Há diversos

exemplares na arborização do município, sendo uma das espécies mais apreciadas pela

população em geral. Atualmente, é comum encontrar exemplares antigos com infestação
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por cupins, o que os coloca em risco e, muitas vezes, faz-se necessário o corte, o que em

geral  é  motivo  de  reclamação  por  parte  da  população,  devido  ao  seu  elevado  valor

paisagístico. Assim, sugere-se que sempre que um exemplar desta espécie for removido,

ou em ruas onde há uma arborização característica com esta espécie, a mesma seja

utilizada nos plantios compensatórios.

Nome científico: Juniperus chinensis

Nome comum: Kaizuka, junípero-chinês

Família: Cupressaceae

Origem: Nativa da Ásia, China e Japão.

Estrutura: Espécie de estrutura muito variada, geralmente de porte médio (altura de até

15 metros) e com tronco muito curto, começando a bifurcar próximo ao solo.

Copa:  Densa,  cônica  ou  colunar  quando  jovem  e  globosa  quando  adulta,  podendo

apresentar grande diâmetro. Algumas variedades apresentam copa colunar retorcida ou

ainda cilíndrica, quando adultas. Folhagem perene.

Florescimento:  Inflorescências  masculinas  (estróbilos  amarelos  e  numerosos)  e

femininas (cones quase globosos e glaucos) em plantas separadas. Floresce durante o

verão e o outono.

Frutificação: Frutos pequenos, verdes, com tons azulados ou acinzentados, globosos.

Observações:  Crescimento lento a moderado, é tolerante ao frio e aceita bem podas.

Tem grande beleza estética, de aspecto escultural e muito decorativo. No entanto, não é

adequada  para  passeios  públicos,  devido  à  sua  copa  iniciar  muito  próximo  ao  solo,

prejudicando a passagem de pedestres e veículos.  Sugere-se seu uso em parques e

praças, especialmente da variedade que apresenta a copa retorcida, devido ao seu valor

paisagístico.

Nome científico: Koelreuteria bipinnata

Nome comum: Árvore-da-china, querreutéria

Família: Sapindaceae

Origem: Nativa da China.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 10 a 12 metros), com tronco ereto.

Copa: Arredondada e aberta (diâmetro de 7 metros), formada por ramagem longa, com

folhagem decídua.

Florescimento: Flores amarelas e pequenas. Floresce de março a abril.
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Frutificação:  Frutos  rosa-alaranjados,  que  mais  parecem  flores,  muito  ornamentais.

Frutifica de março a maio.

Observações: Crescimento rápido. Tem belo aspecto ornamental quando os frutos estão

maduros, sendo adequada para uso em parques e na arborização de ruas. É uma espécie

rústica  e  adaptada  ao  frio.  Há  alguns  exemplares  na  arborização  do  município,  e

realmente chamam a atenção por sua beleza. Apesar do grande porte, não são comuns

danos ao calçamento do passeio.

Nome científico: Koelreuteria paniculata

Nome comum: Querreutéria

Família: Sapindaceae

Origem: Nativa da China, Coreia e Japão.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 10 a 12 metros), com tronco de 20 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada e larga, flabeliforme (diâmetro de 6 metros), com folhagem caduca.

Florescimento: Flores amarelas. Floresce de dezembro a abril.

Frutificação: Os frutos são róseos e bastante ornamentais. Frutifica entre maio e junho.

Observações: Desenvolvimento  rápido.  Espécie  decídua,  que  aprecia  o  frio.  Não  há

nenhum  exemplar  na  arborização  do  município,  no  entanto,  esta  espécie  é  muito

semelhante  à  Koelreuteria  bipinnata,  que  já  vem  sendo  utilizada  na  arborização  do

município, apesar de não haver muitos exemplares.

Nome científico: Lagerstroemia indica

Nome comum: Extremosa

Família: Lythraceae

Origem: Nativa da China, Coreia e Índia.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura 3 a 5 metros), com tronco ereto e liso, de 15

a 30 centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, globosa e aberta (diâmetro de 4 metros), com folhagem caducifólia.

Fica com as folhas alaranjadas antes da queda, com aspecto muito ornamental.

Florescimento: Flores  brancas,  lilás,  rosas  e  arroxeadas,  com floração  abundante  e

vistosa. Floresce entre novembro e fevereiro.

Frutificação: Frutos tipo cápsula, pequenos, globosos-elípticos. Frutifica em junho.

Observações: Apresenta  resistência  a  podas  e  a  invernos  rigorosos.  Espécie  muito
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ornamental, quando florida e antes da queda das folhas. Umas das principais espécies da

arborização urbana nas cidades do sul do Brasil, sendo que no município a maior parte

tem flores rosas e arroxeadas, sendo raros os exemplares com flor branca. Apresenta

madeira muito resistente a avarias e um porte adequado para passeios estreitos e mesmo

sob rede elétrica. No entanto, por ser a segunda espécie mais abundante da arborização

urbana do município,  embora não ultrapasse o limite recomendável de 15% do total de

indivíduos, pelo menos, para o total da arborização urbana do município, para manter e

fomentar a diversidade da vegetação no meio urbano, o seu plantio deve ser evitado,

substituindo-a, sempre que possível, por outra espécie, de acordo com as características

do entorno. Após dez anos, tal procedimento pode ser revisto, voltando-se a utilizar esta

espécie de maneira mais intensa, em novos projetos.

Nome científico: Laurus nobilis

Nome comum: Louro

Família: Lauraceae

Origem: Nativa do Mediterrâneo.

Estrutura:  Espécie de pequeno porte  (altura de 5 a 7 metros),  com tronco de casca

rugosa.

Copa: Arredondada (diâmetro de 2 metros), formada por ramagem esparsa perenifólia.

Florescimento: Flores amareladas. Floresce de setembro a março.

Frutificação: Frutos do tipo drupa, pequenos, globosos, suculentos e arroxeados.

Observações: Possui crescimento lento, mas é bastante tolerante a podas e ao frio. As

folhas  são  aromáticas  e  usadas  como  condimento.  Apesar  de  não  ter  um  aspecto

ornamental,  apresenta  porte  adequado  à  arborização  de  passeios  públicos  estreitos.

Cabe citar, no entanto, que está entre as espécies com maior percentual de ocorrência de

parasitas, de acordo com os dados do inventário.

Nome científico: Leptospermum scoparium

Nome comum: Érica-japonesa, érica, falsa-érica

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa da Austrália, Nova Zelândia e Oceania.

Estrutura: Espécie de porte arbustivo a pequeno (altura de até 3 metros), ereta, semi-

lenhosa.

Copa: Muito ramificada e aberta, com folhas diminutas e aromáticas, perene.
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Florescimento:  Flores pequenas, podem ser simples ou dobradas, nas cores branca,

vermelha ou rosa. Floresce na primavera e no verão.

Frutificação: Fruro capsular, marrom claro.

Observações:  Espécie de aspecto delicado e gracioso, mas com ramificações baixas,

necessitando de condução se em passeios públicos, sendo assim, a mesma deve ser

utilizada somente em praças e parques. Aprecia o frio, mas floresce com mais abundância

em climas amenos.

Nome científico: Libidibia ferrea

Nome comum: Pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Brasil, mas não ocorre no Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 metros), com tronco liso de 50 a 80

centímetros de diâmetro, com presença de manchas coloridas (brancas e cinzas), muito

ornamental.

Copa: Arredondada (diâmetro de 8 metros), com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores amarelas. Floresce de janeiro a março.

Frutificação: Frutos em forma de vagem, atrativos para algumas aves. Frutifica de julho a

setembro.

Observações:  Crescimento  rápido.  Madeira  pesada,  dura  e  com  longa  durabilidade

natural. Há dezessete exemplares cadastrados na arborização urbana do município. Não

é tolerante a baixas temperaturas quando jovem, no entanto, há registros de sucesso em

climas mais frios, como Curitiba, quando plantadas mudas maiores.

Nome científico: Liquidambar formosana

Nome comum: Liquidâmbar, liquidâmbar-da-china

Família: Altingiaceae 

Origem: Nativa da China.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de até 35 metros), com tronco ereto e casca

cinza-parda saliente.

Copa: Alongada  e  densa,  com  folhagem  decídua.  Folhagem  amarelo-alaranjada  no

outono, com elevado valor paisagístico.

Florescimento:  Flores  verdes,  sem  interesse  ornamental.  Sem  dados  de  fenologia

disponíveis para a região.
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Frutificação: Infrutescência  espinhosa,  esférica  e  marrom.  Sem  dados  de  fenologia

disponíveis para a região.

Observações: Tem características ornamentais, indicada para o paisagismo de parques e

na arborização de avenidas. No entanto, não é indicada para calçadas, devido ao grande

porte. 

Nome científico: Liquidambar styraciflua

Nome comum: Liquidâmbar, árvore-de-jacaré

Família: Altingiaceae 

Origem: Nativa da América do Norte.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 25 metros), com tronco ereto.

Copa: Cônica ou piramidal,  com folhagem decídua.  As folhas ficam avermelhadas no

outono, com elevado valor paisagístico.

Florescimento:  Flores  verdes,  sem interesse  ornamental.  Floresce  entre  setembro  e

outubro.

Frutificação: Frutos escuros, espinescentes. Frutifica no outono-inverno.

Observações: Possui grande efeito ornamental, devido ao colorido antes da queda das

folhas.  Há  diversos  exemplares  na  arborização  urbana  do  município,  podendo  ser

utilizada em canteiros centrais ou calçadas largas, sem rede elétrica. 

