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Apresentação 

  

As árvores são talvez os seres mais 

extraordinários do Planeta Terra. Elas podem 
alcançar alturas inimagináveis e existir por várias 
gerações humanas. Algumas viram acontecimentos 
que hoje estudamos nas aulas de História, 
testemunharam amores e presenciaram vidas 
chegando e partindo. 

Por toda a sua majestosa beleza e imponência, as 
árvores são as protagonistas deste livro, desde a 
primeira até à sua última página. 

Esta obra se ancorou em levantamentos florísticos 
de espécies arbóreas do Parque Municipal Josepha 
Coelho, Petrolina-PE, para trazer ilustrações 
científicas, bem como denotar toda a beleza das 
árvores de nossa cidade. 

Nosso objetivo é auxiliar o interessado na 
identificação das espécies presentes no Parque, 
incluindo sua utilização em aulas e visitas de escolas 
públicas ao Parque. 

Desejamos uma boa leitura e um bom passeio pelo 
Parque! Que seja uma experiência única a cada 
regresso! 
 



 
 

 

 

Velhas Árvores 

 

Olha estas velhas árvores, — mais belas, 

Do que as árvores mais moças, mais amigas, 
Tanto mais belas quanto mais antigas, 

Vencedoras da idade e das procelas . . . 
 

O homem, a fera e o inseto à sombra delas 
Vivem livres de fomes e fadigas; 

E em seus galhos abrigam-se as cantigas 
E alegria das aves tagarelas . . . 

 
Não choremos jamais a mocidade! 
Envelheçamos rindo! envelheçamos 
Como as árvores fortes envelhecem, 

 
Na glória da alegria e da bondade 

Agasalhando os pássaros nos ramos, 
Dando sombra e consolo aos que padecem! 

 

Olavo Bilac 

 



 
 

O Parque  

 
 

 

  

O Parque Municipal 

Josefa Coelho possui 
diversas espécies 
vegetais, em sua 
maioria, nativas da 
Caatinga. O parque é 
um espaço voltado 
para o lazer da 
população possuindo 
trilhas, pista de 
bicicross, pista de 
skate, quadra de 
esportes e playground,  

também há bares, 
restaurantes e 
anfiteatro. O Parque 
Municipal Josefa 
Coelho é atualmente 
um dos maiores pontos 
de lazer de Petrolina, e 
com grande potencial 
de “sala de aula” ao ar 
livre para escolas da 
região. 



 
 

Lista de espécies do Parque 

 
FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

1. Anacardiaceae Anacardium occidentale Cajueiro 
2. Anacardiaceae Mangifera indica Mangueira 

3. Anacardiaceae Myracrodroun urudeuva Aroeira 

4. Anacardiaceae Spondias purpúrea Seriguela 

5. Anacardiaceae Spondias tuberosa Umbuzeiro 

6. Annonaceae Annona squamosa Pinha 

7. Apocynaceae Nerium oleander Oleandro 

8. Arecaceae Acrocomia aculeata Macaúba 

9. Arecaceae Cocos nucifera Coqueiro 

10. Arecaceae Copernicia prunifera Carnaúba 

11. Arecaceae Latania sp Latânia 

12. Arecaceae Phoenix dactylifera Tamareira 

13. Bignoniaceae Handroanthus 
chrysotrichus 

Ipê amarelo 

14. Bignoniaceae Handroanthus 
impetiginosus 

Ipê roxo 

15. Bignoniaceae Tabebuia aurea Caraibeira 

16. Bignoniaceae Tecoma stans Ipê mirim 

17. Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Casuarina 

18. Chrysobalanaceae Licania tomentosa Oiti 

19. Combretaceae Terminalia catappa Amendoeira da praia 

20. Euphorbiaceae Jatropha molíssima Pinhão-bravo 

21. Fabaceae Anadenanthera 
columbrina 

Angico de caroço 

22. Fabaceae Adenanthera 
pavonina 

Tento carolina 

23. Fabaceae Bauhinia cheilantha Mororó 

24. Fabaceae Cassia ferrugínea Chuva de ouro 

25. Fabaceae Caesalpinia 
pulcherrima 

Mini flamboyant 

26. Fabaceae Cenostigma 
pyramidale 

Catingueira 

27. Fabaceae Delonix regia Flamboyant 



 
 

