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COLEÇÃO

Pau-doce
Vochysia tucanorum

Espécies Tombadas como
Patrimônio Ecológico do Distrito
Federal pelo Decreto n. 14.783
de 17 de Junho de 1993.

 Copaíba
Copaifera langsdorffii

1- Famosa pela produção do 
óleo tirado do tronco. Usado na 
medicina popular nos tratamen-
tos das vias aéreas e urinárias, 
anti-inflamatório, cicatrizante, 
expectorante e purgativo.

 Sucupira-branca
Pterodon pubescens

3- A madeira é dura, imputrescível e contém 
tanino tóxico. Usada em obras externas, como 
dormentes, cercas e postes. Está na lista 
vermelha de espécies ameaçadas.

4- Fruto muito apreciado pela fauna e 
pela culinária regional. A casca e as 
folhas produzem corante amarelo que 
servem para curtume, suas raízes são 
tóxicas para os peixes e suas belas 
flores contém néctar e atraem muitos 
insetos.

2- O óleo dos frutos é usado na medicina popular para 
infecções em geral. Suas flores pequenas e cor-de-
rosa são polinizadas por abelhas e suas sementes 
germinam facilmente.

5- Na época da seca perde todas as 
folhas, sua madeira é leve e não 
resistente. Seus frutos e flores são 
alimento de periquitos, a paina é 
usada para confecção de tecidos e 
preenchimento de almofadas. 

6-Possui madeira pesada, usada na 
confecção de móveis. Seus frutos são 
diuréticos e usados no artesanato local. 
Da casca se extrai corante preto. Este 
gênero possui muitas espécies, o que 
dificulta a identificação.

7- A seiva é consumida como 
vinho, após fermentação. A 
goma, os frutos e as sementes 
servem de alimento para a 
fauna. Na medicina popular a 
goma é  expec to ran te  e 
também serve como cola. Seu 
tronco alto e tortuoso destaca 
no Cerrado.

10 - Árvore símbolo da 
cidade de Brasília. É 
bioindicadora de água no 
solo e apenas as plantas 
fêmeas produzem frutos. 
Dela tudo se aproveita, o 
fruto tem uso na culinária 
regional e também é 
apreciado pela fauna. 
Seu t ronco ,  mesmo 
morto, serve de morada 
para araras e as raízes 
filtram a água.

8- Madeira pesada e de boa 
qual idade, a casca fornece 
corante azul. Na medicina popular 
é usado como diurético e cicatri-
zante. Sua florada é intensa e 
visitada por muitas aves e abe-
lhas, suas sementes são leves e 
dispersadas pelo vento.

9- Muito parecida com a Gomeira, entre-
tanto a copa é mais fechada e esconde 
mais seu tronco. Sua florada atrai: 
tucanos, periquitos, beija-flores, abelhas 
e borboletas.

12- Frutos verdes são crocantes, quando 
maduros são amarelos, moles e fibrosos. 
Apenas os maduros são laxantes e o chá 
das folhas tem o efeito inverso, pois 
prendem o intestino. A cagaita é facilmente 
identificada na intensa florada branca.

11- As flores são polinizadas por mariposas e os 
frutos lembram um coração que, quando secos, se 
abrem e dispersam no vento as sementes aladas. 
A madeira é usada para fabricação de móveis. O 
óleo, retirado do tronco, é usado para lustrar 
móveis. Ao quebrar os ramos surge uma seiva 
leitosa que pode provocar irritação na pele.

Frutificação
Maio a outubro

Floração
Setembro a março

Folhação
Julho a setembro

Frutificação
Agosto a outubro

Floração
Julho a outubro

Folhação
Maio a setembro

Frutificação
Agosto a outubro

Floração
Julho a setembro

Folhação
Todo ano

Frutificação
Outubro a fevereiro

Floração
Junho a janeiro

Folhação
Julho a setembro

Frutificação
Julho a setembro

Floração
Junho a outubro

Folhação
Agosto a outubro

Frutificação
Julho a setembro

Floração
Junho a outubro

Folhação
Agosto a outubro

Frutificação
Janeiro a setembro

Floração
Outubro a fevereiro

Folhaçãos
Todo ano

Frutificação
Agosto a outubro

Floração
Julho a outubro

Folhação
Julho a setembro

Frutificação
Setembro a fevereiro

Floração
Julho a fevereiro

Folhação
Todo ano

Frutificação
Junho a maio

Floração
Dezembro a junho

Folhação
Todo ano

Frutificação
Agosto a outubro

Floração
Julho a outubro

Folhação
Julho a setembro

Frutificação
Setembro a outubro

Floração
Agosto a setembro

Folhação
Agosto a setembro
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Ipê-amarelo-do-cerrado
Tabebuia ochracea

Jacarandá-do-cerrado
Dalbergia miscolobium

1 2 3 4 5 Embiriçu
Pseudobombax longiflorum
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7Gomeira
Vochysia thyrsoidea

8 9 10 11 12Cagaita
Eugenia dysenterica

Pequi
Caryocar brasiliense

Aroeira 
Myracrodruon urundeuva

Peroba-do-cerrado
Aspidosperma tomentosum

Buriti
Mauritia flexuosa