Nome científico: Liriodendrom tulipifera

Nome comum: Tulipeiro, árvore-lírio, liriodendro

Família: Magnoliaceae 

Origem: Nativa da América do Norte.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 40 metros), com tronco cilíndrico de

até 1,5 metro de diâmetro.

Copa: Piramidal, com a ramagem concentrada na região superior, com folhagem decídua.

Florescimento: Floresce somente a partir dos 15 ou 20 anos de idade. Flores parecem

com tulipas, com o formato de taça, as pétalas têm cor amarelo-esverdeado, com raios na

cor  laranja.  Produzem  abundante  néctar  que  atrai  muitos  polinizadores.  Floresce  de

agosto a setembro.

Frutificação:  Frutos em forma de cones, do tipo  sâmara, de cor marrom. Frutifica  no

verão.

Observações:  Crescimento rápido e bastante interessante para o paisagismo, devido à
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sua vistosa folhagem.  Devido ao porte  muito  grande,  deve  ser  utilizado somente  em

grandes áreas de parques e praças. Tolera frio intenso, porém a poda a torna sensível ao

ataque de pragas e doenças, devido à difícil cicatrização.

Nome científico: Luehea divaricata

Nome comum: Açoita-cavalo

Família: Malvaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura de 5 a 25 metros), com tronco de 50 a 60

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada (diâmetro de 10 metros), com folhas bicolores (esbranquiçadas na

parte de baixo) e decíduas.

Florescimento:  Flores  róseas  e  amarelas,  atrativas  para  abelhas.  Floresce  entre

dezembro e fevereiro.

Frutificação: Frutos secos, pequenos e de cor castanha. Frutifica entre maio e agosto.

Observações:  Crescimento rápido. Há diversos exemplares na arborização urbana do

município. Mostra-se como uma espécie adequada para o uso na arborização, já que não

é comum observar conflitos ou problemas fitossanitários significativos.

Nome científico: Machaerium paraguariense

Nome comum: Farinha-seca, jacarandá-branco

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de  5 a 8  metros),  com tronco de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa, com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores azuladas e pouco vistosas. Floresce de dezembro a janeiro.

Frutificação: Frutos secos do tipo sâmaras. Frutifica de abril a junho.

Observações:  Pode ser  aproveitada na arborização em geral,  inclusive  em passeios

públicos. Há menos de cinquenta exemplares na arborização do município, podendo ser

melhor explorada, por ser uma espécie comum nos remanescentes florestais da região,

embora não tenha valor ornamental elevado.

Nome científico: Magnolia grandiflora
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Nome comum: Magnólia-branca, magnólia-de-flores-grandes, magnólia

Família: Magnoliaceae 

Origem: Nativa da América do Norte.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura  de 12 a 15 metros, podendo chegar a 30

metros), com tronco irregular.

Copa:  Apresenta  formato piramidal,  devido  aos  seus  ramos  vigorosos  e  horizontais.

Folhagem perene.

Florescimento:  Enormes flores brancas, com até 20 cm de diâmetro, com um intenso

aroma cítrico. Floresce de julho a dezembro.

Frutificação: Fruto em forma de pinha ovóide, lenhosos, de cor marrom, abrindo quando

maduros,  expondo  as  sementes  com arilo  vermelho,  muito  procuradas  por  pássaros.

Frutifica do verão ao outono. 

Observações: Apresenta crescimento  lento,  mas  é longeva  e  resistente  à  elevada

poluição do ar e ao frio e geadas leves. Há menos de trinta exemplares na arborização do

município,  podendo  ser  utilizada  em  passeios  públicos  que  comportem  espécies  de

grande porte, visto seus notáveis atributos ornamentais.

Nome científico: Magnolia x soulangeana

Nome comum: Magnólia-híbrida, magnólia-solangeana

Família: Magnoliaceae

Origem: Nativa da China e do Japão.

Estrutura: Espécie híbrida de pequeno porte (altura de 3 a 5 metros), com tronco quase

liso.

Copa: Caducifólia e arredondada, formada por ramagem numerosa e fina.

Florescimento: Flores de colorido variável, geralmente branco-róseas na parte interna e

arroxeadas na parte externa. Floresce de junho a agosto.

Frutificação:  Frutos  em forma de  cápsulas  alongadas  com protuberâncias,  formados

eventualmente.

Observações: Tem notáveis atributos ornamentais, e pelo pequeno porte é indicada para

a  arborização  de  ruas  estreitas,  inclusive  sob  rede  elétrica.  Há  menos  de  cinquenta

exemplares na arborização do município, sugerindo-se ampliar sua utilização, sendo uma

boa opção de substituição em locais onde normalmente são plantadas extremosas ou

pitangueiras, ambas já muito abundantes no município.
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Nome científico: Matayba elaeagnoides

Nome comum: Camboatá-branco

Família: Sapindaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie  de  médio  a  grandeporte  (altura  de  6  a  14  metros),  com  tronco

tortuoso, de 30 a 50 centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa, com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores amarelo-esverdeadas ou esbranquiçadas, pequenas. Floresce de

setembro a novembro.

Frutificação: Frutos tipo cápsula, sementes com arilo carnoso, muito consumidos por

aves. Frutifica de dezembro a janeiro.

Observações: Indicada para arborização urbana, por seu valor ornamental. Há alguns

exemplares na arborização do município, podendo ser ampliada sua utilização, por ser

uma espécie nativa muito abundante nos remanescentes florestais da floresta ombrófila

mista.

Nome científico: Melaleuca leucadendra

Nome comum: Melaleuca, árvore-da-bíblia

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa da Austrália.

Estrutura: Espécie de médio a grande porte (altura de 10 a 15 metros), de tronco ereto

com casca descamando em lâminas finas que lembram folhas de papel.

Copa: Elíptica (diâmetro de 5 metros), com folhagem perene.

Florescimento: Flores pequenas, branco-amareladas, dispostas em espigas. Floresce de

outubro a dezembro.

Frutificação: Frutos  tipo  cápsula,  lenhosos  e  globosos,  liberando  muitas  sementes.

Frutifica no verão e no outono.

Observações: Planta  rústica  e  de  rápido  crescimento.  Espécie  muito  ornamental,

especialmente pelo seu tronco lembrando papel, de aspecto macio ao toque. Há um único

exemplar  na  arborização  do  município  e  não  temos  muitas  informações  sobre  seu

comportamento, mas poderia ser utilizada em outros lugares por ser uma espécie muito

diferente e que chama a atenção.

Nome científico: Mimosa scabrella
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Nome comum: Bracatinga

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura de 5 a 15 metros), com tronco de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa e aberta, com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores amarelas, melíferas. Floresce de junho a agosto.

Frutificação: Frutos em forma de vagem, marrom ferrugíneos. Frutifica de novembro a

janeiro.

Observações:  Crescimento  rápido.  Há  alguns  exemplares  na  arborização  urbana  do

município. A árvore é bastante ornamental, principalmente quando em flor. Por ser uma

espécie pioneira muito comum na região, pode ser melhor aproveitada para a arborização

de vias públicas.

Nome científico: Monteverdia aquifolia

Nome comum: Espinheira-santa, cancorosa

Família: Celastraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 2 a 12 metros), com tronco liso de 15 a 25

centímetros de diâmetro.

Copa: Estreita e pequena, com folhagem perene.

Florescimento: Flores pequenas e amareladas. Floresce de agosto a outubro.

Frutificação:  Frutos  do  tipo  cápsula,  de  coloração  vermelho-alaranjada.  Frutifica  de

janeiro a março.

Observações: Devido aos atributos ornamentais, é indicada para a arborização urbana,

sendo que há poucos exemplares na arborização do município. Deve-se atentar para as

folhas espinescentes, que não devem ficar à altura de crianças, a fim de evitar acidentes.

Nome científico: Monteverdia ilicifolia 

Nome comum: Espinheira-santa, cancorosa 

Família: Celastraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 4 a 5 metros), com tronco liso de 15 a 25

centímetros de diâmetro.
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Copa: Globosa e pouco densa, com folhagem perenifólia.

Florescimento: Flores pequenas, brancas esverdeadas. Floresce de agosto a outubro.

Frutificação: Frutos tipo cápsula, vermelhos. Frutifica de janeiro a março.

Observações:  Crescimento lento. Suas folhas têm propriedades medicinais.  Pode ser

empregada na arborização urbana, principalmente em ruas estreitas, e sob rede elétrica,

sendo que há poucos exemplares atualmente na arborização do município. Possui folhas

espinescentes, evitar galhos baixos, que fiquem ao alcance de crianças.

Nome científico: Moquiniastrum polymorphum

Nome comum: Cambará, candeia

Família: Asteraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura 6 a 8 metros), com tronco tortuoso de 40 a 80

centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular, com ramagem aberta e folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores branco-amareladas. Floresce de outubro a dezembro.

Frutificação: Sementes aladas, pequenas e paleáceas. Frutifica de dezembro a fevereiro.

Observações: Pode ser usada no paisagismo, devido às características ornamentais de

seus ramos retorcidos e da cor prateada da sua folhagem. Não se tem conhecimento do

uso desta espécie no município, sendo que  a  mesma  não  é  muito  comum  nos

remanescentes florestais. Podem ser feitos testes, a princípio, em áreas abertas, para

avaliar seu comportamento e desenvolvimento, enriquecendo a gama de espécies nativas

na arborização urbana.

Nome científico: Muellera campestris 

Nome comum: Rabo-de-bugio

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte  (altura de 5 a 12 metros),  com tronco tortuoso e

geralmente  ramificado  de  30  a  50  centímetros  de  diâmetro,  com  casca  rugosa  e

descamante.

Copa: Arredondada e pouco densa, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores pequenas e brancas. Floresce de outubro a dezembro.

