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 1. Em frente à sede da AAJB encontra-se a Bauhinia variegata 

albo ヘlava – pata-de-vaca ou unha-de-vaca. Família: Faba-

ceae. Distribuição geográピica┺ Sudeste da Ásia┸ Sul da China┸ Paquistão e Índia┻ Árvore muito ornamental┸ conhecida tam-bém como ╉árvore de orquídeas╊┸ de porte médio com などm de altura┸ de crescimento rápido┸ copa arredondada e larga┸ de ramagem densa┸ o tronco é cilíndrico com casca rugosa pardo┽escura┻ As folhas são simples┸ levemente coriáceas┸ pa-recendo bipartidas┸ semelhantes às patas de vaca┸ daí o seu nome popular┻ Suas ピlores brancas┸ perfumadas┸ semelhantes às orquídeas┸ atraem abelhas┸ beija┽ピlores e outros pássaros┸ No Nepal são utilizadas como alimento┻ De importância medi-cinal para curar úlceras e asma e os brotos e raízes são utiliza-dos para problemas digestivos┻
 2. Calliandra haematocephala - esponja vermelha. Família: 

Fabaceae. Distribuição geográピica┺ Bolívia┻ Altura de な a ぬm┻ As ピlores têm base ピloral branca┸ os estames são numerosos ver-melho┽escarlate e muito brilhantes┻
 3. Brownea grandiceps - rosa-da-montanha. Família: Faba-

ceae. Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┸ Brasil┸ Bo-lívia┸ Colômbia e Venezuela┻ Outros nomes┺ rosa-da-mata┸ 
sol-da-bolívia┸ rosa-da-venezuela┸ braúnia┸ chapéu-de-sol. Árvore com folhas persistentes com até なにm de altura┸ de tronco marrom┽acinzentado┸ de crescimento lento┻  As inピlo-rescências são esféricas compostas de magníピicas ピlores muito numerosas de cor vermelho┽brilhante e estames amarelos┻ Em época de brotação constitui uma atração à parte┸ com tufos de folhas novas┸ pendendo delicadamente dos seus galhos┸ com tonalidade de rosa a castanho┸ formando um ╉lenço penden-te╊ de textura semelhante à seda pura┻ De tão bonitos muitas vezes podem ser confundidos com sua inピlorescência┻ O nome genérico leva o nome de Patrick Browne┸ médico naturalista┸ irlandês┸ autor de uma obra de história natural e grandiceps é por causa das ピlores grandes┻ 

 4. Stenolobium stans - Próximo à entrada da Biblioteca encon-

tra-se o ipezinho-de-jardim. Família: Bignoniaceae. Distri-buição geográピica┺ Sul dos Estados Unidos┸ México┸ Guatemala e América do Sul┻ Outros nomes┺ ipê-de-jardim┸ guará┸ si-
nos-amarelos┸ bignônia-amarela┸ 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lores-cência vistosa┸ terminal com ピlores amarelo┽ouro┸ campanula-das┸ parecidas como as dos ipês amarelos┻ Os frutos são cápsu-las glabras┸ deiscentes┸ compridas┸ contendo muitas sementes que são levadas pelo vento┻ Florescem e frutiピicam grande par-te do ano┻ Introduzida no Brasil em なぱばな como ornamental┸ e hoje se tornou uma planta invasora que sufoca a vegetação na-tiva 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┻

 5. Na pequena fonte com uma pequena escultura de um anjo┸ cópia da existente no Palácio Vecchio de Florença┸ há belas ピlo-

res brancas da Nymphaea lótus ou lírio d´água. Família: Nym-

phaecea┻ Distribuição geográピica┺ Índia┻ As ninfeias são plantas aquáticas de rara beleza┸ apresentam uma gama de tonalida-des que abrange o azul┸ do branco puro ao vermelho┸ passando por vários tons de rosa┻ Seu nome botânico Nymphaea origi-na┽se do latim nympha┸ que signiピica ninfa das águas┻ Supõe┽se que seja também uma variante da palavra grega nympha ゅvirgemょ┸ uma vez que na Antiguidade os gregos atribuíam a esta planta propriedades afrodisíacas┻ Estas belas plantas des-pertaram o interesse e a admiração do famoso pintor impres-sionista 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 pode ser aprecia-da até hoje┸ como parte de um roteiro turístico┻
 6. Averrhoa bilimbi┸ bilimbi┸ caramboleira-amarela┸ aze-
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dinha ou árvore-de-pepino está frutiピicando┸ pertence à fa-

