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Não deixem de visitar o Cactário com suas interessantes, be-

las e exóticas espécies.

Encontramos:

1-Cactus sp. este cactos tem semelhança com o mandacaru.

2-Strapelia┸ ピlor estrela┸ estrela do mar africana┽ Família Apo-cinaceae┻ Distribuição geográピica┺ África┸ África do Sul┻ Esta planta não é um cactos┻ Caracterizada por suas ピlores com forte odor de carne em decomposição para atrair os seus poli-
zadores, as moscas varejeiras. 

3-Pitaya ┽ fruto dragão ‒ Família Cactaceae 

Distribuição geográピica┺Caatinga nordestina┸ especialmente 

Estado de Pernambuco. Bela planta exótica, possui inúmeros beneピícios┻ Considerada a fruta emagrecedora do momento┸ 
tem alto teor de vitamina C, diminui o colesterol ruim, previne 

diabetes e doenças cardiovasculares. Consumida há muitos anos é utilizada para fazer geleias┸ compotas┸ sorvetes┸ sucos 
e saladas.

 4-Galphimia brasiliensis- Ao lado da escada que vai para o 

Mirante encontra-se o resedá amarelo, brasileirinha ou trialis, da família Malpighiaceae┻ Distribuição geográピica┺ sul do Bra-sil┸ Argentina e Uruguai┻ São pequenos arbustos de な a に m de altura┸ de textura semi┽lenhosa┸ muito ramiピicado┸ com fo-lhagens verde┽médio┸ estão quase sempre ピloridos formando 
um conjunto vistoso pela grande quantidade de pequeninas ピlores delicadas┸ na cor amarelo┽dourado┻
5-6-7-8-Nymphaea lótus, Nymphaea rubra- - No Lago Frei Leandro  estão ピloridas as três ninféias┺ a Nymphaea lótus ou lírio d┉água┸ ピlores brancas┸ Nymphaea rubra com ピlores cor┽de┽rosa e a Nymphaea rubra com ピlores vermelhas┽ Família┺ Nymphaenaceae┻ Distribuição geográピica┺ Índia┻ As ninféias 
são plantas aquáticas de rara beleza, apresentam uma gama 

de tonalidades que abrange o azul, do branco puro ao verme-

lho, passando 

por vários tons de rosa┻ Seu 
nome botâni-co Nymphaea 
origina-se do latim nympha┸ 

que signiピica ninfa das águas┻ Supõe┽se que seja também 
uma variante da palavra gre-ga nympha ゅvirgemょ┸ uma vez 
que na Antiguidade os gregos atribuíam a esta planta propriedades afrodisíacas┻ Estas be-las plantas despertaram o interesse e a admiração do famoso pintor impressionista francês Claude Monet┸ que as eternizou em inúmeros dos seus quadros┻ Em seu jardim de Giverny┸ próximo à Paris┸ possuía uma bela coleção dessa espécie┸ que 

 Floração

CAMINHADA DA FLORAÇÃO
Maio 2015

Associação de Amigos do Jardim Botânico
Floração por Cecília Beatriz da Veiga Soares 

Fotos de João Quental

Cactus sp

Fruto dragão (Pitaya - Familia Cactaceae)



AAJB · Floração  Maio, 2015

pode ser apreciada até hoje┸ como parte de um roteiro turís-

tico.

9-Tecoma stans-Na beira do Lago está o ipezinho-de-jardim- Família Bignoniaceae┻ Distribuição geográピica┺ Sul dos Est┻ Unidos┸ México┸ Guatemala e América do Sul┻ Outros nomes┺ ipê┽de┽jardim┸ guará┸ guará┸ sinos┽amarelos┸ bignônia┽ama-rela┸ipê┽amarelo┽de┽jardim┻ Árvore de pequeno porte de ね a はm de altura┸ lenhosa e muito ramiピicada┸ folhas compostas┸ de bordas serrilhadas┻ Inピlorescência vistosa┸ terminal com ピlores amarelo┽ouro┸ campanuladas┸ parecidas como as dos ipês amarelos┻ Os frutos são cápsulas glabras┸ deiscentes┸ 
compridas, contendo muitas sementes que são levadas pelo vento┻ Florescem e frutiピicam grande parte do ano┻ Introdu-zida no Brasil em なぱばな como planta ornamental┸ e hoje se tornou uma planta invasora que sufoca a vegetação nativa de ambientes cultivados┸ infestando seriamente as áreas de pastagens┻ É agressiva de diピícil controle e causa os maiores 
problemas principalmente no norte do Paraná e na região da Serra Gaúcha┻ぇ┻
10- Victoria amazônica ┽ Ainda no lago Frei Leandro e tam-bém no lago da Restinga há belas ピlores da vitória┽régia per-tence à família Nymphaeacea┽ Distribuição geográピica┸ Brasil┸ Bolívia e Guianas┻ 

O nome vitória┽régia homenageia a Rainha Vitória┻ O explo-rador e viajante Sir Robert Schomburg┸ de origem prussiana┸ 
em viagem pela Guiana inglesa, teve sua atenção despertada 

pelo que chamou de “maravilha da natureza”. Anos mais tar-

de chegaram a Kew, na Inglaterra, sementes desta “maravilha vegetal╊┻ Elas germinaram┸ suas imensas folhas se desenvolve-ram┸ mas suas ピlores não apareciam┻ O jardineiro Joseph Pax-ton prontiピicou┽se a tentar fazê┽la ピlorir em Chatsworth┻ Fez 
construir um grande tanque aquecido e iluminado como nos trópicos┻ Conseguiu reproduzir uma leve correnteza d┉água 
semelhante ao rio nativo. Passado dois meses, começaram a surgir as folhas┸ medindo┸ cada uma┸ なm de diâmetro e mais de ぬm de circunferência┻ Após uma interminável espera deu┽se o milagre┻ A vitória┽régia ピloresceu pela primeira vez em 