28. Fabaceae Enterolobium 
contortisiliquum 

Tamboril 

29. Fabaceae Erythrina velutina Mulungu 

30. Fabaceae Gliricidia sepium Gliricídia 

31. Fabaceae Hymenaea courbaril Jatobá 

32. Fabaceae Leucaena 
leucocephala 

Leucena 

33. Fabaceae Libidibea férrea Pau ferro 

34. Fabaceae Parkinsonia aculeata Cina-cina 

35. Fabaceae Paubrasilia echinata Pau-Brasil 

36. Fabaceae Senna alata Sena 

37. Fabaceae Senna spectabilis Fedegoso 

38. Lamiaceae Tectona grandis Teca 

39. Leguminosae Prosopis juliflora Algaroba 

40. Malpighiaceae Malpighia emarginata Acerola 

41. Malvaceae Hibiscus tiliaceus Algodão da praia 

42. Meliaceae Azadirachta indica Nin  

43. Moraceae Ficus benjamina Sempre-verde 

44. Myrtaceae Corymbia citriodora Eucalipto-cheiroso 

45. Myrtaceae Psidium guajava Goiaba 
46. Nyctaginaceae Bougainvillea sp. Primavera 

47. Rhamnaceae Sarcomphalus joazeiro Juazeiro 

48. Rubiaceae Genipa americana jenipapo 

49. Rutaceae Citrus × latifólia Limão taiti 

 

 



 
 

Sugestão de roteiro 

 

  
Para uma visita 
mais proveitosa e 
segura, use calça, 
tênis, proteja-se 
do sol e beba 
muita água! 

Tempo de 
visitação: 2h a 3h 

Aproveite bem 
seu passeio, 
fotografe ou 
ilustre as flores 
mais bonitas que 
encontrar e envie 
para o nosso 
Instagram - 
laic_univasf.  



 
 

Dinâmicas 

  



 
 

Introdução as angiospermas  



 
 

  Componentes de uma árvore 
Composição de uma árvore: 

Órgãos vegetativos: 

Raiz: A raiz é o órgão da planta que geralmente 
cresce abaixo do solo fixando a planta e absorvendo 
a água e os sais minerais nela dissolvidos. 

Caule: As duas funções principais associadas ao caule 
são condução dos nutrientes aos outros órgãos da 
árvore e suporte de ramos, folhas, flores e frutos.  

Folha: São os órgãos responsáveis pela fotossíntese 
na grande maioria das plantas. Uma folha completa 
possui limbo, bainha, pecíolo e estípulas. 

Órgãos reprodutivos: 

Flor: Órgão responsável pela reprodução das 
angiospermas. Flores são formadas pelo pedicelo ou 
pedúnculo (eixo floral) e por um receptáculo, onde 
estão os verticilos florais (elementos florais). 

Fruto: Os frutos são o resultado do desenvolvimento 
do ovário das flores sob a ação de hormônios vegetais. 
O fruto possui duas partes distintas, o pericarpo e a 
semente. O pericarpo protege a semente, outras 
vezes pelo seu design torna a dispersão das sementes 
mais atrativas para a perpetuação da espécie. 

Semente: A semente é o óvulo desenvolvido após a 
fecundação. O processo de polinização origina o 
embrião e o endosperma, estruturas que, juntamente 
com a casca, constituem a semente. 



 
 

Morfologia ilustrada 

 O que eu preciso saber antes da visita? 



 
 

  

  



 
 

Filogenia e nomenclatura botânica 

  



 
 

Classificação das Angiospermas 

  



 
 

Morfologia 

As plantas da família 
Anacardiaceae são arbustos ou 
árvores aromáticas. Possuem 
folhas geralmente alternadas, 
compostas ou simples (menos 
frequente) e com margens 
inteiras ou serreadas. 

Suas flores estão dispostas em 
inflorescências, raramente 
solitárias; geralmente 
unissexuadas e quase sempre 
com 5 pétalas. Quantidade de 
estames igual ou o dobro do 
número de pétalas. Fruto em 
geral drupa ou sâmara. 

 

Anacardiaceae 

 

 

  

Informações adicionais 

Possui distribuição tropical e 
subtropical. Inclui cerca de 70 
gêneros e 700 espécies.  

Diversas Anacardiaceae têm 
importância econômica por 
fornecerem frutos comestíveis, 
madeiras úteis ou espécies 
ornamentais. Um exemplo de 
Anacardiaceae bastante conhecida 
no Vale do São Francisco é a 
manga, bem como cajá, umbu e 
seriguela.  

Muitas espécies da família 
possuem sindromes de polinização 
(polinizadores específicos) e 
servem de alimento para milhares 
espécies selvagens como pássaros 
e outros animais.  

 



 
 

Caju 
Anacardium occidentale  

Morfologia 

Pode alcançar até 10m de 
altura e possui copa larga, com 
galhos que pendem até o solo. 
Em geral, o tronco é tortuoso e 
ramificado.  

Folhas simples, inteiras, 
alternadas e ovais. Inflorescência 
que surge no ápice dos ramos. 
Flores hermafroditas e 
masculinas. O verdadeiro fruto 
do cajueiro é a castanha, um 
aquênio reniforme de cor 
marrom-acinzentada, composto 
pelo pericarpo (casca) e pela 
amêndoa (semente).  