Frutificação: Frutos em forma de vagem. Frutifica de junho a julho.

Anexo 1 – Pág. 51/81



Observações: Árvore ornamental, principalmente quando em flor, sendo indicada para

arborização urbana. De acordo com o inventário realizado, há somente dois exemplares

na arborização do município.

Nome científico: Murraya paniculata 

Nome comum: Falsa-murta, murta

Família: Rutaceae

Origem: Nativa da Índia.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 5 a 7 metros), com tronco ereto.

Copa: Arredondada e compacta (diâmetro de 5 metros), formada por ramagem numerosa

e densa, com folhagem perene.

Florescimento: Flores brancas e muito perfumadas. Floresce o ano todo.

Frutificação:  Frutos  pequenos  e  vermelhos,  dispostos  em  cachos,  formados

concomitantemente com as flores.

Observações:  Crescimento  lento,  mas  muito  resistente  a  condições adversas,  sendo

também muito tolerante a podas, além de apresentar grande valor ornamental. Há poucos

exemplares  na arborização  do município,  podendo ser  adotada  mais  frequentemente.

Cabe citar, no entanto, que esta espécie está incluída na lista B da Portaria SEMA n°

79/2013, que reconhece a Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Estado do Rio Grande

do Sul e demais classificações, estabelece normas de controle e dá outras providências. A

lista B refere-se às espécies com capacidade de invasão, porém, sem informações, no

momento,  suficientes  para  permitir  sua  classificação  com  base  em  dados  de  sua

distribuição e/ou histórico de invasão no Rio Grande do Sul. A colocação de um táxon

nessa lista indica que mais informações são necessárias, devendo futuras pesquisas ou

registros  de  observação  ou  monitoramento  evidenciar  sua  distribuição  e  histórico  de

invasão no Rio Grande do Sul. Assim, caso a mesma seja incluída como invasora para o

estado  nas  próximas  revisões  da  Portaria  SEMA 79/2013,  seu  uso  não  deve  ser

continuado.

Nome científico: Myrcia oblongata

Nome comum: Guamirim 

Família: Myrtaceae 

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (cerca de 4 a 6 m de altura).
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Copa: Elíptica vertical a arredondada, com folhagem perene.

Florescimento:  Flores  brancas,  com  longos  estames,  também  brancos.  Floresce  de

janeiro a fevereiro.

Frutificação: Frutos globosos, de cor negra. Frutifica entre fevereiro e junho.

Observações:  Espécie pioneira, tolerante à alta luminosidade e muito rústica frente a

condições  adversas  de  solo.  Há  menos  de  quarenta  exemplares  na  arborização  do

município, sendo que, devido ao porte elegante e à rusticidade da espécie, sugere-se

ampliar sua utilização, tanto na arborização de vias quanto de parques e praças.

Nome científico: Myrcianthes gigantea

Nome comum: Araçazeiro-do-mato 

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de  6 a 18 metros), com tronco de 20 a 40

centímetros, revestido por casca lisa, pardo-amarela.

Copa: Globosa, com folhagem semidecídua ou caducifólia.

Florescimento: Flores brancas. Floresce de novembro a dezembro.

Frutificação:  Fruto vermelho quando maduro, obovado a elíptico. Frutifica de janeiro a

março.

Observações: Tronco liso, bastante ornamental, indicada para o paisagismo de praças e

parques. Seus frutos são muito procurados por diversas espécies de pássaros.

Nome científico: Myrcianthes pungens

Nome comum: Guabiju

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 5 a 10 metros), com tronco de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa:  Baixa  e  densa,  globosa  e larga  (diâmetro  de  9  metros),  com  folhagem

semidecídua.

Florescimento: Flores melíferas, brancas e pequenas. Floresce de outubro a novembro.

Frutificação:  Frutos  cor  roxo-escuro,  comestíveis,  apreciados  pelo  homem  e  muito

atrativas à fauna. Frutifica de janeiro a fevereiro.

Observações:  Espécie  ornamental,  e  de  madeira  resistente.  Está  entre  as  quinze
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espécies  mais  abundantes  da  arborização  urbana  do  município.  Apresenta  porte

adequado para passeios públicos e não ocasiona danos ao calçamento. Cabe citar, no

entanto, que está entre as espécies com maior percentual de ocorrência de parasitas, de

acordo com os dados do inventário.

Nome científico: Myrciaria delicatula

Nome comum: Camboim

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 4 a 12 metros), com tronco reto de 20 a 30

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, com ramagem densa e folhas muito pequenas (diâmetro da copa de

4 metros). Folhagem semidecídua.

Florescimento:  Flores  branco-creme  e  pequenas.  Floresce  em  várias  épocas,  mas

principalmente de abril a setembro.

Frutificação:  Frutos  amarelo-alaranjados  ou  violáceo  até  negro  quando  maduros,  de

polpa doce e comestível. Frutifica principalmente de dezembro a março.

Observações:  Crescimento moderado. Árvore ornamental, indicada para a arborização

urbana,  inclusive  em passeios  estreitos  e  sob rede elétrica.  Há  raros  exemplares  na

arborização do município, podendo ser incluída com maior frequência, caso seja possível

a obtenção de mudas, a fim de diminuir o uso de espécies de porte semelhante que são

comumente utilizadas, como a extremosa e o araçá.

Nome científico: Myrciaria tenella

Nome comum: Camboim

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 a 6 metros), com tronco de 15 a 30

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, pouco densa, com folhagem semidecídua.

Florescimento:  Flores  brancas  e  pequenas.  Floresce  principalmente  de  dezembro  a

fevereiro.

Frutificação:  Frutos  alaranjados-negros,  de  polpa  doce  e  comestível.  Frutifica  de

setembro a outubro.
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Observações:  Crescimento  lento.  Árvore  ornamental,  indicada  para  a  arborização

urbana,  inclusive  em passeios  estreitos  e  sob rede elétrica.  Há  raros  exemplares  na

arborização  do  município,  podendo  ser  incluída  com maior  frequência,  inclusive  para

diminuir  o  uso  de  espécies  muito  abundantes  e  também de  porte  pequeno,  como  a

pitangueira, caso seja possível a obtenção de mudas.

Nome científico: Myrrhinium atropurpureum

Nome comum: guamirim-pau-ferro, pau-ferro 

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de  7 a 10 metros), com tronco de 20 a 30

centímetros de diâmetro.

Copa: Estreita e aberta, com folhagem semidecídua. 

Florescimento:  Flores  com  pétalas  lilás  a  avermelhadas,  com  longos  estames

vermelhos. Floresce de agosto a setembro.

Frutificação: Fruto baga globosa, negra quando madura. Frutifica de fevereiro a março.

Observações:  Frutos  comestíveis  e  muito  saborosos,  é  uma  das  frutíferas  mais

cultivadas no Brasil  e muito procurada pelos pássaros. É bastante ornamental quando

florida,  sendo  adequada  para  uso  na  arborização.  Há  somente  sete  exemplares  na

arborização urbana do município, de acordo com os dados do inventário. 

Nome científico: Myrsine coriacea

Nome comum: Capororoquinha, capororoca, capororoca-vermelha

Família: Primulaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 12 metros), com tronco reto de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Estreita, piramidal e rala, com folhagem perenifólia.

Florescimento: Flores pequenas, inexpressivas, cor creme. Floresce de maio a junho.

Frutificação: Frutos negros, consumidos por aves e mamíferos. Frutifica de outubro a

dezembro.

Observações: Indicada  para  o  paisagismo  urbano,  inclusive  na  arborização  de  ruas

estreitas, devido ao formato da copa. Há poucos exemplares na arborização do município,

podendo  ser  melhor  aproveitada  por  ser  uma  espécie  muito  abundante  na  floresta
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ombrófila mista.

Nome científico: Myrsine parvula

Nome comum: Capororoca, capororoquinha

Família: Primulaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 a 5 metros).

Copa: Alongada, quase globosa, com folhagem perenifólia.

Florescimento: Flores pequenas, verde-amareladas. Floresce de agosto a março.

Frutificação: Frutos pequenos globosos, roxos a negros, atrativos à avifauna. Frutifica de

novembro a maio.

Observações: De acordo com o inventário realizado, há somente dois exemplares desta

espécie  na  arborização  urbana  do  município  (citada  no  inventário  como  Myrsine

lorentziana).  O  uso  da  espécie  em  questão  pode  ser  testado,  sendo  que  não  há

informações suficientes sobre seu comportamento na arborização de vias, sugerindo-se a

produção ou aquisição de mudas, para testar o uso da mesma, justificando seu uso por

ter um pequeno porte, e ser uma espécie importante para a floresta ombrófila mista.

Nome científico: Myrsine umbellata

Nome comum: Capororoca, capororocão

Família: Primulaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio a grande porte (altura de 5 a 15 metros), com tronco reto de

30 a 50 centímetros de diâmetro.

Copa: Ovalada e densa (diâmetro de 8 metros), com folhagem perene.

Florescimento: Flores de cor amarelo-esverdeadas, pequenas. Floresce em dezembro e

janeiro e em junho e julho.

Frutificação: Frutos de coloração roxa a negra, muito procurados por pássaros. Frutifica

de março a abril e de outubro a novembro.

Observações:  Crescimento moderado.  Indicada para a arborização urbana, devido ao

porte e formato da copa, além da grande quantidade de frutos que oferece à avifauna. Há

poucos  exemplares  na  arborização  urbana.  É  uma das  espécies  comuns  da  floresta

ombrófila mista, além disso, apresenta sistema radicular adequado para a arborização,

por não ocasionar danos ao calçamento.
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Nome científico: Nectandra lanceolata

Nome comum: Canela-amarela

Família: Lauraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 15 a 25 metros), com tronco de 40 a 80

centímetros de diâmetro.