oito de novembro de なぱねひ┻ Paxton levou para a rainha Vitória uma grande ピlor acompanhada de uma das folhas gigantes┸ que ピicou fascinada com o presente┻Temos a nossa lenda desta belíssima planta┻ Os pajés tupis┽
guaranis, senhores dos segredos da natureza, contavam que, 

no começo do mundo, toda vez que a lua se escondia no ho-

rizonte, parecendo descer a encosta das serras, ia viver com suas virgens prediletas┻ Naiá┸ ピilha do venerável chefe e prin-cesa da tribo┸ ピicou muito impressionada com a história┻ Altas 
horas da noite, quando todos dormiam e a lua andava pelo 

lado do horizonte, galgava as montanhas para encontrar a 

lua. Contavam também os velhos adivinhos que a deusa Lua, quando gostava de uma jovem┸ transformava em luz toda a 
pureza contida em seu corpo. Depois, conduzia essa luz para 

as mais elevadas nuvens, onde ela se tornava estrela. Assim 

explicavam o surgimento das estrelas. Naiá querendo ser transformada em estrela subia as colinas perseguindo a lua┻ 
Mas, a cada colina ultrapassada, já a deusa se debruçava sobre outra┸ cada vez mais fascinante e fugidia┻ Essa busca contínua foi deピinhando a moça┻ Não havia ピiltros nem sortilégios dos 
pajés que conseguissem curá-la. A tribo acreditava que o astro 

acabaria indo ao encontro de Naiá. E assim vivia a jovem a va-gar nas noites enluaradas┸ ferindo┽se nas pedras┸ aos soluços┻ 
Certa vez, quando viu no espelho de um lago a imagem bran-ca da lua┸ faiscando luz┸ atirou┽se à água┻ Durante semanas a 
gente da tribo procurou-a inutilmente, nas selvas vizinhas. 

No entanto, a lua, que gerava as águas, os peixes e as plantas aquáticas┸ quis recompensar o sacriピício da jovem virgem┻ Re-cusando┽se a colocá┽la no ピirmamento┸ fê┽la estrela das águas┸ transformando┽a em ピlor┻ E fez nascer do corpo branco da in-feliz Naiá uma misteriosa planta┸ na qual a imensa candura do espírito da jovem desabrochou numa grande ピlor perfumada┻ Depois┸ estirou quanto pôde a palma das folhas┸ para que ela recebesse melhor os afagos da sua luz┻ Por isso┸ à noite┸ Naiá 
desnuda-se para receber, nas águas mansas, os beijos do luar. Era assim que os índios explicavam a origem da vitória┽régia┻
11- Diallium guineense ┽ Próximo do Cômoro está o  jitaí ou veludo┽ Família ┺ Fabaceae┽ Distribuição geográピica ┺ África┸ encontrado nas ピlorestas de savana densa e matas ciliares┻ Conhecida também como veludo de tamarindo┻ Árvore que atinge ぬど m de altura┸ com casca lisa e cinza┻ As ピlores┸ em cachos┸ são pequeninas de cor branco┽creme┻ Os frutos são preto┽aveludados┸ comestíveis ┸ com sabor de tamarindo┻ 
Na Tailândia são usados como alimento doce , revestidos de açúcar e temperado com chili┻ Em Gana as folhas┸ com gosto amargo┸ fazem parte de um prato especial┻ As cascas e folhas têm propriedades medicinais┸ antimicrobianas┻ A madeira é 
densa, dura e compacta com cerne castanho-avermelhado, empregada na construção de casas e pavimentação┻ O nome especíピico signiピica ╉da Guiné╊┻ A fruta ┸ uma vez que ピlutua┸ é 

Vitória-régia (Victoria amazônica)
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transportada pelas correntes marítimas┸ podendo ocorrer a transportada  pelas correntes marítimas┸ podendo ocorrer a 
dispersão a longas distâncias.なに┽ Em frente ao cômoro encontramos a Elizabetha duríssi-ma┽ amesclinha com uma bela inピlorescência branca de suave perfume e suas bonitas sementes┻ Família ┺ Fabaceae ┽ Distri-buição geográピica ┺ Brasil┽ Amazonas ┻ O nome genérico Eli-zabetha foi dado em homenagem à Rainha Elizabeth em なぱねど pelos irmãos botânicos Schomburgk┸ que descobriram a es-pécie em suas expedições pelo Brasil┻

なぬ┽ Archontophoenix alexandrae‒palmeira┽ da┽ rainha┽┽ Em frente ao cômoro há um belo conjunto de palmeiras da famí-
lia Palmaceae, também conhecidas como palmeiras-australia-nas e palmeiras┽beatriz┻ Distribuição geográピica┺ Austrália┸ de 
porte elevado e elegante, possuem crescimento rápido. Cres-cem em ピloresta litorânea┸ preferindo solo úmido┸ seu palmi-to é comestível┻ Extremamente ornamental por ocasião das inピlorescências com ピlores branco┽cremes mescladas aos pe-quenos frutinhos vermelho┽brilhantes que fazem a festa dos tucanos┻É sempre  um belo espetáculo vê┽los  se deliciando com os pequeninos frutos┻ なね┽Clerodendron ugandense┽ A borboleta azul está ピlorida┻ 

