
MORINGA, A ÁRVORE DA 
VIDA!

IPÊ AMARELO, A ÁRVORE 
SÍMBOLO DO BRASIL!

Figura 1: Árvore de Moringa 
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PITANGUEIRA, ORIGINAL DO 
BRASIL!

Figura 3: Pitanga
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Figura 2: Ipê Amarelo
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GUAPURUVU, A ÁRVORE DO 
TRONCO VERDE!

Nome científico: Moringa oleifera

Origem: Índia

Propriedades nutricionais: Possui sete vezes mais

vitamina C que a laranja, quatro vezes

mais vitamina A que a cenoura, quatro vezes mais

cálcio que o leite de vaca, três vezes mais ferro que

o espinafre e três vezes mais potássio que a

banana. A composição de sua proteína mostra um

balanço excelente de aminoácidos essenciais.

Suas sementes, quando trituradas e misturadas em

água turva e não potável, tornam a água limpa e

própria ao consumo.

Fonte: Revista Época

DICA: Consumir as folhas jovens sob a forma de

salada.

Nome científico: Handroanthus crysotrichus

Origem: Brasil

Desde 1978 o Ipê Amarelo é considerado a Árvore

Símbolo do Brasil pela Lei nº 6.607. Existem

diversas espécies de Ipê Amarelo e esta que você

vai plantar possui altura de 4 a 10 metros, podendo

ser plantada em calçadas livres de rede elétrica ou

para embelezar o seu quintal.

Nome científico: Shisolobium parahyba.

Origem: Brasil (Mata Atlântica)

Na língua Tupi seu nome engraçado significa canoa

que sai da terra, por ser um tronco que se faz

canoas compridas. Atinge até 30 metros de altura e

tem um dos crescimentos mais rápidos de todas as

árvores nacionais. Produz lindas flores amarelas,

tronco e galhos verdes.

Nome científico: Eugenia uniflora

Origem: Brasil (Mata Atlântica)

Você sabia que a maioria das frutas que

consumimos não é nativa do Brasil? Plantar

árvores frutíferas brasileiras contribui com a

manutenção de nossa flora e favorece os animais e

abelhas nativas que delas se alimentam. Além do

quê, a Pitanga é das frutas mais saborosas para

nós!

Figura 4: Guapuruvu
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Quando tiver sua muda, poste nas redes sociais e utilize a hashtag #FaçaFASAR

Saiba mais sobre a Engenharia Ambiental da FASAR! Inscrições abertas para 2017 até  23/11
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