Copa:  Irregular a arredondada, com folhas com coloração ferruginosa na face inferior,

dando um belo aspecto visual. Folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores brancas, que dão valor ornamental à árvore. Floresce de setembro

a dezembro.

Frutificação:  Frutos  em  forma  de  drupa  elipsóide,  de  cor  negra  quando  maduros,

consumidos por diversas espécies de aves. Frutifica de janeiro a março.

Observações: Há poucos exemplares na arborização do município. Devido a seu aspecto

ornamental, pela cor das folhas e pela floração, é indicada para a arborização de áreas

abertas, como praças e parques, já que é uma espécie de grande porte.

Nome científico: Nectandra megapotamica

Nome comum: Canela-preta, canela-merda

Família: Lauraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura de 15 a 25 metros), com tronco de 40 a 60

centímetros de diâmetro.

Copa:  Perfeitamente  globosa  e  densa  (com  diâmetro  de  15  metros).  A folhagem  é

perenifólia a semidecídua.

Florescimento: Flores  pequenas,  inexpressivas,  esbranquiçadas.  Floresce  de  julho  a

setembro.

Frutificação: Frutos  bagas  elipsóides  pretas  brilhantes,  muito  procurados  por  aves.

Frutifica de novembro a janeiro.

Observações: Crescimento  moderado.  Indicada  para  arborização  de  ruas,  devido  à

forma arredondada de sua copa, no entanto, há poucos exemplares na arborização do

município. Considerando o porte e aspecto da espécie, e sua capacidade de fornecer

sombreamento, sugere-se que, caso seja possível a obtenção de mudas, a mesma passe

a ser utilizada em lugares onde antes indicava-se o uso de ligustros ou canelas-da-índia.
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Nome científico: Ocotea porosa

Nome comum: Canela-imbuia, imbuia

Família: Lauraceae

Origem: Nativa do sul do Brasil.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 7 a 20 metros), com tronco de 50 a 150

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, com folhas pequenas e folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores amareladas, pequenas. Floresce de outubro a novembro.

Frutificação: Frutos do tipo baga, globosos e negros, procurados por diversas espécies

de aves. Frutifica de janeiro a março.

Observações: O desenvolvimento é de médio a lento e é resistente à geada. Não há

registro desta espécie na arborização do município, de acordo com o inventário realizado,

sendo que, devido ao seu aspecto ornamental, a espécie é indicada para a arborização

urbana. Considerando o porte do tronco, utilizar preferencialmente em praças e parques,

e evitar o uso em calçadas, até termos mais conhecimentos sobre seu comportamento na

arborização urbana.

Nome científico: Ocotea puberula

Nome comum: Canela-guaicá

Família: Lauraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 15 a 25 metros), com tronco de 40 a 60

centímetros de diâmetro.

Copa:  Irregular a arredondada. Folhas com aspecto “ondulado” ornamental. Folhagem

semidecídua.

Florescimento: Flores cor creme-esverdeadas, pequenas. Floresce de julho a agosto.

Frutificação: Frutos negros de pedúnculo vermelho, muito procurados por aves. Frutifica

de novembro a dezembro.

Observações:  Crescimento  rápido. Há poucos exemplares  na arborização urbana do

município. Considerando que esta é uma das espécies mais comuns dos remanescentes

florestais da região, sugere-se ampliar sua utilização na arborização urbana, em locais

adequados para o plantio da espécie, principalmente em praças, parques e em canteiros

centrais sem rede elétrica. Existe uma doença causada por fungos que ataca os frutos
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desta espécie, conforme verificado em áreas de remanescentes florestais do município,

por  esse  motivo,  sugere-se  que  não  sejam plantados  mais  de  dois  indivíduos  desta

espécie em uma mesma quadra.

Nome científico: Ocotea pulchella

Nome comum: Canela-lageana, canela-do-brejo 

Família: Lauraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 6 a 15 metros), com tronco de 50 a 80

centímetros de diâmetro.

Copa: Globosa e densa, de grandes dimensões. Com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores  amareladas,  pouco  vistosas.  Floresce  principalmente  de

novembro a janeiro.

Frutificação: Frutos do tipo baga, roxos, abundantes e consumidos por diversas espécies

de aves. Frutifica de maio a julho.

Observações:  Crescimento  moderado.  Há  raros  exemplares  na  arborização  do

município, no entanto, é uma espécie com valor paisagístico elevado, recomendada para

uso na arborização urbana, desde que em locais que comportem espécies de grande

porte.

Nome científico: Olea europaea

Nome comum: Oliveira

Família: Oleaceae

Origem: Nativa do Mediterrâneo.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 7 a 11 metros), com tronco ereto.

Copa:  Aberta e arredondada ou elíptica vertical,  com ramagem longa (diâmetro de 8

metros). Com folhagem perene.

Florescimento: Flores brancas com amarelo. Floresce principalmente de maio a julho.

Frutificação: Frutos do tipo drupa, verdes (azeitona). Frutifica no outono.

Observações:  Crescimento lento. Tem valor ornamental devido às folhas prateadas na

face inferior.  Há mais de cinquenta exemplares na arborização do município,  e não é

comum verificar conflitos com equipamentos urbanos, nem problemas fitossanitários.

Nome científico: Parapiptadenia rigida
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Nome comum: Angico, angico-vermelho

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 30 metros), com tronco de 60 a 110

centímetros de diâmetro.

Copa: Ampla e arredondada (diâmetro de 15 metros), com folhagem decídua.

Florescimento: Flores  melíferas,  brancas  amareladas,  dispostas  em  espigas,  pouco

vistosas. Floresce de setembro a março.

Frutificação: Frutos em forma de vagem achatada. Frutifica de março a novembro.

Observações:  Crescimento rápido. Conhecida por sua grande longevidade e por suas

características  ornamentais.  Seu  tronco  é  muito  bonito  pelo  aspecto  da  sua  casca

escamante.  Pode ser  usada em praças e parques,  mas é  inadequada para  passeios

públicos devido ao porte.

Nome científico: Paulownia tomentosa

Nome comum: Quiri, quiri-chinês

Família: Paulowniaceae 

Origem: Nativa da Ásia Oriental.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 12 a 15 metros), com tronco ereto.

Copa: Arredondada (diâmetro de 10 metros), com folhagem caduca.

Florescimento: Flores  lilás,  grandes  e  muito  ornamentais.  Floresce  de  setembro  a

novembro.

Frutificação: Frutos secos, marrons escuros. Frutifica entre o verão e o inverno.

Observações: Crescimento muito rápido. Tem um alto valor ornamental, sendo adequada

para  paisagismo.  Não  há  nenhum exemplar  na  arborização  urbana  do  município,  de

acordo com o inventário, mas existem alguns exemplares em áreas privadas. Apesar do

elevado valor paisagístico, deve ser usada somente em praças e parques, por possuir

sistema radicular muito agressivo, além da madeira frágil e quebradiça.

Nome científico: Peltophorum dubium

Nome comum: Canafístula

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul, mas não na Região da Serra.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 15 a 25 metros), com tronco de 50 a 70
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centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada e ampla (diâmetro de 15 metros), com folhagem decídua.

Florescimento: Flores  amarelas,  numerosas e  ornamentais.  Floresce de dezembro a

fevereiro.

Frutificação: Vagens secas, de coloração bege a marrom. Frutifica de março a abril.

Observações:  Crescimento  rápido.  Espécie  esbelta  e  frondosa,  adequada  para  a

arborização urbana pela sombra e beleza. Há mais de cem exemplares na arborização do

município,  sendo  que  o  problema  mais  frequente  desta  espécie  é  o  conflito  com  o

calçamento, devido ao grande porte de suas raízes, além disso, não deve ser utilizada

onde existam prédios junto ao alinhamento com o passeio público, devido à amplitude de

sua copa.

Nome científico: Photinia x fraseri 

Nome comum: Fotínea-vermelha, fotínea

Família: Rosaceae

Origem: Origem híbrida, de uma espécie da China com uma do Japão.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 a 5 metros), com tronco cilíndrico e

ereto.

Copa:  Globosa  e  densa,  com folhagem perene,  formada  por  uma  ramagem curta  e

tortuosa. Folhas jovens avermelhadas, dando um aspecto ornamental à árvore.

Florescimento:  Flores  brancas  e  pequenas,  mas  com  aspecto  muito  ornamental.

Floresce em agosto-setembro.

Frutificação: Frutos globosos, pequenos e vermelhos.

Observações: Espécie ornamental, devido às folhas vermelhas misturadas às verdes e à

floração branca delicada, no entanto, não há muitos exemplares na arborização urbana do

município. Adequada para passeios públicos estreitos, inclusive sob rede elétrica. Pode

ser aumentado seu uso na arborização urbana, devido ao porte adequado e alto valor

paisagístico.

Nome científico: Piptocarpha angustifolia

Nome comum: Vassourão-branco, vassourão

Família: Asteraceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie  de  grande  porte  (altura  de  15  a  25  metros),  com  tronco
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esbranquiçado, de 30 a 40 centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada,  com  folhas  pequenas,  de  coloração  prateada  na  face  inferior.

Perenifólia.

Florescimento: Flores esbranquiçadas, paleáceas e pequenas. Floresce de outubro a

janeiro.

Frutificação: Frutos pequenos, dispersos pelo vento. Frutifica de novembro a fevereiro.

Observações: Crescimento rápido.  Copa prateada muito  ornamental,  indicada para a

arborização urbana, especialmente em locais que comportem espécies de grande porte.