mília Oxalidaceae┻ Originário do Sudeste Asiático e das ilhas da região da Malásia┸ muito comum na Tailândia e Singapura┻ Foi introduzida no Brasil┸ pela Amazônia┸ através de Caiena┸ na Guiana Francesa┸ daí o outro nome ╉limão┽de┽caiena╊┻ A ár-vore atinge など metros de altura e tem a copa em forma pira-midal┻ As ピlores são pequenas┸ vermelho┽claras e aromáticas┸ presas aos ramos e tronco┻ Muitas vezes vemos ピlores e frutos ao mesmo tempo┸ praticamente frutiピica o ano inteiro Os fru-tos são muito ácidos┸ ainda verdes são usados como tempero┸ apreciados e até indispensáveis para alguns povos do oriente┻ São utilizados para fazer chutney substituindo a manga┻ Quan-do maduros são comestíveis mesmo crus e empregados no fabrico de compotas e geleias┻ O paladar assemelha┽se ao da carambola┸ pertencendo à mesma família┻ No sul da Bahia faz parte dos ingredientes no preparo de moquecas e mariscados┻ Possui muitas aplicações na medicina popular pelas suas pro-priedade vitamínicas e aromáticas┻ Em determinada cidade da Índia o fruto é indicado para controlar a obesidade┻ Também é importante no combate as picadas de insetos venenosos┻

 7. Tamarindus indica ┽ Logo na entrada do Jardim Botânico┸ antes do Museu┸ o majestoso tamarineiro está frutiピicando é conhecido também como tamarindeiro┸ jabai┸ jabão ou 

tâmara-da-índia. Família: Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ África Tropical┻ Árvore que atinge にのm de altura┸ da África Tropical┸ amplamente explorada na Índia┻ Sua copa é arredon-dada┸ as ピlores são pequenas┸ amarelas com estrias vermelhas┸ as vagens são de cor castanha┸ os frutos tem polpa suculen-ta┸ comestível┸ de sabor refrescante agridoce┻ Utilizados em bebidas┸ xaropes┸ licores┸ doces e bombons┸ na culinária são apreciados como tempero no preparo de molhos picantes┻ Os árabes comparavam a medula seca às tâmaras e a chamavam de tâmara indiana┸ daí a origem do seu nome┻ Na Tailândia as folhas novas são apreciadas em saladas ou em sopas┸ as ピlores são consumidas cruas ou cozidas┻ As sementes maduras são assadas ou cozidas em água┸ depois consumidas ou utiliza-das como um substituto┸ de menor qualidade┸ do café┻ Quan-do processadas estas sementes são utilizadas para alimentos industrializados e como goma ゅcolaょ para tecidos ou papel┻ O óleo extraído é de uso industrial┻ Em algumas tribos africanas os tamarineiros são venerados como sagrados┻ Segundo uma tradição as armas que possuíssem bainha feita de sua madeira teriam poderes para dominar o mais terrível inimigo┸ até os considerados invulneráveis┻ Na Birmânia a árvore representa a morada do ╉Deus da chuva╊┻ É importante na medicina popu-lar com inúmeros empregos┻

 8. Renanthera coccínea - As belíssimas orquídeas renânte-
ras  encontram┽se em plena ピloração com suas delicadas ピlo-res vermelho┽vivo┻ Pertencem à família Orquidaceae. Distri-buição geográピica┺ China┸ Myanmar┸ Tailândia┸ Laos┸ Vietnã┸ Hong┽Kong┸ encontradas nas ピlorestas primárias┸ em altitudes entre などど e にどど m┻ Rupícola ou epíピita┸ de crescimento vertical┸ pode ter ramiピicações┸ a haste ピloral surge na axila das folhas de はど a ひど cm de comprimento com várias ピlores de um verme-lho luminoso┸ de aproximadamente ば cm┻ Podem ser aprecia-das em muitos locais do Arboreto decorando o topo de várias árvores em busca de luz┻ 