Flores pequenas, branco-rosadas 
e perfumadas. 

Floração: de junho a novembro. 
Frutificação: de janeiro a 
fevereiro.  

 

 

Informações adicionais 

A castanha-do-caju é um 
alimento bastante nutritivo. 
Tanto o fruto quanto o 
pseudofruto do cajueiro são 
utilizados de diversas formas na 
culinária, em sucos, doces, 
licores, sorvetes, vinhos, 
xaropes e vinagres. 

Várias espécies animais visitam 
as flores do cajueiro como a 
abelha melífera (Apis mellifera), 
a arapuá (Trigona spinipes) e 
abelhas solitárias como as do 
gênero Centris e Epanthidium. 
Além dos polinizadores, diversos 
animais dependem do cajueiro 
para sua sobrevivência como 
répteis, aves e diversos 
mamíferos.  



 
 

 

  



 
 

Manga 
Mangifera indica 

  

Morfologia 

Árvore com altura de 
aproximadamente 5 m. Possui 
folhas simples, alternas. A 
inflorescência é muito 
ramificada que pode ter de 200 
a 15.000 flores. Na mesma 
planta, existem dois tipos de 
flores, hermafroditas e as 
masculinas. 

O fruto é uma drupa de forma 
variável, constituído por casca 
(epicarpo), polpa grossa 
(mesocarpo) e um caroço 
(endocarpo) que contém em 
seu interior uma única semente. 

Floração: de julho a setembro 

Frutificação: de novembro a 
março. 

Informações adicionais 

A mangueira é uma árvore 
economicamente importante 
para Petrolina, pois é uma das 
espécies mais cultivadas na 
região.  

Pode ser consumida “in 
natura” ou transformada em 
diferentes produtos como: 
geleias, sucos, doces, sorvetes, 
etc. Também pode ser 
utilizada como planta 
ornamental, bem como na 
medicina tradicional servindo 
como antioxidante, 
antialérgica, anti-inflamatória 
e mais. 

A manga também tem suas 
flores visitadas por inúmeros 
polinizadores, seu fruto é 
altamente nutritivo e serve de 
alimento para pássaros e 
outras espécies. Pelo seu 
porte, serve de abrigo para 
diversas espécies de animais. 



 
 

 

  

LEGENDA: 

A- FOLHA  
B- FRUTO E SEMENTE 
C- INFLORESCÊNCIA 
D- FLOR SOLITÁRIA 

ILUSTRADOR: D.M.C. 



 
 

Aroeira-verdadeira 
Myracrodruon urundeuva 

 

  

Morfologia 

Árvore de 5 a 30m de altura. 
Copa larga. Tronco com casca 
castanho escuro. Folhas 
aromáticas, compostas 
alternadas, imparipenadas, com 
cerca de 5 cm de comprimento. 
Flores femininas amarelas ou 
verde-claras e flores masculinas 
púrpuras. Frutos tipo drupa 
redonda, marrom escuro, 
apresentando superfície rugosa, 
contendo uma semente. 
Sementes marrom-escuras. 

Floração: de junho a julho 

Frutificação: de agosto e 
dezembro. 

Informações adicionais 

Ocorre em terrenos secos ou 
rochosos e suas sementes são 
dispersadas pelo vento 
(anemocoria). Se encontra 
presente na lista de espécies 
ameaçadas de extinção do Brasil.  

Suas cascas, folhas e raízes são 
utilizadas contra inflamações e 
sua madeira é excelente para 
obras civis. 

 

 



 
 

 

  

LEGENDA: 

E- FOLHA  
F- FRUTO E SEMENTE 
G- INFLORESCÊNCIA 
H- FLOR SOLITÁRIA 

ILUSTRADOR: D.M.C. 



 
 

Seriguela 
Spondias purpúrea 

 

  

Morfologia 

A seriguela é uma árvore 
decídua e frutífera. Seu caule é 
um tanto tortuoso e ramificado 
desde à base. O porte é 
pequeno, geralmente não 
ultrapassando 7 metros de 
altura. As folhas são pinadas, 
com folíolos ovalados. As flores 
são pequenas, hermafroditas, de 
cor rosa, vermelha ou roxa, e 
reunidas em panículas. O fruto é 
uma drupa de casca fina, 
brilhante e cor alaranjada a 
vermelha. Sua polpa é amarela, 
aromática, ácida, doce e 
suculenta, com uma semente 
grande, do tamanho de uma 
azeitona. Sementes marrom-
escuras e sem endosperma. 

 

Informações adicionais 

Originária da América Central 
e da América do Sul, é 
bastante comum na Região 
Nordeste do Brasil.  
Os frutos são atrativos para a 
fauna silvestre e são 
importantes economicamente, 
sendo consumidos in natura, 
sucos, sorvetes e muito mais! 
Floresce no início da primavera 
e frutifica no final da estação, 
podendo se estender até o 
verão. 