Há registro de um único exemplar na arborização do município.

Nome científico: Platanus acerifolia

Nome comum: Plátano

Família: Platanaceae

Origem: Híbrida, com origens na Europa e América do Norte.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 30 metros), com tronco cilíndrico e

ornamental, de 60 a 80 centímetros de diâmetro.

Copa:  Irregular, com formato ovalado (diâmetro de 15 metros), formada por ramagem

vigorosa. Caducifólia, as folhas ficam amarelo-bronzeadas antes da queda.

Florescimento: Flores verdes, pequenas e não-vistosas. Floresce de março a abril.

Frutificação: Frutos secos e pilosos. Frutifica no outono.

Observações: Planta de belo aspecto visual, principalmente no outono, quando as folhas

ficam amarelo-bronzeadas antes da queda. Muito usada em parques e na arborização

urbana.  Espécie  de  crescimento  rápido  e  resistente  à  poluição.  Porém,  apresenta

frequentemente infestação por erva-de-passarinho, estando entre as espécies com maior

percentual de ocorrência de parasitas, de acordo com os dados do inventário, por isso,

seu uso em grande quantidade em um mesmo local não é indicado.

Nome científico: Plinia peruviana

Nome comum: Jabuticaba 

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 14 metros), com tronco reto de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Densa e globosa, com folhagem semidecídua.
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Florescimento:  Flores  brancas  e  pequenas,  crescendo  sobre  o  tronco,  dando  um

aspecto diferenciado. Floresce principalmente de julho a setembro.

Frutificação: Frutos globosos negros, muito apreciados pela população. Frutifica 20 a 30

dias depois de florescer.

Observações:  Crescimento  lento.  Os  frutos  crescem  sobre  o  tronco,  chamando  a

atenção quando maduros,  devido a esse aspecto.  A espécie não é muito  tolerante à

geada, sendo esse o principal empecilho para seu uso no município, havendo menos de

cinquenta exemplares na arborização urbana. No entanto, caso seja possível obter mudas

de porte adequado, sugere-se a utilização desta espécie com maior frequência, podendo

ser utilizada nos locais onde são normalmente colocados araçás, cerejeiras ou guabijus.

Nome científico: Plumeria rubra

Nome comum: Jasmim-manga

Família: Apocynaceae

Origem: Nativa da América Central e Ásia.

Estrutura: Espécie  de  pequeno  porte  (altura  de  4  a  6  metros),  com  de  30  a  40

centímetros de diâmetro, com seiva leitosa.

Copa:  Irregular,  com formato arredondado (diâmetro de 5 metros),  com ramos novos

suculentos. Folhagem decídua.

Florescimento: Diferentes variedades, com flores vermelhas, brancas ou rosadas com o

centro amarelo. Floresce no inverno e na primavera.

Frutificação: Frutos suculentos, semelhantes a vagens, marrom-escuro.

Observações:  Crescimento rápido. Espécie com alto valor ornamental, pela beleza de

suas flores vistosas e perfumadas. A espécie é tropical e há somente um exemplar na

arborização do município. No entanto, caso seja possível obter mudas de porte adequado,

sugere-se o teste  da tolerância desta espécie ao nosso clima.  Caso mostre um bom

desenvolvimento, a mesma poderá ser utilizada em calçadas estreitas, inclusive sob rede

elétrica. 

Nome científico: Podocarpus lambertii

Nome comum: Pinheiro-bravo, pinheirinho, pinheiro-do-mato, podocarpus

Família: Podocarpaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie  de  grande  porte  (altura  de  4  a  18  m),  com  tronco  de  30  a  60
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centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular, formada por uma ramagem dispersa. Perenifólia.

Florescimento: Planta  dióica,  sem flores verdadeiras,  órgãos reprodutivos  feminino e

masculino de coloração verde-amarelada,  sem valor  ornamental.  Fértil  de setembro a

dezembro.

Frutificação: Sem frutos verdadeiros, sementes escuras, apreciadas por pássaros. As

sementes amadurecem de fevereiro a maio.

Observações: Crescimento  moderado.  Árvore  bastante  ornamental,  pelo  aspecto

diferenciado  de  sua  folhagem.  No  entanto,  é  inadequada  para  calçadas,  devido  às

características do seu sistema radicular.

Nome científico: Populus alba

Nome comum: Álamo-prateado

Família: Salicaceae

Origem: Nativa da Ásia e Europa.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 12 a 15 metros), de tronco ereto a tortuoso.

Copa: Oval a cônica (diâmetro de 8 metros), com ramagem longa e folhas prateadas na

face inferior. Caducifólia, as folhas tornam-se amarelas antes da queda

Florescimento: Flores pequenas amareladas, sem expressão ornamental. Floresce no

inverno-primavera.

Frutificação:  Frutos  do  tipo  cápsula,  pequenos  e  sem valor  ornamental.  Frutifica  no

verão.

Observações: Espécie de crescimento rápido e tolerante ao frio. Pela coloração prateada

de suas folhas, possui notáveis atributos ornamentais, quando estas tornam-se amarelas

antes da queda, no outono. Há alguns exemplares na arborização urbana do município. O

porte  é  adequado  para  calçadas,  no  entanto,  a  espécie  apresenta  alto  índice  de

infestação por erva-de-passarinho no município, o que tem levado alguns exemplares à

morte.  Assim,  sugere-se  que  não  sejam  plantados  muitos  indivíduos  desta  espécie,

principalmente em um mesmo local, a fim de não agravar problemas de infestação por

erva-de-passarinho para esta e outras espécies existentes na arborização urbana.

Nome científico: Populus nigra

Nome comum: Álamo

Família: Salicaceae
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Origem: Nativa da Europa.

Estrutura: Espécie  de  grande  porte  (altura  de  20  a  30  metros),  de  tronco  ereto  e

cilíndrico, com até 2 metros de diâmetro.

Copa: Elíptica e estreita (diâmetro de 6 metros), formada por ramos curtos. Caducifólia,

as folhas adquirem um tom amarelado antes da queda. 

Florescimento: Flores pequenas e avermelhadas. Floresce no inverno-primavera.

Frutificação:  Frutos  em  forma  de  cápsulas  deiscentes,  com  a  presença  de  fibras

brancas, como algodão. Não há informações sobre a época de frutificação nesta região.

Observações:  Espécie  de  crescimento  rápido  e  que  aprecia  o  frio.  Possui  valor

ornamental,  pelo movimento de suas folhas e pelo amarelado que adquirem antes da

queda, no outono.

Nome científico: Prunus campanulata

Nome comum: Cerejeira-do-japão, cerejeira

Família: Rosaceae

Origem: Nativa do Japão.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 4 a 6 metros), com tronco curto.

Copa: Arredondada (diâmetro de 3 metros), formada por ramagem curta. Caducifólia.

Florescimento: Flores róseo-avermelhadas. Floresce de maio a julho.

Frutificação: Frutos pequenos e pretos, do tipo drupa.

Observações: Espécie rústica e que aprecia o frio, porém, de crescimento lento. Grande

valor  ornamental,  devido  ao  seu  florescimento  exuberante,  podendo  ser  usada  em

passeios públicos, inclusive sob rede elétrica.

Nome científico: Prunus cerasifera

Nome comum: Abrunheiro-de-jardim, cerejeira-roxa

Família: Rosaceae

Origem: Nativa do oeste da Ásia.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 4 a 6 metros), com tronco curto, tortuoso

e ramificado.

Copa:  Arredondada  e  densa,  formada  por  ramagem  oblíqua,  com  folhas  arroxeada-

escuras. Caducifólia.

Florescimento: Flores brancas ou róseas. Floresce no inverno.

Frutificação: Drupas globosas, amareladas ou avermelhadas. Raramente são formados
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em plantas cultivadas no Brasil, no final da primavera, até janeiro.

Observações:  Usada no paisagismo pelo colorido arroxeado de suas folhas, além do

belo aspecto quando florida. Aprecia frio, sendo uma espécie bem adaptada a esta região.

Possui porte adequado para plantio em passeios estreitos, inclusive sob rede elétrica. 

Nome científico: Prunus persica

Nome comum: Pessegueiro

Família: Rosaceae

Origem: Nativa da China.

Estrutura:  Espécie  de  pequeno  porte  (altura  de  3  a  6  metros),  com  tronco  curto  e

tortuoso.

Copa: Arredondada (diâmetro de 3 metros), com folhagem caduca.

Florescimento: Flores rosadas, raramente brancas. Floresce no outono e no inverno.

Frutificação: Fruto grande e comestível (pêssego), muito apreciado na culinária. Frutifica

entre setembro e fevereiro.

Observações:  Possui porte adequado para o uso em passeios públicos, no entanto, a

queda dos frutos é um problema, devido ao tamanho dos mesmos. Sugere-se utilizar as

outras espécies de cerejeiras e abrunheiro aqui citadas, em detrimento desta espécie.

Nome científico: Prunus serrulata

Nome comum: Cerejeira-do-japão, cerejeira-branca

Família: Rosaceae

Origem: Nativa do Japão.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 4 a 6 metros), com tronco curto.

Copa: Arredondada e baixa, formada por ramagem oblíqua. Caducifólia.

Florescimento: Flores brancas. Floresce no início da primavera, logo antes ou após o

surgimento das novas folhas.

Frutificação: Frutos pequenos do tipo drupa, de coloração vermelho-escura.

Observações:  Aprecia  o  frio.  Grande  valor  ornamental,  devido  ao  seu  florescimento

exuberante, podendo ser usada em passeios públicos, inclusive sob rede elétrica.