 9. Callistemon viminalis ┽ Ao lado do Jardim Sensorial en-

contra-se a escova-de-garrafa-pendente┸ lava-garrafas ou 

penacheiro┸ da família Myrtaceae┻ Árvore muito ornamental de ramagem perene┸ aromática┸ delicada e pendente e belas inピlorescências terminais em formato de espigas cilíndricas com inúmeros estames de ピlores vermelhas semelhantes a uma escova de lavar garrafas┻ Nativa da Austrália┸ seu nome Callistemon┸ vem do grego kalos e estemon┸ estames┹ vimina-lis┸ do latim┸ signiピica longos galhos ピlexíveis┻ Preferida pelos beija┽ピlores┸ atrai também abelhas e borboletas┻

Vale uma visita ao Jardim Sensorial reinaugurado┸ onde encon-tramos algumas plantas ピloridas┺
 10. Cuphea gracilis - érica┸ também chamada de falsa-érica 
ou cuféia é uma herbácea┸ da família Lythraceae┸ nativa do 

Bilimbi (Averrhoa bilimbi)

Orquídeas renânteras (Renanthera coccínea)

Escova-de-garrafa-pendente (Callistemon viminalis)
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Brasil┸ de pequeno porte┸ de にど a ぬど cm┸ com folhagem delica-da┸ permanente┸ sempre verde┻ As pequeninas ピlores são cor┽de┽rosa┸ havendo uma variedade de ピlores brancas┸ ピloresce 
quase o ano todo.

 11. Scaphyglotis plicata┸ conhecida como orquídea-grapete. 

Família: Orquidaceae. Distribuição geográピica┺ Sudeste asiático e sudoeste do Oceano Pacíピico┸ encontrada em grandes toucei-ras em encostas rochosas e clareiras de ピlorestas┸ lugares onde há alta umidade e incidência direta dos raios de sol┸ durante quase o ano todo┻ Orquídea terrestre┸ a haste ピloral forma um cacho cujos botões se abrem em sequência┸ uns の ou は ao mes-mo tempo┸ ao longo do ano┻  Chamada também de orquídea┽ro-xinha por suas pequenas ピlores de cor roxa┸ que exalam um perfume que lembra o conhecido refrigerante grapete┸ daí o seu nome popular┻

 12. Acalypha reptans - Em frente está a acalifa-rasteira co-nhecida como rabo-de-gato. Família: Euphorbiaceae. Distri-buição geográピica┺ Índia┻ Planta de pequeno porte┸ de なの a にど cm de altura┸ muito decorativa┸ com inピlorescências vermelhas dispostas acima da folhagem┸ cujo aspecto lembra o rabo de 
gato.

 13. Crescentia alata – o coité está ピlorescendo e frutiピicando┻ Coité vem do tupi e signiピica ╉vasilha ou panela╊┸ também cha-

mada cuia-de-árvore. Família: Bignoniaceae - Distribuição geográピica┺ América Central e sua dispersão atinge a região Norte do Brasil┸ chegando ao Estado do Pará e Maranhão┻ Suas ピlores delicadas surgem ao longo do tronco e dos ramos┻ Os frutos┸ conhecidos também como cuias┸ são usados como va-silhames utilitários pelas populações indígenas e pelos nossos caboclos┻ Também são aproveitados como instrumentos mu-

sicais.

