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 Neste momento, em que a pandemia da COVID-19 trouxe um luto diferente 
para o mundo, onde as famílias não puderam se despedir de seus entes queridos 
como fariam em situações normais, fica no peito uma dor muito grande de não 
poder estar perto uma última vez e de não poder dizer adeus como se deve. Visto 
isso, numa atitude de sensibilidade e amor ao próximo, a Universidade Estadual 
do Piauí – UESPI, em parceria com os Viveiros Municipais de Teresina – PI, de-
senvolveu esta ação voltada para a ampliação do verde nas áreas de seus Campi 
e de alento e solidariedade às famílias da comunidade uespiana enlutadas. Neste 
sentido o objetivo do presente projeto é simples, plantar árvores como um ato 
de simbolicamente homenagear as vítimas da pandemia da COVID-19, docentes, 
servidores e colaboradores da IES, criando um espaço de reflexão e contemplação 
nos diversos campi da UESPI. Discentes, servidores docentes e técnicos adminis-
trativos, colaboradores da UESPI vítimas da pandemia, foram relacionados por 
campus para a determinação do quantitativo de mudas a serem plantadas. Para 
cada muda de árvore plantada foi confeccionada uma placa indicativa do nome 
do homenageado e dados da espécie botânica. Após todo o planejamento e desen-
volvimento das etapas de cadastramento dos homenageados, seleção das espécies 
e local de plantio, aquisição das mudas e materiais para o plantio, foi realizada a 
programação das atividades de plantio, com convite e participação das famílias 
enlutadas ainda marcadas pelas perdas, num sentimento de esperança e renovação. 
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JUSTIFICATIVA:

 Este projeto possibilitou o desenvolvimento de atitudes de sensibilidade e amor ao 
próximo, bem como ações de homenagem às vítimas da pandemia da COVID-19, docentes, 
servidores e colaboradores da IES.
 Simbolizando, também, a capacidade humana de resiliência, este projeto uniu a me-
mória desses servidores com árvores nativas do Piauí, características dos biomas que com-
põem o estado, representando cada um pelo seu trabalho prestado e sua memoria, como 
membro da comunidade uespiana e como representante do nosso estado, e assim o projeto 
também buscou promover um sinal de esperança e força, procurando deixar a lembrança 
permanente dos que se foram, caracterizando-se como exemplo de empatia ao próximo.
  Todos os materiais necessários para esta proposta serão disponibilizados pela Prefei-
tura Universitária desta IES.

OBJETIVOS

- Homenagear servidores de todos os campi da UESPI, vítimas da pandemia da COVID-19;
- Desenvolver atitudes de sensibilidade e amor ao próximo;
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 Árvore com porte de 15 a 20 m, com tron-
co de 30 a 50 cm de diâmetro. Copa fechada, ar-
redondada, com folhagem densa. Suas raízes são 
profundas, não agressivas. O tronco é ereto e ge-
ralmente apresenta casca cinzenta e fuste curto, ra-
mificando em seguida. Casca com algumas fissuras 
e pequena descamação. Folhas simples, alternas, 
elíptico-lanceoladas, com face abaxial aveludada.

 Flores pequenas, brancas, com espigas ra-
mosas. Fruto drupáceo, fusiforme ou oval, de 12 a 
16 cm de comprimento, envolto em massa amarela, 
pegajosa e fibrosa, de cheiro um tanto desagradável, 
com casca amarela quando maduro, muito procura-
do pela fauna em geral.  Árvore com fuste bem de-
finido, copa fechada, com folhagem densa, confe-
rindo-lhe excelente sombra. Flores pequenas, frutos 

atrativos para a fauna. (MACHADO et al., 2006).
 Ajuda a refrescar o ambiente e reduz os ruí-
dos. É também muito tolerante à poluição dos gran-
des centros urbanos. Deve ser cultivada sob sol ple-
no, em solo fértil, drenável, profundo, enriquecido 
com matéria orgânica e irrigado regularmente no 
primeiro ano de implantação. Prefere clima ame-
no a quente. Não tolera encharcamentos por perío-
dos prolongados. Após bem estabelecidos tornar-se 
resistente à estiagem. Em locais de frio subtropical 
ou temperado, sofre com as geadas e raramente fru-
tifica. Multiplica-se facilmente por sementes. Estas 
devem ser obtidas de frutos maduros, recém colhi-
dos, preferencialmente após a queda, despolpados 
e postos a secar à sombra. Plantar as sementes em 
saquinhos contendo substrato drenável e mantido 
úmido. Germina em cerca de 10 dias (PATRO, 2014).
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Oiti
Nome científico: Licania tomentosa (Benth.) Fristsh 

 Família: Chrysobalanaceae
Origem: Mata Atlântica e restingas costeiras do nordeste do Brasil