Nome científico: Prunus myrtifolia

Nome comum: Pessegueiro-bravo, pessegueiro-do-mato

Família: Rosaceae
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Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura de 6 a 12 metros), com tronco de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular a ovalada, com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores  brancas,  pequenas  e  perfumadas.  Floresce  de  dezembro  a

fevereiro.

Frutificação: Os frutos  são  drupas  globosas  e  escuras,  vermelhas a  negras  quando

maduras,  com  polpa  adocicada  e  comestível,  avidamente  consumidos  por  diversos

pássaros. Frutifica de junho a agosto.

Observações: Possui  potencial  para  emprego  na  arborização  urbana  e  apresenta

crescimento rápido.  É uma espécie bastante  comum nos remanescentes florestais  do

município, no entanto há poucos exemplares na arborização urbana, podendo ser melhor

explorada.

Nome científico: Psidium cattleianum

Nome comum: Araçá

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno porte (altura de 3 a 8 metros), com tronco pouco tortuoso.

Copa: Perene, pouco densa, arredondada a alongada (diâmetro de 4 metros). Se bem

conduzida não ocupa muito espaço e pode ser utilizada em passeio públicos estreitos.

Florescimento: Flores  brancas,  pequenas e  pouco expressivas.  Floresce de junho a

dezembro.

Frutificação: Fruto amarelo ou vermelho, comestível,  muito apreciado pelo homem, e

atrativo para a avifauna. Frutifica de setembro a março.

Observações: Utilizada  na  arborização  urbana,  em  passeios  públicos  e  canteiros

centrais,  pois  não  causa  problemas  a  sistemas  de  esgoto  e  calçamentos  devido  ao

sistema radicular de pequeno porte e sem afloramento superficial. Já há muitos indivíduos

dessa espécie na arborização do município, segundo os dados do inventário, sendo a

quarta espécie mais abundante da arborização urbana do município. Assim, embora não

ultrapasse o limite recomendável de 15% do total de indivíduos, pelo menos, para o total

da arborização urbana do município, para manter e fomentar a diversidade da vegetação

no meio urbano, o seu plantio deve ser evitado, substituindo-a, sempre que possível, por

outra  espécie,  de  acordo  com  as  características  do  entorno.  Após  dez  anos,  tal
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procedimento  pode  ser  revisto,  voltando-se  a  utilizar  esta  espécie  de  maneira  mais

intensa, em novos projetos. Cabe citar ainda que, de acordo com relatos da Secretaria

Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem sido verificada a ocorrência de

mosca-da-fruta  em araçás existentes  na arborização urbana,  o  que pode aumentar  a

ocorrência da doença em outros cultivos existentes no município

Nome científico: Pterocarya fraxinifolia

Nome comum: Pterocária, castanheira-alada

Família: Jungladaceae

Origem: Nativa do Cáucaso ao Iraque.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 25 metros).

Copa: Irregular a arredondada, formada por ramagem longa. Caducifólia, antes da queda

das folhas elas tornam-se amareladas

Florescimento: Flores pequenas brancas,  amareladas ou esverdeadas,  dispostas  em

espigas pendentes, com belo aspecto ornamental. Floresce na primavera.

Frutificação: Frutos secos alados, pequenos e amarronzados. Frutifica no outono.

Observações:  Espécie com grande valor ornamental quando florida e antes da queda

das folhas, quando estas tornam-se amareladas. Há poucos exemplares na arborização

do  município,  podendo  ser  melhor  explorada,  tratando-se  de  espécie  com  rápido

crescimento e adaptada ao frio.

Nome científico: Pyracantha coccinea

Nome comum: Piracanta 

Família: Rosaceae

Origem: Nativa da Ásia oriental.

Estrutura: Espécie de arbusto ou arvoreta de pequeno porte (altura de 3 a 5 metros).

Copa:  Irregular, com folhagem perene, e formada por ramagem numerosa e pendente,

com espinhos curtos.

Florescimento: Flores  pequenas  e  brancas,  mas  muito  numerosas.  Floresce  de

novembro a dezembro.

Frutificação: Frutos vermelhos, pequenos e esféricos, apreciados por pássaros.

Observações: Apresenta lento crescimento e aprecia o frio, muito usada na arborização

de ruas estreitas, desde que conduzida para o formato arbóreo. O aspecto ornamental

deve-se  aos  frutos  numerosos  vermelhos,  que  permanecem por  um longo  tempo.  O
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problema desta espécie é a existência de espinhos, somado ao fato dos seus ramos

serem pendentes, oferecendo riscos de acidentes com crianças, assim, deve ser utilizada

somente  em  locais  onde  não  há  circulação  constante  de  pessoas,  e  nos  quais  há

necessidade de bloquear o acesso.

Nome científico: Quercus robur

Nome comum: Carvalho

Família: Fagaceae

Origem: Nativa da Europa, norte da África e Ásia Ocidental.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 30 metros), com tronco robusto.

Copa: Arredondada, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores esverdeadas. Floresce na primavera.

Frutificação:  Frutos  globosos-alongados,  com  uma  única  semente,  esverdeados.

Frutifica no verão-outono.

Observações:  Tem características  ornamentais  notáveis,  principalmente  na  época  da

brotação das folhas novas (na primavera), indicada para o plantio em parques e praças.

Há poucos exemplares na arborização urbana do município.

Nome científico: Quillaja brasiliensis

Nome comum: Sabão-de-soldado, pau-sabão

Família: Quillajaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 14 metros), com tronco ereto de 20 a 30

centímetros de diâmetro.

Copa: Rala, irregular a ovalada, com folhagem caducifólia.

Florescimento: Flores  esbranquiçadas,  pouco  vistosas.  Floresce  de  dezembro  a

fevereiro.

Frutificação: Frutos secos marrons. Frutifica de março a abril.

Observações: Espécie rústica e tolerante a solos pobres, com crescimento rápido. Já foi

registrado  rebrotamento  completo  após  poda  drástica  em  um  exemplar  existente  na

arborização do município.

Nome científico: Robinia pseudoacacia

Nome comum: Robínia, falsa-tipuana
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Família: Fabaceae

Origem: Nativa dos Estados Unidos e Canadá.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 10 a 15 metros), com tronco espinhoso e

casca grossa sulcada de cor marrom-acinzentada.

Copa: Estreita,  cilíndrico-oblonga,  formada  por  uma  ramagem  espinhosa.  Folhagem

decídua.

Florescimento:  Flores brancas, com uma mancha amarela no meio, muito perfumadas.

Floresce de julho a setembro.

Frutificação: Frutos em forma de vagens deiscentes, marrom-avermelhadas, achatadas

e lisas.

Observações:  Aprecia o frio, e é muito usada no paisagismo, por suas características

ornamentais,  principalmente na época da floração,  devido à disposição das flores em

cachos pendentes. Indicada para o plantio em parques, grandes jardins e também na

arborização de ruas. Apesar da descrição de troncos e ramos espinhosos, vê-se poucos

espinhos nos exemplares existentes na arborização do município, e geralmente em ramos

altos, assim, não é um empecilho para sua utilização em áreas públicas. É uma espécie

semelhante à  Tipuana tipu, mas seu tronco não é tão tortuoso e também é de menor

diâmetro, sendo que também não causa danos ao calçamento, assim como a tipuana.

Nome científico: Roupala montana var. brasiliensis

Nome comum: Carvalho-brasileiro

Família: Proteaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 15 a 30 metros), com tronco reto e longo,

de 50 a 70 centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular a arredondada, pouco densa, com folhagem decídua.

Florescimento: Flores branco-amareladas, dispostas em espigas. Floresce de outubro a

fevereiro.

Frutificação: Frutos secos do tipo folículo, de cor paleácea, contendo sementes aladas.

Frutifica de abril a junho.

Observações: Espécie  de  crescimento  moderado,  recomendada  para  o  paisagismo

devido ao valor ornamental, com folhas brilhantes. Flores polinizadas por beija-flores e

insetos. Apesar de não ter sido registrado no inventário realizado, há um exemplar desta

espécie na Praça Dante Alighieri, em meio a um agrupamento arbóreo. Assim, não temos
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informações sobre o comportamento da árvore na arborização de vias públicas.

Nome científico: Salix babylonica

Nome comum: Chorão, salso-chorão, salgueiro

Família: Salicaceae

Origem: Nativa da China.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 7 a 10 metros), com tronco saliente. Possui

denso sistema radicular, excelente fixador de solo.

Copa: Pendular e ovalada (diâmetro de 7 metros), formado por ramagem delgada, longa

e flexível. Folhagem caducifólia.

Florescimento: Flores verde-claras, pouco vistosas. Floresce no inverno e primavera.

Frutificação:  Frutos  em  forma  de  cápsulas-ovaladas,  muito  pequenas,  com  fibras

brancas, como algodão. Frutifica de dezembro a janeiro.

Observações: Espécie rústica e de rápido crescimento. Espécie muito ornamental, pelos

seus ramos longos e pendentes que chegam a encostar no chão, no entanto, atrapalha a

passagem  de  pedestres  e  de  veículos,  necessitando  constantemente  de  poda,  se

plantada em passeios públicos e locais de fluxo intenso de veículos.

Nome científico: Sambucus australis

Nome comum: Sabugueiro, acapora

Família: Adoxaceae 

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de até 10 metros).

Copa: Arredondada a oval, com folhagem semidecídua.

Florescimento:  Flores  brancas  e  pequenas,  aromáticas  e  melíferas.  Floresce  de

novembro a dezembro.

Frutificação:  Frutos  pequenos,  arredondados,  de  cor  roxo-escura  quando  maduros,

muito atrativos à avifauna. Frutifica em janeiro.