Família┺ Verbenaceae┽ Distribuição geográピica┺ Uganda┸ Áfri-ca┻ Arbusto ereto┸ ramiピicado de な┸の a に┸どど de altura┻ As folhas são verde┽brilhantes e as ピlores delicadas tem parte azul┽clara 
e parte azul-violeta, semelhantes a pequenas borboletas. É 

planta muito visitada pelo inseto mamangava. なの┽Costus speciosus variegata┽ cana┽do┽brejo┻ Encontra┽se na beira do Lago Frei Leandro┽ Família ┺  Costaceae┽  Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul┸ especialmente  Brasil┸ algumas espécies da Ásia ゅÍndiaょ┻ Outros nomes┺ cos-

tus, canela-de-ema, cana-de-macaco, gengibre-espiral. Herbá-cea rizomatosa┸ entouceirada┸ な┸にど a にm de altura┸ com has-tes recurvadas nas extremidades┸ semelhantes à cana┸ folhas dispostas em espiral┸ inピlorescências cilíndricas com brácteas vermelhas  vistosas e ピlores brancas┻ Na Índia┸ os rizomas co-mestíveis ゅraízesょ fazem parte da famosa ╉triaga╊ índia┸ com-

pota e conserva  muito apreciadas. Na Indochina, costumam extrair do rizoma uma fécula idêntica à da araruta┸ indicada 
especialmente como complemento alimentar para crianças e convalescentes┻ Na medicina possui várias indicações┸ as fo-lhas frescas são eピicazes quando aplicadas sobre  ferimentos┻

 なは┽Ravenala madagascariensis ┽ Do outro lado do Lago en-contramos algumas árvores┽do┽viajante com inピlorescências brancas┽ O nome como é conhecida refere┽se à água que é retirada do interior da bainha de suas folhas┸ utilizada pelos viajantes┻ Pertence à mesma família da ave┽do┽paraíso ゅStre-litzia reginaeょ┻Uma curiosidade quanto às suas ピlores┺ As in-ピlorescências nascem nos eixos foliares┻Ultrapassam o ápice das folhas e assim notavelmente adaptadas à polinização pe-los passarinhos┻ Numerosas ピlores com seis pétalas brancas e 
seis estames são dispostas nas axilas das brácteas navicula-res┻ O passarinho polinizador pousa sobre uma das brácteas e é obrigado a se inclinar muito para a frente┸ a ピim de conseguir atingir o néctar da ピlor da mesma inピlorescência que se encon-tra embaixo dele┻ No momento desse contato┸ a ピlor se abre 
subitamente e inunda o peito do passarinho com pólen, que ele leva┸ em seguida┸ até a próxima ピlor┻

Borboleta azul(Clerodendron ugandense)

Gengibre-espiral(Costus speciosus)

Elizabetha durissima-amesclinha
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なば ‒Hydrogaster trinervis ‒ barriga d água┽ Ao lado da Estufa┽das┽Insentívoras┻Família Malvaceae┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ América do Sul┻ Encontra┽se ピlorindo e produzindo pe-queninos frutos┻ O seu tronco armazena grande quantidade 
de água.なぱ┽Tectona grandis┽As teka estão em plena ピloração┻ Família┺ Verbenaceae┻  Distribuiçção geofráピica┺ Índia e Indonésia ┻ Ár-vore que atinge  de にど a ぬどm de altura┸ de crescimento rápido┸ é muito cultivada nas regiões tropicais do Brasil┻ De  tronco ereto┸ cilíndrico┸ folhas grandes┸ simples┸ verde┽opacas┸ as ピlo-

res são pequenas branco-azuladas. Além de ornamental, pro-duz material de grande durabilidade┸ utilizado na fabricação de moveis e nas construções civis e navais┻ Há algumas espar-

sas pelo Parque e outras junto ao Museu Botânico.なひ┽ Apeiba tibourbon┽ pau┽de jangada┽┽Após a Estufa┽das┽In-setívoras┸ à direita┸ há outra árvore ピlorescendo e frutiピicando┸ o pau┽de┽jangada┻Família Bombacaceae┽ ┻Distribuição geo-

gráピica┺ Região Amazônica até Minas Gerais e S┻ Paulo┻  Conhe-

cida ainda por outros nomes como pente de macaco, janga-deira┸ embira┽branca┸ cabeça┽de preguiça┻ Árvore que atinge なのm a にどm de altura┻ As ピlores são grandes amarelas reunidas ao longo dos ramos┸ os frutos são achatados┸ medem cerca de oito cm de diâmetro┸ possuem cerdas ピlexíveis semelhantes a um ouriço do mar┻ O tronco é de madeira leve┸ ピlutua com facilidade e a madeira é empregada na confecção de jangadas e pasta celulósica┻ A casca é aproveitada para o fabrico de cor-

dasにど┽ Pinanga kuhlii┽ pinanga ┻ Família ┺ Arecaceae┽ Distribuição geográピica ┺ ピlorestas tropicais úmidas de Java┸ Sumatra e Ma-

lásia- Palmeira  com altura até 5m com caules múltiplos, ver-

de-amarelados, com nós e entre-nós semelhantes a bambu e tendo no topo um palmito amarelado┻ As folhas levemente bronzeadas quando novas┸ chegam a medir な┸のど m de com-primento e ばど a ぱど cm de largura┻ Inピlorescências ramiピica-das┸ pendentes com ピlores pequenas e de coloração branca┻ Os frutos são pequenos┸ durante a maturação passam da cor 

vermelha para pretos.