 14. Erythrina senegalensis┻ Árvore extremamente ornamental┸ 
o mulungu-do-senegal ピloresce várias vezes ao ano┸ pertence 
à família Fabaceae┸ conhecida também como árvore-de-coral devido à cor vermelho┽brilhante das suas ピlores┻ Distribuição geográピica┺ Senegal e Camarões┻ Os ramos e cascas são reves-tidos de espinho┸ assim como a haste das folhas┻ Uma cerca feita com estas árvores é impenetrável devido a estes fortes espinhos┻  Sua casca permite suportar os incêndios que re-gularmente ocorrem na savana do Oeste Africano┻ A madeira serve para fazer cabos de faca e as sementes são transforma-das em belos colares┻ É de enorme atrativo para miríades dos mais diversos pássaros┻ No entanto┸ o mais importante são as pesquisas que estão sendo efetuadas baseadas nos resultados positivos da medicina tradicional de Mali┻ Dados são coletados através de inúmeras entrevistas feitas┸ por médicos┸ botâni-cos┸ farmacêuticos e enfermeiros┸ dos curandeiros tradicionais considerados parte do sistema de saúde de Mali┻ O objetivo co-mum é a melhoria da saúde da população┻
No Cactário encontramos┺
 15. Kalanchoe gastonis bonnieri - A folha-da-vida┸ também conhecida como folha-da-fortuna ou orelha-de-monge está muito ピlorida┻ Planta suculenta de pequeno porte da família 
Crassulaceae. Distribuição geográピica┺ Encontrada nas áreas semidesertas de Madagascar┻ As folhas possuem inúmeras propriedades medicinais┻

 16. Bixa orellana ┽ Um exemplar do urucum exibe seus deco-rativos frutos vermelhos┻ Família┺ Bixaceae - Distribuição geo-gráピica┺ Região amazônica┸ encontrado em todo o Brasil┸ exceto no extremo sul┸ pois não tolera geada┻ Chamado também de 
colorau┸ açafroeira-da-terra┸ açafroa ou urucu┻ Arvoreta que pode alcançar até はm de altura┸ de rápido crescimento e 

Falsa-érica (Cuphea gracilis)

Orquídea-grapete (Brownea grandiceps)

Rabo-de-gato (Acalypha reptans)

Folha-da-vida (Kalanchoe gastonis bonnieri)
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de grande efeito decorativo┸ tanto pela beleza e colorido de suas ピlores rosadas┸ como pelos exóticos cachos de frutos de exuberante cor vermel ha┻ Utilizado pelos indígenas nas suas pinturas┸ para tingir a pele e os cabelos┸ serve para protegê┽los dos raios solares e das picadas dos mosquitos┻ É usado igual-mente para colorir objetos de cerâmica e outros utensílios de uso doméstico┻ Muito apreciado na culinária é conhecido como colorau┸ na cozinha capixaba é condimento indispensável no preparo de peixes┻  Produz um corante de larga utilização nas indústrias alimentar┸ popular┸ farmacêutica┸ cosmética┸ de tin-tas e tecidos┻  Na indústria alimentar┸ está provada a sua eピi-cácia na utilização como corante em derivados do leite┸ como queijos┸ manteigas┸ margarinas┸ refrigerantes┸ vinhos┸ carnes┸ em substituição aos corantes de origem mineral┻ Contém vita-minas A┸ B e caroteno┻ Na indústria de cosméticos é emprega-do como bronzeador┻ São inúmeras as indicações na indústria farmacêutica e é também afrodisíaco┻ Considerado a essência do amor incondicional┸ nos Florais de Minas é indicado para as personalidades agressivas┸ quando essa atitude gera somati-zações que comprometem a saúde┻
 17. Nymphaea rubra ┽ No pequeno lago do Cactário há uma 
bela ninféia cor de rosa claro.

 18. Cavanillesia umbelata ┽ Também no Cactário┸ encontra┽
se a barriguda┸ uma grande árvore┸ alta┸ conhecida também por outros nomes┺ imbaré┸ castanha do ceará┸ árvore de 
lã e pau-de-navalha. Família: Bombacaceae. Distribuição geográピica┺ Bahia e Brasil Central┸ na mata┽sêca┸ nos sertões da Caatinga┸ sua altura atinge de なの a ぬど metros┻ É muitas ve-zes chamada de Baobá brasileiro┻ Seu tronco muito grosso na base┸ o que lhe denomina barriguda┸ em contraste com uma copa galhada que mais parece uma raiz invertida┻ As ピlores são claras┸ em cachos┻ Por ocasião da frutiピicação┸ ela se torna bas-tante ornamental┻ Sua copa adquire tons castanhos levemente rosados devido aos frutos muito leves tetra┽alados ゅcom qua-tro asasょ┻ Aves e faunas alimentam┽se das suas sementes┻ A madeira é usada no fabrico de aviões┸ aeromodelos┸ jangadas e boias┻ É uma árvore ameaçada de extinção┻

 

19. Schizocentron elegans (quaresminha rasteira) – Família 

Melastomataceae ┽ Distribuição geográピica┺ México ‒ Planta herbácea┸ perene com altura até ぬど cm┻ Floresce praticamente o ano todo ┸ na meia┽sombra ou no sol┸ suas ピlores são de tona-

lidade cor de rosa.