Observações:  Há somente  nove  exemplares  na  arborização  do  município  e  não  há

muitas  informações  na  bibliografia.  No  entanto,  pela  beleza  da  sua  floração  branca,

delicada mas exuberante, e visto que não há muita diversidade de espécies com esse tipo

de floração, sugere-se o uso desta espécie com maior frequência, caso seja possível

obter ou produzir as mudas.
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Nome científico: Sapium glandulosum

Nome comum: Leiteiro, pau-leiteiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura de 5 a 10 metros), com tronco de 30 a 50

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, formada por ramagem dispersa, com folhagem caducifólia.

Florescimento: Flores esverdeadas, pequenas. Floresce de outubro a janeiro.

Frutificação: Frutos verdes, em forma de cápsulas globosas, com sementes com arilos

vermelhos. Frutifica de janeiro a março.

Observações: Crescimento  rápido.  Frutos  muito  atrativos  à  avifauna.  Espécie

lactescente, com efeito cáustico se em contato com os olhos. Há pouco mais de cinquenta

exemplares na arborização do município, não sendo constatados problemas de conflitos

ou fitossanidade.

Nome científico: Schinus molle

Nome comum: Aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte  (altura de 4 a 8 metros),  com tronco de 25 a 35

centímetros de diâmetro. Se não for bem conduzida, pode apresentar tronco tortuoso.

Copa: Arredondada e pendular (diâmetro de 8 metros), com folhagem perene.

Florescimento:  Flores brancas  a  amareladas,  pouco  vistosas,  visadas  por  abelhas.

Floresce de agosto a novembro.

Frutificação: Frutos  globulosos  e  avermelhados,  atrativos  à  avifauna.  Frutifica  de

dezembro a março.

Observações: Espécie de crescimento rápido e altamente tolerante à seca e à geada. Há

muitos exemplares na arborização do município, prém, cabe citar que a espécie pode ser

atacada por cochonilhas. Planta ornamental, devido aos ramos pendentes, com folíolos

estreitos,  no  entanto,  necessita  de  podas  frequentes  para  não  atrapalhar  o  fluxo  de

pedestres e veículos, assim, é mais aconselhável para praças e parques, ou em locais

com baixo fluxo de pedestres e onde o trânsito de veículos é afastado do meio-fio (onde

há áreas de estacionamento).
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Nome científico: Schinus terebinthifolia

Nome comum: Aroeira-vermelha

Família: Anacardiaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 5 a 10 metros), com tronco de 30 a 60

centímetros de diâmetro.

Copa:  Irregular,  com formato  esférico  e  alargado (diâmetro  de 6  metros)  e  folhagem

perene.

Florescimento: Flores pequenas, esbranquiçadas e melíferas. Floresce de setembro a

janeiro.

Frutificação: Frutos vermelhos e atrativos à avifauna. Frutifica de janeiro a julho.

Observações:  Crescimento  rápido.  Espécie  ornamental,  principalmente  quando  em

frutificação, muito utilizada na arborização urbana do município. No entanto, deve ser bem

conduzida, devido ao tronco altamente tortuoso. Cabe citar ainda que algumas pessoas

podem apresentar reação alérgica a esta espécie. A copa é bastante larga e baixa, assim,

não deve ser utilizada em locais com corredor de ônibus ou alto fluxo de veículos próximo

ao meio-fio.

Nome científico: Schizolobium parahyba

Nome comum: Guapuruvu

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Brasil, exótica para o Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de grande porte (altura de 20 a 30 metros), com tronco reto, alto,

cilíndrico, de casca quase lisa acinzentada com marcas transversais leves.

Copa:  Umbelada,  bastante  alta  e  larga  (diâmetro  de  15  metros),  com  folhagem

caducifólia.

Florescimento: Flores amarelas e vistosas. Floresce no mês de agosto a outubro.

Frutificação: Frutos em forma de vagem. Frutifica de abril a julho.

Observações:  Desenvolvimento  muito  rápido,  com madeira  fraca  e  leve.  Espécie  de

clima tropical, mais utilizada na arborização de cidades mais quentes, como Porto Alegre,

havendo  pouquíssimos  exemplares  no  município.  Tem  grande  valor  ornamental,  pelo

formato da copa e cor do tronco, ficando ainda mais exuberante quando em floração.

Nome científico: Senna macranthera
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Nome comum: Fedegoso, manduirana

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Brasil, exótica para o Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte  (altura de 6 a 8 metros),  com tronco de 20 a 30

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada (diâmetro de 6 metros), com folhagem semidecídua.

Florescimento: Flores amarelas, vistosas e abundantes. Floresce vários meses ao ano,

mas mais intensamente de dezembro a abril.

Frutificação: Frutos em forma de vagem cilíndrica, longos e deiscentes. Frutifica de julho

a agosto.

Observações: Espécie de rápido crescimento, melífera e altamente ornamental, podendo

ser usada em passeios estreitos. Há diversos exemplares na arborização do município, no

entanto, é comum verificar o declínio da sua sanidade, geralmente associado a podas

severas, sendo assim, apesar do pequeno porte, a espécie em questão não deve ser

plantada sob a fiação da rede elétrica.

Nome científico: Senna multijuga

Nome comum: Aleluia, chuva-de-ouro, cássia-multijuga

Família: Fabaceae

Origem: Nativa do Brasil, incerta para o Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 10 metros), com tronco de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada (diâmetro de 6 metros), com folhagem decídua.

Florescimento: Flores amarelas, brilhantes e abundantes. Floresce de dezembro a abril.

Frutificação: Frutos em forma de vagem escura, deiscentes. Frutifica de abril a junho.

Observações:  Espécie  com porte  adequado  para  passeios  públicos  e  extremamente

ornamental. No entanto, a mesma apresenta ramos fracos, o que não é aconselhável para

a arborização urbana, principalmente em condições que requeiram podas, como sob a

rede elétrica. Esta espécie está incluída na lista B da Portaria A SEMA n° 79/2013, que

reconhece a Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Estado do Rio Grande do Sul e

demais classificações, estabelece normas de controle e dá outras providências. A lista B

refere-se  às  espécies  com  capacidade  de  invasão,  porém,  sem  informações,  no

momento,  suficientes  para  permitir  sua  classificação  com  base  em  dados  de  sua

distribuição e/ou histórico de invasão no Rio Grande do Sul. A colocação de um táxon
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nessa lista indica que mais informações são necessárias, devendo futuras pesquisas ou

registros  de  observação  ou  monitoramento  evidenciar  sua  distribuição  e  histórico  de

invasão no Rio Grande do Sul. Assim, caso a mesma seja incluída como invasora para o

estado  nas  próximas  revisões  da  Portaria  SEMA 79/2013,  seu  uso  não  deve  ser

continuado. Dessa forma, sugere-se aguardar a revisão da Portaria, antes de iniciar a

produção ou aquisição de mudas desta espécie.

Nome científico: Styrax leprosus

Nome comum: Carne-de-vaca

Família: Styracaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio a grande porte (altura de 4 a 18 metros), com tronco reto de

20 a 35 centímetros de diâmetro.

Copa: Com formato arredondado a cônico, folhagem densa e perene.

Florescimento: Flores brancas com amarelo. Floresce de janeiro a maio.

Frutificação: Frutos secos, do tipo cápsula. Frutifica de janeiro a maio.

Observações:  Frutos muito procurados pela avifauna. Espécie de crescimento rápido e

com folhagem de coloração prateada na face inferior, bastante ornamental, podendo ser

utilizada para áreas onde se deseja bom sombreamento. Sugere-se a realização de testes

na arborização urbana,  considerando tratar-se de espécie comum nos remanescentes

florestais, sendo que há somente dois exemplares na arborização do município, de acordo

com o inventário.

Nome científico: Syagrus romanzoffiana

Nome comum: Jerivá

Família: Arecaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de palmeira de médio porte (altura de 8 a 15 metros), com tronco

simples de 30 a 50 centímetros de diâmetro.

Copa: Diâmetro da copa de 4 metros, com folhagem perene.

Florescimento: Flores verdes, dispostas em cachos. Floresce o ano todo.

Frutificação:  Frutos amarelados (coquinhos), são abundantes e muito procurados pela

fauna. Frutifica de fevereiro a agosto.

Observações: Palmeira altamente decorativa e resistente a geadas. Está entre as cinco

Anexo 1 – Pág. 75/81



espécies mais abundantes do município, devendo ser evitado novos plantios, utilizando

somente no caso de obter exemplares vindos de transplantes, em locais onde já há a

presença da espécie em questão, a fim de manter o aspecto visual. Por ser uma palmeira,

não pode ser utilizado sob a rede elétrica.

Nome científico: Syzygium cumini

Nome comum: Jambolão

Família: Myrtaceae

Origem: Nativa da Índia e Sri-Lanka.

Estrutura: Espécie de médio a grande porte (altura 10 a 20 metros), com tronco ereto.

Copa:  Arredondada e densa (diâmetro da copa 10 metros), formada por uma ramagem

numerosa, com folhagem perene.

Florescimento: Flores brancas e pequenas. Floresce de setembro a novembro.

Frutificação: Frutos roxos e comestíveis. Frutifica de dezembro a fevereiro.