にな┽Guazuma ulmifolia Um pouco adiante está ピlorida a gua-zuma┸ mutambo┸ cabeça┽de┽negro┸araticum bravo┸ fruta de macaco e chico magro┽ Família┺Sterculiaceae┽ Distribuição geográピica┺ Desde o México┸ América Central e do Sul┸ no Bra-sil desde Amazonas até o Paraná┻  Seu nome dado pelos tupis signiピica ╉fruta┽dura╊┻ Árvore que atinge até にど metros de al-tura┸ resistente a baixas temperaturas┻ Os frutos de cor preta┸ quando maduros são adocicados e comestíveis┻ São tritura-dos e consumidos como paçoca doce e usados para fabricar 
licor. Possui várias propriedades medicinais

にに┽Luehea conventzii ‒ Outra árvore ピlorida é o açoita┽cavalo┻ Família┺ Tiliaceae┻                   Distribuição geográピica ┺ sul da Ba-hia┸Rio de Janeiro┸ S┻Paulo┸Minas Gerais┸Goiás┸ Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul┻  Conhecida também como pau┽de┽canga ou ibitingui┻Atinge de なの a にのm de altura┻ A madeira é empregada no fabrico de móveis┸ principalmente em moveis vergados ゅcurvadosょ┸caixotaria┸peças torneadas┸ na constru-

ção civil, como ripas, molduras,etc.にぬ┽Beaucarnea recurvata┻ A pata┽de┽elefante ou neolina exibe uma decorativa inピlorescência┸ pertence à família Ruscaceae┻ Distribuição geográピica ┺México┻Planta arborescente de ね a などm de altura┸ semi┽lenhosa e ereta┸ muito ornamental com 

Pau-de-jangada (Apeiba tibourbon)

Pinanga tibourbon

Fruta de macaco  (Guazuma ulmifolia)
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aspecto escultural e imponente┻  O tronco é dilatado na base┸ o que lhe dá o nome popular de pata┽de┽elefante e também 
armazena água nos locais desérticos, onde ela é escassa. As folhas são muito belas┸ com aspecto de cabeleira┸ dispostas em densos tufos nas extremidades dos ramos┻ Inピlorescências eretas┸ grandes┸ formadas com numerosas pequenas ピlores 
branco-creme.にね┽Schefヘlera arborícola┽cheヘlera pequena┻ Família Aralia-ceae┽ Distribuição geográピica┺ Taiwan┽ Arbusto ramiピicado de ぬ a の m de altura┸ textura semi┽lenhosa┻ Inピlorescência branco┽creme┸ muito ornamental┻ Está frutiピicando atraindo diversos 
pássaros.

にの┽ Caesalpinia pyramidalis┽ A catingueira ou catinga┽de┽por-co está ピlorindo┸ da família Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Piauí┸ Ceará┸Rio Grande do Norte┸ Paraíba┸Pernambuco e Ala-goas┻ Árvore de ね a ぱ m de altura em regiões semiáridas e em várzeas úmidas chega a atingir などm de altura┻ É considerada endêmica da caatinga┻As folhas consideradas boas forrageiras 
são procuradas avidamente por bovinos, caprinos e ovinos. As ピlores são amarelas dispostas em racemos┸ os frutos são 
castanhos ou verde-claros. Na medicina popular são utiliza-das as folhas┸ as ピlores e as cascas┻ A madeira é empregada no fabrico de estacas┸ moirões┸ cabos de ferramenta e para lenha 
e carvão.には┽ Heliconia psittacorum ‒No jardim da Casa dos Pilões encontram┽se grandes conjuntos da helicônia papagaio┽ Fa-mília┺ Heliconiaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Pequeno arbusto entouceirado┸ ereto┸ de な┸の a にm de altura┻ Folhas co-riáceas┸ lisas┸ inピlorescências com brácteas vermelhas e ama-

relas, durante quase o ano todo.にば┽ Ainda está ピlorida a Senna silvestre ‒ cássia silvestre┸ pou-cada ou fedegoso do mato┻ Família┺ Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Ocorre em todo o Brasil┻ É encontrada em matas pluviais┸ ピlorestas semidecíduas e cerrados┸ tanto em terra ピirme como em várzeas┻ Árvore de の a にどm de altura┸ copa arredondada┸ baixa┸ tronco curto┸ revestido de casca ピina┻ Mui-

to ornamental com exuberante ピloração amarela que sempre 
ocorre no verão. A madeira é usada em caixotaria.にぱ┽Cortaderia selloana┽ capim dos pampas ┽ Família┺ Poa-ceae┽ Distribuição geográピica┺ Sul do Brasil e Argentina ┽No jardim da Presidência desperta a atenção um conjunto muito decorativo do capim┽dos┽pampas┸plumas ou ピlechas┸ as inピlo-rescências são na forma de plumas brancas┻ Há uma espécie mais rara de plumas cor┽de┽rosa┻São também aproveitadas 
para arranjos ornamentais.

にひ┽Pereskia grandiピlora ┽┽ Junto ao Bromeliário há um grande exemplar de ora┽ pro┽nobis frutiピicando┻ Família Cactaceae┻ Distribuição geográピica ┺ América Tropical┸ o Botânico Pio Corrêa cita Pernambuco┸ Bahia e Minas Gerais┻ Árvore de ぬ 
a 6 m de altura com tronco cinzento com muitos espinhos.As folhas grandes ┸ovais e brilhantes são comestíveis┻ A den-sa inピlorescência se desenvolve nas extremidades dos caules com など a なの ピlores┸ às vezes com até ぬど┸apresentando deli-cados buquês cor┽de┽rosa┻ Os frutos têm o formato de uma 
pequena pera e muitas vezes de sua ponta surge uma nova ピlor no ano seguinte┸ seguida de outro fruto┻ Os frutos acabam por formar um colar┸ como um rosário┸ o que deu origem ao 
nome ora-pro-nóbis. É aconselhável para sebes ou cercas vi-

vas, pois, além de decorativa, serve como proteção, devido aos 

seus espinhos. No Brasil, há registros de receitas preparadas 

com o ora-pro-nóbis desde a época do ciclo do ouro, quando ela serviu para a fome dos escravos e seus descendentes alfor-

riados. Em Minas Gerais, até hoje é iguaria muito apreciada, ╉ora┽pro┽nóbis╊ refogado com frango┸ carne de porco fresca ou salgada╊┻ Sobre a planta┸ a poeta Cora Coralina escreveu┺ ╉Os grandes inventos da pobreza disfarçada┻┻┻ Beldroegas┻┻┻ Um esparregado de folhas tenras do tomateiro┻ mata┽com-padre de pé de muro┻ Ora┽pro┽nóbis┸ folhas grossas e macias┸ catadas das ramas espinhentas de um moiteiro de fundo de quintal┻ ╉Refogados┸ gosmentos┸ comidos com angu de farinha 
e pimenta-de-cheiro, que tudo melhorava, estimulando glân-

dulas vorazes de subalimentados.”