Nome social: Oiti



                

Oiti

 Árvore com porte de 6 a 16 m, podendo atin-
gir até 20 m, quando nas matas; possui tronco bastante 
sulcado, ereto e cilíndrico, dotado de copa piramidal, 
fechada, bastante ramificada e ampla. Casca com man-
chas cinzentas claras alternadas com escuras. Folhas 
alternas, compostas, pinadas, paripenadas com folío-
los opostos coriáceos. Flores reunidas em inflorescên-
cias racemosas. O Fruto é um legume lenhoso (duros), 
deiscente, achatado, glabro, contendo 2 a 4 sementes 
oleosas. Floração e folhagem bastante atrativas. Flo-
res bem visíveis e numerosas, distribuídas por toda a 
copa, de cor amarela, bem contrastante com o verde 
intenso da folhagem. Copa bem distribuída, fechada, 
dando sombra aprazível.  (MACHADO et al., 2006).
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                    Caneleiro
Nome científico: Cenostigma macrophyllum Tul.

 Família: Fabaceae 
Origem: Cerrados e cerradões

Nome Social: Caneleiro



 É uma grande árvore tropical decídua, 
com folhas, simples com margem serrilhada; flo-
resce em racemos; cor amarela, avermelhado e rosa 
com perfumado deslumbrante. As flores são gran-
des, e possuem cheiro aromático ceroso crescendo 
diretamente na casca do tronco, os frutos são gran-
des, globosos, lenhosos, parecem grandes balas de 
canhão enferrujadas penduradas em cachos, como 
bolas em um barbante. A fruta contém pequenas se-
mentes em uma geléia comestível branca e com chei-
ro desagradável. As cascas duras são usadas para 
fazer recipientes e utensílios (Gousia et al., 2013)

 É uma espécie de planta medicinal da Ama-
zônia e é utilizada popularmente como potente 
agente anti-inflamatório, administrado por meio de 
infusões feitas a partir de suas folhas, flores e cas-

ca. Em alguns países, como a Índia, é amplamente 
utilizada como planta ornamental conhecida como 
Cannon Ball Tree. No entanto, o uso indiscrimi-
nado na medicina popular pelos indianos reduziu 
drasticamente sua população.  No Brasil, o desma-
tamento é a causa persistente da redução de sua po-
pulação nativa ano após ano. Na natureza, a sua pro-
pagação, é excepcionalmente lenta, ficando restrita 
à germinação de sementes recalcitrantes e de difícil 
armazenamento. Além disso, a baixa taxa de germi-
nação ocorre frequentemente em sementes germi-
nadas diretamente no solo.  (Demétrio et al., 2022)
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       Abricó-de-Macaco
Nome científico: Couropita guianensis Aubl.

 Família: Lecythidaceae
Ocorrência: Floresta Amazônica

Nome social: Goropita ou Abricó-de-Macaco



 É uma espécie arbórea, amplamente dis-
tribuída no Brasil, de alto valor ornamental e eco-
nômico. É uma planta decídua, heliófita, largamente 
dispersa nas formações secundárias, como capoei-
ras e capoeirões; porém, tanto na floresta como na 
capoeira, prefere solos bem drenados situados nas 
encostas. Sua dispersão é geralmente uniforme e 
sempre muito esparsa. Sendo o ipê-amarelo uma 
árvore do tipo caducifólia, sua folhagem é renova-
da anualmente; as folhas caem no inverno e apare-
cem logo após a floração. (Machado et al., 2002) 

 Árvore de médio porte, 4 a 8 metros de al-
tura, em geral com tronco tortuoso e de casca gros-
sa, características de árvore do Cerrado. Folhas 
digitadas com cinco folíolos, mais duros e coriá-
ceos. As flores são amarelas em cachos. Vagem bi-

partida de 20 cm, marrom claro e coberta de pelos, 
que se abre liberando sementes com asa transpa-
rente. Germinação fácil, desenvolvimento rápido.
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                Ipê-Amarelo
Nome científico: Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose

 Família: Bignoniaceae
Origem: Florestas pluviais e semidecíduas das regiões 

Amazônica, Sudeste e Nordeste
Nome social: Ipê-Amarelo



 É de porte arbóreo, com característica 
de planta decídua, pode atingir até 15 m de altura. 
Suas folhas são compostas, folioladas, foliólos co-
riáceos, pubescentes em ambas as faces e levemen-
te serreadas até o ápice. É classificada como planta 
secundária tardia a clímax e muito utilizada para re-
cuperação de áreas degradadas.  (Souza et al. 2006)
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                                                            Ipê-Roxo
Nome científico: Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos

 Família: Bignoniaceae
Origem: Mata pluvial atlântica, floresta semidecídua e cerrado.

Nome social: Ipê-Roxo



                

                                                            Ipê-Roxo