 



 
 

 

  



 
 

Umbu 
Spondias tuberosa 

  

Morfologia 

Árvore de 4 a 7 m de altura. 
Copa baixa e ampla. Tronco de 
(???) a 100 cm de diâmetro e 
casa acinzentada. Folhas 
aromáticas, alternadas, 
compostas, imparipenadas, com 
3 a 9 folíolos. Flores brancas 
aromáticas. Frutos tipo drupa, 
carnosos, arredondados, glabros 
ou levemente pilosos, amarelos 
quando maduros, contendo uma 
semente. Poupa suculenta 
agridoce. Sementes marrom-
claro. 

Informações adicionais 

Ocorre em solos diversos, mas 
desenvolve-se melhor em solos 
não compactados. A dispersão 
dos seus frutos é feita por 
animais (zoocoria).  

Floresce entre os meses de 
outubro e janeiro e frutifica 
entre novembro e março. 

Sua casca é utilizada na 
medicina tradicional e os seus 
frutos são importantes na 
culinária nordestina, na 
confecção de sucos, doces, 
sorvetes, vinhos e outros. 



 
 

Morfologia 

Árvores com folhas alternadas, 
dísticas ou raramente 
espiraladas, simples, sem 
estípulas, margem inteira. 

Inflorescência cimosa, as vezes 
reduzida em uma única flor, em 
geral bissexuadas, flores 
geralmente com 3 pétalas; 
estames geralmente numerosos. 

 

Annonaceae 

 

  Informações adicionais 

A família Annonaceae é 
representada por 130 gêneros 
e 2.300 espécies com 
distribuição pantropical A 
família é caracterizada por 
apresentar várias espécies 
produtoras de óleos essenciais.  

Possuem grande importância 
no setor de perfumaria, 
alimentício, medicinal e 
madeireiro. 

 



 
 

Morfologia 

Pequena árvore semidecídua, de 
3-7 m de altura, com uma copa 
larga e aberta ou ramos de 
distribuição irregular; as folhas 
ocorrem isoladamente. 

Flores amarelo-esverdeadas, 
produzidas geralmente 
individualmente. 3 pétalas 
externas oblongas, grossas e 
arredondadas nas pontas, 
carnudas. O fruto agregado 
formado a partir dos numerosos 
pistilos de uma flor, que 

são fracamente unidos, é macio 
e distinto de outras espécies do 
gênero. Semente preta alongada. 

Pinha 
Annona squamosa  

 

 

  

Informações adicionais 

Originária da América Central, a 
pinheira é considerada um dos 
principais representantes da 
família. No Brasil vem se 
destacando como uma cultura 
de importância em vários 
estados da região Nordeste. 

Seus frutos são consumidos in 
natura, bem como na forma de 
doces, geleias, cremes e 
outros. Também é utilizada na 
medicinal tradicional como  
analgésico, febrifuga e outos 
fins medicinais. 



 
 

 

  



 
 

Morfologia 

Palmeiras, estipe geralmente 
lenhoso, simples ou 
ocasionalmente ramificado, 
frequentemente com espinhos, 
as vezes subterrâneo; folhas 
pecioladas, simples, pinatipartida 
ou flabeliformes, alternadas 
espiraladas ou raramente 
dísticas, palminérveas folíolos 
paralelinérveos agrupadas no 
ápice do estipe. Inflorescência 
subentendida por uma bráctea 
(espata). Flores geralmente 
pouco vistosas, unissexuais ou 
raramente bissexuais com 2 ou 
3 pétalas; estames numerosos. 
Fruto do tipo drupa ou 
raramente baga, geralmente 
com uma semente apenas. 

Arecaceae 

 

  Informações adicionais 

A família apresenta distribuição 
predominantemente 
pantropical, incluindo 2000 
espécies. 

Diversas espécies são utilizadas 
como ornamentais, sendo 
elemento muito comum no 
paisagismo. Também são 
utilizadas na alimentação como 
na fabriação de óleos, doces e 
outros alimentos como o 
famoso açaí. As palmeiras 
também são utilizadas na 
construção de moradias com 
características rústicas.  

 



 
 

Morfologia 

 

Macaúba 
Acrocomia aculeata 

  

Informações adicionais 

 



 
 

Morfologia 

 

Coco 
Cocos nucifera 

  

Informações adicionais 

 



 
 

 

  



 
 

Morfologia 

 

Caranúba 
Copernicia prunifera 

  

Informações adicionais 

 



 
 

 

  



 
 

Morfologia 

 

Latânia 
Latania sp 

  

Informações adicionais 

 



 
 

 

  



 
 

Tamareira 
Phoenix dactylifera 
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