30-Atrás do Bromeliário está a Clusia lanceolata- cebola-

Schefヘlera arborícola┽cheヘlera

Capim dos pampas (Cortaderia selloana)
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da┽mata ┸ cebola┽da┽restinga ou ceboleiro┽da┽praia┻ Família Clusiaceae┻ Distribuição geográピica ┺áreas de restinga do Rio de Janeiro┸ região costeira e no norte de S┻Paulo┻ Arbusto de に a ぬ m de altura┸  as folhas são espessas┸lisas e brilhantes┸ suas ピlores de textura a de uma ピlor de cera  e suas ピlores brancas 
com centro avermelhado, atraem pássaros, abelhas e borbo-letas┻ Permanece ピlorida grande parte do ano┻ O látex de algu-

mas espécies de clusia é utilizado na medicina popular como cicatrizante de feridas┸ no tratamento de pele┸ entre outros e 
é analgésico.ぬな┽ Syagrus schyzophylla- A seguir estão as pequenas pal-meiras com decorativos cachos de frutos┸ os coco┽babão┸ licurioba┸ acuriroba ou coco┽caboclo Família┺ Palmaceae┻ 

Distribuição geográピica┺ Alagoas┸ Bahia┸ Espírito Santo┸ Per-nambuco e Sergipe ┸ encontradas ao longo do litoral┸ em solos arenosos das praias até as matas de restinga┻ Schyzophylla é nome de origem grega e signiピica ╉folha partida╊┻ぬに┽Atravessado a ponte sobre o rio dos Macacos encontramos  uma árvore alta com belas ピlores brancas sem identiピicação┻

33- Genipa americana. Jenipapo. Logo a seguir há uma grande árvore a jenipapeira  frutiピicando ┻Família┺ Rubiaceae┻ Distri-buição geográピica┺ América Tropical┸ no Brasil┸ na Amazônia 
e na Mata Atlântica., principalmente nas áreas mais úmidas. Uma árvore chega a にどm de altura┻  Em guarani┸ jenipapo 

signiピica ╉fruta que serve para pintar╊┻ Isso porque┸ do sumo do fruto verde┸ se extrai uma tinta com a qual se pode pintar a pele┸ paredes┸ cerâmica etc┻ O jenipapo é usado por muitas etnias da América do Sul como pintura corporal e some de-pois de aproximadamente duas semanas いなう┻ A bela coloração azul┽escura formada deve┽se ao contacto da genipina contida nos frutos verdes com as proteínas da pele┸ sob ação do oxi-gênio atmosféricoいにう┻ As ピlores são amarelas┸ os frutos são re-dondos┸ macios┸ com polpa comestível┸ muito apreciados em culinária┸ utilizados para fazer doces┸ compotas┸xaropes e be-bidas┸ especialmente o famoso  licor de jenipapo┻ As raízes┸as folhas e os frutos possuem propriedades medicinais┻
34-Aristolochia gigantea. Na pérgula, ao lado encontra-se ピlorida a trepadeira papo┽de┽peru┸ jarra Açu┸ cipó de cobra┸ papo┽de┽peru┽de┽babado┸jarrinha e mil┽homens ┸da família Aristolochia ┻ Distribuição geográピica┺ Matogrosso┸ Minas┽ge-rais┸ Bahia e São Paulo┻ Trepadeira vigorosa com ピlores muito 
grandes e exóticas, de aspecto bizarro e coloração estranha 

vermelho-escuros a amarronzada, com 50 cm de altura e ぬのcm de largura┸ A folhagem é densa e bonita┻ O odor é bas-

tante desagradável atraindo os insetos. Pode ser considerada como planta insetívora┻ Possui inúmeras propriedades medi-cinais┸ inclusive contra picada de cobra┻Superstição┺ alguns 
pedaços do caule da planta usado como amuleto, preservam 

as pessoas de qualquer desgraça.ぬの┽ Xiphidium caeruleum┽ xiピidio ‒ Ai também podemos apreciar grandes canteiros com delicadas ピlores brancas┽ Fa-mília ┺ Haemodoraceae┽ Distribuição geográピica ┺ Sul do Mé-xico e América do Sul┸ é encontrada na ピloresta amazônica┸ 
principalmente em áreas mais úmidas como bordas de igara-

pés.Planta perene de pequeno porte está dispersa em alguns 

locais do Arboreto.ぬは┽ Adansonia digitata┽ Baobá ‒ Família Malvaceae┽ Próxi-

Coco-babão (Syagrus schyzophylla)

Baobá (Adansonia digitata)
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mo à grade do Arboreto , junto à rua Pacheco Leão, podemos apreciar um grande Baobá espécie típica das savanas africa-

nas. É uma das árvores mais estranhas e gigantescas do reino vegetal┻ Alcança de の a ぬど m de altura e pode chegar a なな m de 
diâmetro. No entanto há uma maior do mundo com 47 m de circunferência que abriga um bar completo no seu intterior┻ 
Praticamente quase todas as partes da árvore são utilizadas na África┻ É extraída uma bebida refrescante da polpa┸ o seu fruto┸ conhecido como ╉mokua╊┸ de sabor agridoce é rico em 
vitamina e minerais. Esta árvore tem a capacidade de arma-zenar água dentro do tronco até なにど┻どどど litros┻ぬば┽Nymphae caeruleae┽ No Lago do Play encontramos o lótus azul┸ lírio de água azul do Cabo┽ Bela e delicada ピlor de cor azul celeste┽ Família Nympheaceae┽ Distribuição geográピica┺ Áfri-

ca do Sul┸ Egito┸ Tanzânia┸ Moçambique┸ Angola e outras┻ No tempo  dos faraós a ninfeia azu era venerada como ピlor sagra-da┻ Grandes buquês foram encerrados no túmulo de Ramsés 
Il.ぬぱ┽Lecythis pisonis ‒sapucaia┽Família┺ Lecythidaceae ┽ Dis-tribuição geográピica┺ ocorre na ピloresta pluvial atlântica┸ do 