Observações:  Espécie de crescimento rápido, indicada para sombreamento. Devido ao

denso  sombreamento,  deve  ser  evitada  em  áreas  mais  sujeitas  a  problemas  com

umidade. Cabe citar ainda que seus frutos ocasionam grande sujeira em calçadas, sendo

mais indicada para sombreamento em Parques, em áreas gramadas. Salienta-se que esta

espécie está incluída na Portaria SEMA n° 79/2013, que reconhece a Lista de Espécies

Exóticas Invasoras do Estado do Rio Grande do Sul e demais classificações, estabelece

normas de controle e dá outras providências. Esta espécie está citada como uma espécie

com capacidade  de  invasão  para  a  Floresta  Estacional  Semidecidual,  sendo  que,  de

acordo com a Portaria,  fica  proibida  a  introdução destas  espécies  mesmo em outros

ambientes, pois não é possível afirmar que não tenham capacidade de invasão em mais

de um tipo  de ambiente.  Sendo assim,  fica  proibido  seu uso para  novos  plantios  na

arborização urbana do município. No entanto, caso a espécie em questão seja removida

da lista de exóticas invasoras, a mesma poderá ser utilizada.

Nome científico: Thuja occidentalis

Nome comum: Tuia, árvore-da-vida

Família: Cupressaceae

Origem: Nativa do Canadá e norte dos Estados Unidos.

Estrutura: Espécie conífera de grande porte (altura de 15 a 20 metros), com tronco muito

ramificado e casca marrom-avermelhada ou alaranjada de superfície escamosa.
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Copa: Piramidal densa, com crescimento monopodial. Perenifólia.

Florescimento: Não há flores, frutos amarelados antes de amadurecer.

Frutificação: Frutos ovalados-longos (cones), marrons quando maduros.

Observações:  Possui  características  ornamentais,  sendo  recomendada  para  o

paisagismo. Devido ao grande porte e crescimento monopodial, não pode ser usada sob

rede elétrica. Além disso, devido às características do tronco e sistema radicular,  não

deve  ser  plantada  em  passeios  públicos.  Espécie  indicada  para  sombreamento  e

ornamentação de praças e parques.

Nome científico: Tibouchina granulosa

Nome comum: Quaresmeira, tibouchina, quaresmeira-roxa, quaresmeira-rosa

Família: Melastomataceae

Origem: Nativa do Brasil, exótica para o Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de médio porte (altura de 8 a 12 metros), com tronco de 30 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada a elíptica horizontal (diâmetro de 5 metros), com folhagem perene.

Florescimento:  Flores rosas ou roxas, dependendo da variedade. Floresce de julho a

agosto e de dezembro a março.

Frutificação: Fruto pixídio. Frutifica de abril a maio e de junho a agosto.

Observações: Crescimento rápido. Folhas grandes e floração exuberante, devido ao seu

valor ornamental e porte elegante, é adequada para a arborização viária.  Há diversos

exemplares desta espécie na arborização urbana do município,  apesar da espécie de

tibouchina mais comum na arborização ser a Tibouchina sellowiana.

Nome científico: Tibouchina sellowiana

Nome comum: Quaresmeira, tibouchina

Família: Melastomataceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de pequeno a médio porte (altura de 4 a 15 metros). Na arborização

do município, dificilmente verifica-se exemplares com mais de 8 metros de altura.

Copa: Arredondada (diâmetro de 6 metros), com folhagem perene.

Florescimento:  Flores  brancas  e  roxas,  são  inicialmente  brancas  e  vão  adquirindo

coloração rosada e roxa. Floresce de agosto a fevereiro.

Frutificação: Fruto seco, marrom escuro, tipo pixídio. Frutifica de fevereiro a março.
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Observações: Crescimento rápido. Apresenta belo aspecto quando florida, além disso,

devido ao porte, é adequada para a arborização de vias, inclusive em passeios estreitos.

É uma espécie bastante utilizada na arborização do município.

Nome científico: Tipuana tipu

Nome comum: Tipuana

Família: Fabaceae

Origem: Nativa da Bolívia e Argentina.

Estrutura:  Espécie de grande porte (altura 12 a 16 metros), com tronco de 80 a 100

centímetros de diâmetro, podendo ser bastante tortuoso.

Copa: Arredondada e larga (diâmetro de 8 metros), formada por uma ramagem vigorosa

ascendente e recurvada, com folíolos pequenos e caducos.

Florescimento:  Floração muito ornamental, com flores amarelas e pequenas. Floresce

de setembro a dezembro.

Frutificação: Frutos secos do tipo sâmara, pardo-claros.

Observações: Espécie de crescimento rápido, muito ornamental e com boa tolerância a

condições adversas. De acordo com alguns autores, no verão, as árvores desprendem

uma seiva espumosa que prejudica a pintura dos carros estacionados a sua sombra, no

entanto, não há relatos de tal reclamação no município. Salienta-se que esta espécie está

incluída  na  Portaria  SEMA n°  79/2013,  que  reconhece  a  Lista  de  Espécies  Exóticas

Invasoras do Estado do Rio Grande do Sul e demais classificações, estabelece normas

de controle e dá outras providências. Esta espécie está citada como uma espécie com

capacidade de invasão para a Floresta Estacional Semidecidual, sendo que, de acordo

com a Portaria, fica proibida a introdução destas espécies mesmo em outros ambientes,

pois não é possível afirmar que não tenham capacidade de invasão em mais de um tipo

de ambiente.  Sendo assim,  fica proibido  seu uso para  novos plantios na arborização

urbana do município. No entanto, caso a espécie em questão seja removida da lista de

exóticas  invasoras,  a  mesma  poderá  ser  utilizada,  destacando-se  ainda  que  não  há

relatos de propagação espontânea no município.

Nome científico: Trachycarpus fortunei

Nome comum: Palmeira-leque

Família: Arecaceae

Origem: Nativa da China e do Himalaia.
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Estrutura:  Espécie de palmeira de médio porte (altura de 5 a 12 metros), com tronco

revestido  por  espessa  camada  desordenada  de  fibras, de  10  a  15  centímetros  de

diâmetro.

Copa: Diâmetro da copa de 4 metros, com folhas perenes.

Florescimento: Flores amarelas. Floresce no outono.

Frutificação: Frutifica no inverno.

Observações: Tronco ornamental, devido à disposição das fibras, com folhas em forma

de  leque,  também bastante  ornamentais.  Há  diversos  exemplares  na  arborização  do

município, apresentando porte adequado para passeios públicos, na ausência de rede

elétrica.

Nome científico: Trema micrantha

Nome comum: Grandiúva, pau-pólvora

Família: Cannabaceae 

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de  5 a 20 metros), com tronco de 20 a 40

centímetros de diâmetro.

Copa: Arredondada, com folhagem perenifólia ou semidecídua.

Florescimento:  Flores de cor esbranquiçada, pouco vistosas. Floresce de setembro a

janeiro.

Frutificação: Frutos drupas globosas, alaranjadas quando maduras. Frutifica de janeiro a

maio.

Observações:  Crescimento  rápido.  Suas  flores  são  melíferas  e  seus  frutos  são

consumidos por diversas espécies de pássaros. Há somente um exemplar na arborização

do município, no entanto, caso seja possível a obtenção de mudas, sugere-se testá-la na

arborização de passeios públicos com maior frequência.

Nome científico: Trithrinax brasiliensis

Nome comum: Buriti, carandaúba, caraná

Família: Arecaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura:  Espécie de pequeno a médio  porte  (altura de 2 a 13 metros),  com caule

solitário e ereto, de 13 a 35 centímetros de diâmetro, coberto pelos remanescentes da

bainha espinescentes das folhas que já caíram.
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Copa: Palmeira com folhas flabeliformes – palmadas, terminando em pontas rígidas e

pungentes. Folhagem perene.

Florescimento: Flores branco-amareladas. Floresce de dezembro a abril.

Frutificação: Frutos  globosos  e  comestíveis,  inicialmente  branco-amareladas,  depois

tornam-se escuros. Frutifica de dezembro a julho.

Observações: Espécie tolerante à seca e ao frio. Árvore ornamental, rara e de grande

beleza. De acordo com o inventário, não há nenhum exemplar registrado na arborização

urbana do município, podendo ser implantada em passeios públicos e canteiros centrais,

contanto que não haja fiação de energia elétrica.

Nome científico: Vitex megapotamica

Nome comum: Tarumã

Família: Lamiaceae

Origem: Nativa do Rio Grande do Sul.

Estrutura: Espécie de médio porte (altura de 6 a 10 metros quando isolada), com tronco

de 40 a 60 centímetros de diâmetro.

Copa: Irregular e pouco densa, com formato arredondado (diâmetro de até 10 metros).

Folhagem caducifólia.

Florescimento: Flores brancas e roxas. Florescem de outubro a dezembro.

Frutificação: Frutos pretos, parecidos com azeitonas, comestíveis. Frutifica de janeiro a

março.

Observações:  Espécie  rústica,  adaptada  a  áreas  abertas,  e  de  crescimento  rápido.

Utilizada para paisagismo e arborização urbana devido ao aspecto ornamental. Há menos

de cem exemplares na arborização do Município, sendo que seu uso pode ser ampliado.

Flores melíferas e fruto muito procurado por macacos, pássaros e outras espécies da

fauna.

Nome científico: Washingtonia robusta

Nome comum: Palmeira-de-leque-do-méxico, palmeira-de-saia, washingtônia

Família: Arecaceae

Origem: Nativa do noroeste do México e dos Estados Unidos.

Estrutura: Espécie de palmeira de grande porte (altura de 15 a 22 metros), com tronco

liso e acinzentado.

Copa: Compacta (diâmetro de 4 metros), com folhas grandes em leque.
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Florescimento:  Flores  esbranquiçadas,  com inflorescências  dispostas  entre  as  folhas

inferiores. Floresce na primavera e no verão.

Frutificação:  Frutos  pequenos,  arredondados  e  negros  quando  maduros.  Frutifica

abundantemente no verão.

Observações: Palmeira tropical muito elegante e ornamental, de crescimento moderado,

indicada para o paisagismo de parques e praças, formam belas alamedas.
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