Ceará até o Rio de Janeiro┸ especialmente no Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo┸ característica das matas úmidas da 

Costa Atlântica. Conhecida também como cumbuca-de-ma-caco┸ marmita de macaco┸ caçamba┽do┽mato┻ Árvore de gran-

de porte pode atingir de 30 a 40m de altura,tronco com 50 a ひど cm de diâmetro┸ muito frondosa┸ de crescimento rápido┻ A casca é grossa e pardo┽escura┻ As folhas são lanceoladas┸ grandes┻Num curto período┸ entre os meses de setembro e outubro ┸ perde totalmente as folhas┸ surgindo então uma folhagem novas de┸ coloração róseo┽brilhante┸de extrordi-nária beleza que constitui o seu maior atrativo┻ As ピlores são violáceas e odoríferas┻ O fruto é grande┸ coriáceo┸ abrindo┽se na parte superior┸quando maduro┸  como se tivesse tampa┻ Os frutos são utilizados como adorno e utensílio doméstico pelos índios e moradores da zona rural┻ As sementes são comestí-
veis e muito saborosas, disputadas pelos pequenos macacos, 

que, gulosos, tentam retirá-las todas de uma só vez de den-tro do fruto┻ Algumas vezes┸ suas mãos ピicam presas e eles se 
machucam. Esta é a origem do provérbio “macaco velho não mete a mão em cumbuca╊┻   O nome popular sapucaia é de origem tupi e signiピica ╉cabaça que abre o olho╊┻ Ao abrir┽se a 
tampa, tem-se a impressão de que ele possui um olho. A casca fornece boa estopa┻ A madeira pesada┸ dura┸ resistente de tex-

tura média é aproveitada para obras externas e na construção 

civil como vigas, portas, janelas, esteios, pontes, carrocerias e para a confecção de peças torneadas┻ぬひ┽Combretum rotundifolium┽ Em frente ao Memorial Mes-

tre Valentim encontra┽se a escovinha ou ピlor┽de┽fogo ┻Famí-lia┺ Combretaceae┻ Distribuição geográピica ┺ Amazonas┸ Pará┸ Rondônia┸ Roraima┸ em ピlorestas úmidas┸ em altitudes baixas┸ 
muitas vezes ao longo das margens dos rios. Trepadeira vi-gorosa de folhas que são bronzeadas quando novas e depois verde┽brilhantes┻ Inピlorescência vistosa com ピlores em forma de uma escova┻ As cerdas┸ de início amarelas┸ numa segunda 
etapa misturam o amarelo e o laranja, em seguida ganham uma única e forte tonalidade alaranjada┻ Fazem a alegria dos pássaros┸ principalmente dos beija┽ピlores e muitas vezes 

Escovinha, Flor de fogo(Combretum rotundifolium)

Lotus azul (Nymphae caeruleae)

Sapucaia (Lecythis pisonis)
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transformam┽se em verdadeiro borboletário┸ tal a quantidade 
de borboletas que as envolve.ねど┽Pavonia ┽ No grande canteiro ao lado┸ encontra┽se  ピlori-da  a Pavonia schimperiana  ┽  algodão┽da┽abissínia ‒ Família Malvaceae ‒ Distribuição geográピica ┺ Abissínia┸ Etiópia┸ Ango-

la┸ Luanda ┸ encontrada ao longo das margens das ピlorestas e 
matagal secundário, associados à áreas de alta pluviosidade.  Conhecido também  como algodão ‒ da ‒ vizinha ┽ Árvore de 
6 a 9 m de altura, com  crescimento rápido, tronco curto e ci-líndrico┸ revestido por casca ピina┸ rugosa e de cor acinzentada┸ 
ramos curtos e tortuosos, com copa ovalada e densa. Folhas simples┸ de coloração verde┽escuro na face superior e acin-zentada na face inferior┸ grosseiramente serrilhadas┸ lisas e 
muito macias. Flores solitárias terminais, muito vistosas com 

coloração de rosa ao lilás-escuro e pétalas vermelhas. Frutos cápsulas deiscentes┸ revestidos por denso tomento ferrugí-neo┸ contendo muitas sementes marrons┻ As ピibras da casca 
são empregadas na cordoaria  e a madeira leve em  caixotaria e lenha┻ Adapta┽se bem em regiões litorâneas do sudeste e 
nordeste do Brasil.ねな┽ Grias neuberthii ‒ no caminho para o Lago do Pescador estão ピloridos os manguá┽ Família ┺ Lecythidaceae ┽ Distribui-ção geográピica┺ Equador┸ Colômbia ┸ Peru e Região Amazônica┸ principalmente em vegetação de terra ピirme┸ desde o nível do mar até な┻どどど m de altitude┻ Arvores altas e esguias┸ chegam a atingir にど m de altura┸ despertam a atenção pela extraordi-
nária beleza dos troncos ,de cor marrom-escuro, literalmente revestidos de vistosas ピlores amarelas┸ reunidas em grupos de など ou mais unidades┸ desde bem próximo ao solo até o topo┸ de maneira semelhante à árvore conhecida com ╉abricó ‒ de┽macaco╊ ゅCouroupita guianensesょ┻ As ピlores são de grande atrativo para as aves┸ borboletas e abelhas┻ As folhas lustrosas┸ 

muito grandes, podem medir até um metro de comprimen-to┸ de consistência coriácea e forma oblongo┽lanceolada┻ Os frutos são comestíveis┸ lenhosos┸ compridos┸ amarronzados┸ grandes e pesados┸ medindo なぱ cm de comprimento por など 
cm de largura,contendo dezenas de sementes arredondadas. 

Logo abaixo da casca a polpa que envolve as sementes é bran-ca e adocicada┸ muito saborosa┸ lembrando o sabor da amên-

doa, apreciada pelos povos nativos. A árvore é conhecida com o nome de sachá┽manguá  ┸ ╉ manga da ピloresta selvagem ╉┸  que signiピica ╉parecida com manga╊┻ No Equador é  considera-da sagrada pelos índios Quichuas por servir  de alimento para o espírito da ピloresta Sacha Ruma┻ Possui inúmeras proprie-

dades medicinais. ねに┽ Gustavia gracilima ‒ Ao lado está a gustavia┻ Família┺ Lecythidaceae┻ Distribuição geográピica┺ Colômbia┻ Pequena 

árvore esbelta de tamanho médio, com uma extraordinária brotação de suas folhas verdes e ピinas e  suas belas ピlores cor 
de rosa escuro.ねぬ┽ Gustavia speciosa┽‒Está ピlorindo a árvore conhecida como chupo┸ chopeira┸ choco┸ paco ┸pacora┸ sacha┽manga┻ Família Lecythidaceae┻ Distribuição geográピica┺ Colômbia┸ Guianas e 

Região Amazônica┻ Árvore de tronco ereto┸ castanho┽escuro┸ 

Algodão da Abissínia(Pavonia schimperiana)

(Gustavia gracilima)

Chopeira (Gustavia speciosa)
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até など m de altura┻  Esta é uma variedade de ピlores brancas grandes┸ excepcionalmente belas e de intensa fragrância┸ que lembram a ピlor do lótus┻ Pertencem ao gênero Gustavia nome que foi dado em homenagem ao rei Gustavo III da Suécia e speciosa às belíssimas ピlores┻ As sementes torradas são muito 
saborosas para consumo ao natural.ねね┽ Belo tucano se deliciando com os frutinhos da palmeira 
Euterpe oleraceae -açai

ねの┽ねは ‒Theobroma cacao┽ Os cacaueiros estão ピlorescendo e frutiピicando┸ pertencem à família Sterculiaceae┻  Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul ocorrem em toda a região amazônica┸ crescem nos sub┽bosques das ピlo-

restas tropicais úmidas. As árvores atingem a altura de 6m. 

Suas ピlores┸ de um branco┽amarelado┸ e os frutos nascem 
diretamente dos galhos e dos ramos laterais, na maturação têm a cor vermelho┽amarronzada┻  Podem ser comestíveis 
em natura e com sua polpa saborosa são preparados pratos açucarados e uma bebida aromática doce┻ O principal valor está nas castanhas ゅsementesょ transformadas industrialmen-te no chocolate┻ A manteiga de cacau é usada para fabricar chocolate em pó┸ chocolates em geral e empregada para ピins farmacêuticos e cosméticos┻  O consumo do cacau é tão antigo que não se tem ideia de quando começou┻ O nome genérico 

theobroma vem do grego┸ theos signiピica ╉deus╊ e broma sig-niピica ╉alimento╊┻ Os Maias┸ os Astecas e os Incas preparavam o ╉néctar dos deuses╊┻ No reino de Montezuma a amêndoa do 
cacau era a base do sistema monetário. Consta que no tempo de Cortês mil sementes valiam três ducados de ouro┻

ねば┽Nelumbo nucifera┽ No Jardim Japonês encontram┽se os belíssimos lótus┸ lótus┽sagrado ou rosa┽do┽nilo┸ pertencem à família Nymphaeaceae┻ Distribuição geográピica┺ Japão┸ Filipi-nas┸ Índia e Austrália┸ às margens do mar Cáspio┸ no delta do 

rio Volga e no Irã┻ Símbolo de renascimento┸ pureza e perfei-ção entre os asiáticos┸ o lótus é uma ピlor aquática belíssima┸ grande e perfumada┻ No budismo┸ o lótus simboliza a vida eterna┻ De acordo com a cosmologia da Índia antiga┸ o seu 
talo é o eixo do mundo emergente das águas originais, sobre 

o qual repousa a Terra. Existe também uma lenda segundo a qual Buda teria nascido de uma das suas ピlores┻ Os egípcios┸ ignorando o mecanismo dos fenômenos naturais┸ viam mi-lagres por toda a parte e ピicavam intrigados com o fato da ピlor┽de┽lótus emergir das águas ao amanhecer e submergir 

Rosa-do-nilo (Nelumbo nucífera)

Cacau (Theobroma cacao)

Cacau ┽ ピlor ゅTheobroma cacao)

Palmeira-açai (Euterpe oleraceae)
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quando os últimos raios de sol desapareciam atrás da Grande Pirâmide┻ Assim concluíram que havia uma ligação misterio-sa entre o lótus e a estrela da manhã┻ Os frutos têm as cápsu-las furadas┸ cuja forma lembra o ralo de um regador┸ contém sementes comestíveis do tamanho de uma noz┸ utilizados em 
arranjos secos.ねぱ┽Camelia sinensis┽┽┽ No início da aleia dos abricós┽de┽ma-caco┸ à direita┸ encontra┽se ピlorido um pé de chá┸ da família Theaceae┻ Distribuição Geográピica┺ China┸ Sudeste da Ásia┻ 

Pequena árvore com など m de altura┸ com folhas pequenas┸ duras┸ denteadas e muito aromáticas┻ As ピlores são brancas de な┸の a に cm de diâmetro com ば a ぱ pétalas┻ Era um sonho de D┻JoãoVI transformar o Brasil em grande produtor e expor-tador de chá┻ Em なぱなに foi iniciada┸ nas encostas do local que 
conhecemos como Vista Chinesa, uma plantação de chá, por 

chineses trazidos de Macau, pelo Conde de Linhares. Foram 

plantados 6.000 pés.

49- Camoensia máxima- Logo após a entrada do Arboreto 

há uma extensa pérgula com uma belíssima trepadeira┸ Ca-moensia maxima┽ camoensia┽ Família┺ Fabaceae ┽ Distribui-ção geográピica┺ Golfo de Guiné┽ África┽ Merece ser admirada pelos seus cachos de grandes e delicadas ピlores brancas e perfumadas┸ contornadas por uma pincelada de tonalidade castanha┻ O nome genérico foi dado em homenagem ao poeta português Luiz de Camões┻ Ela é encontrada também em ou-

tra pérgola após o Lago Frei Leandro. のど┽のな┽ Ao lado encontramos as Parmentiera cereifera ‒árvo-re┽da┽vela ピloridas┸ com o solo ao redor decorado com deli-cadas ピlores brancas e também frutiピicando ‒Família┺ Bigno-niaceae┽ Distribuição geográピica┺ México┸ Panamá┸ América Central┻ Árvore de の 
a 7 m de altura, com 

tronco muito rami-ピicado┸ copa densa┻ Suas ピlores abun-

dantes, brancas, 

campanuladas são 

dispostas ao longo 

do tronco e dos ra-

mos, quando caem 

formam sob a sua copa um 
tapete branco muito deco-rativo┸ os frutos são longos┸ cilíndricos┸ branco┽amarela-

dos, cerosos, dependurados 

diretamente dos ramos, com aspecto semelhantes a uma vela, contêm polpa na qual estão embutidas as sementes┸ peque-

nas e achatadas.のに┽ Averrhoa carambola┽carambola┻ Família┺ Oxalidaceae┽ Distribuição geográピica┺ Índia┻ É bastante apreciada na China 
e, atualmente, muito popular na região Nordeste do Brasil. Suas ピlores cor┽de┽rosa são delicadas e os frutos┸ amarelos┸ têm cinco gomos┻ Quando cortados na horizontal formam o 
desenho de pequenas estrelas que podem ser aproveitadas 

para o preparo de doces e compotas, tornando-as muito de-

corativas, assim como para ornamentar saladas. A polpa da 

carambola é crocante e suculenta, de sabor agridoce, aro-mática e refrescante┸ utilizada e apreciada para o fabrico de 
sucos, sorvetes e conservas. Da planta, rica em sais minerais, 

vitaminas A, B e C e com inúmeras propriedades medicinais aproveitam┽se as ピlores┸ folhas e frutos┻ As folhas amassadas são aplicadas em picadas de insetos venenosos┻ O suco da fru-
(Camoensia maxima)

Pé de chá  (Camelia sinensis)
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ta pode ser usado para tirar manchas de ferro e de tintas e 
também para limpar metais.

53-Próximo à entrada do Arboreto, apreciamos o solo deco-rado por um belo tapete rosado ┺ Caryocar microcarpum ┽┽ pequiarana ‒da┽ várzea┽ Família┺ Caryocaraceae┽Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┸ Estados de Amazonas┸ Pará e 

Amapá┸ nas matas periodicamente alagadas┻ Outros nomes┺ pequiarana┽do┽ igarapé┸ pequiá┽bravo┸ petiá┸ vinagreira┻ Árvo-re de grande porte de にど a ぬの m de altura┸ copa arredondada e ampla┸ tronco ereto e sulcado de ぱど cm a な┸どど m de diâmetro┸ 
com casca grossa. Folhas opostas e longo-pecioladas, quando esmagadas são usadas pelos nativos como sabão┻ A inピlores-cência é na extremidade dos ramos com ピlores branco┽amare-ladas┸ de estames vistosos róseos de に┸の cm de comprimento┻ O fruto comestível uma coloração verde┽brilhante┸ contendo 

uma única semente espinhosa┻ Seu pericarpo é empregado como veneno para os peixes na Região do Rio Negro┻ O nome pequiarana deriva do tupi e signiピica ╉semelhante ao pequi╊┻ A 
madeira resistente ao apodrecimento e ao ataque dos cupins 

é utilizada na construção civil e naval, rodas de moinho, carro-çaria┸ dormentes┸ esteios┸ estacas marítimas etc┻  
のね┽┽┽Randia maculata ┽Junto à janela da Biblioteca está ピlorida a bela estrela┽do┽norte ou estrela┽do┽cerrado┽ Família┺ Rubia-ceae ‒Distribuição geográピica ┺ Brasil┸no Cerrado┸ nas savanas do Estado de Roraima┻ Arbusto lenhoso┸ ramiピicado de な┸の a 

ぬ┸ど m de altura┻ As folhas são verde┽escuras e brilhantes┸ as ピlores são grandes┸ brancas e perfumadíssimas┸ muito nume-rosas┸ despertam a atenção pelo formato de estrelas de cinco pontas┸ caprichosamente simétricas┻ Os frutos┸ quando madu-ros┸tornam┽se amarelos┸ lembrando as nêsperas ┸ de paladar 
agradável, com polpa pastosa e adocicada são disputados por diversos pássaros┻ Há outras ピloridas na aleia das Corroupitas 
ou abricós de macaco.

Pequiarana-da-várzea (Caryocar microcarpum)

Carambola (Averrhoa carambola)

Estrela-do-norte (Randia maculata)
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