 20. Inga cordistipula ┽ No grande canteiro┸ em frente à Cascata 
encontramos um ingá ピlorido - Família: Leguminosaea - Dis-tribuição geográピica┺ Região amazônica┻ Pequena árvore com folhas verde brilhantes e muito ピlorida com bonitas esponjas brancas┻ Há mais de duzentas espécies de ingás na Região Amazônica e na Mata Atlântica┻ Grande parte ocorre nas mar-gens dos rios┸ assegurando a estabilidade do solo e evitando o 
assoreamento dos rios. 

 

21. Nymphaea rubra ┽ No Lago Frei Leandro estão ピloridas al-
gumas ninfeias vermelhas.

 22. Aeschynomene elaphroxylon ‒ Também no Lago Frei Lean-

dro encontra-se a madeira de balsa - Família: Fabaceae. Dis-tribuição geográピica┺ Etiópia┸ Sudan┸ Gana┸ Nigéria e Zimbábue┻ Pequena árvore de até ひ m cresce em solos encharcados┸ rios┸ lagos e pântanos┻ As ピlores são amarelo┽alaranjadas┸ os frutos são em espiral┸ as sementes castanho┽escuro arroxeadas têm a forma de rim┸ as folhas misturadas a outras plantas são empre-

gadas no tratamento de reumatismo e também no tratamento de pele┻ Utilizam as hastes para pesca┸ no fabrico de sandálias e como combustível e forragem┻  A madeira pálida e muito leve serve para a construção de balsas┸ canoas┸ jangadas e no fabri-co de móveis┻
 23. Rhododendron simsii ┽ Ornamentando o Arboreto estão as 
azaléias com suas belas e decorativas ピlores ┽ Família┺ Erica-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ originária da China e do Japão┸ onde é natural dos bosques e ピloresce por toda parte┻ Nos meses de outono e inverno┸ a Azaléia perde as folhas e cobre┽se totalmente de ピlores┸ oferecendo um espetáculo de grande beleza┻ Há mais de ひどど variedades de ピlores┸ que podem ser simples ou dobradas nos mais variados matizes┸ resultado das novas hibridações que surgem a todo o momento┻ É chamada 
também de rosa-dos-alpes┸ azaléia-tocha e azaléia-belga. Os japoneses acreditam que Kurme┸ uma variedade de azaléia┸ brotou do solo sagrado do Monte Krishna┸ quando Ninigi des-ceu do céu para fundar o império japonês┻ No início do século XVIII┸ o botânico E┻H┻ Wilson┸ muitas vezes chamado de Wil-son┸ o Chinês┸ passou なに anos na China┸ à procura de novas plantas┻ Na volta┸ enriqueceu os jardins da Europa com mais de mil espécies┻
 24. Na beira do Lago Frei Leandro┸ há um belo exemplar ピlo-

rido de Erythrina fusca - bico-de-arara. Família: Fabaceae - Distribuição geográピica┺ Vietnã┸ onde foi descoberta pelo botâ-

Barriguda (Cavanillesia umbelata)

Ingá ピlorido ゅInga cordistipula)
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nico português João Loureiro┸ é encontrada na orla marítima e nas margens dos rios da Ásia Tropical┸ Oceania┸ Ilhas Mas-carenhas┸ Madagascar┸ África┸ tanto no Novo como no Velho Mundo┻ Considerada a única espécie de Erythrina que ocorre nas três Américas┻ Conhecida pelos nomes populares de açu-carana┸ suinã┸ mulungu┸ bucaré┸ sananduva e corticeira┻ Árvo-re de にど a ぬど m de altura┸ resistente a estiagem prolongada┻ O tronco é espinhento com a parte interna amarelada┸ a copa é globosa e baixa┸ de lenho muito leve┸ pouco empregado na indústria madeireira┻   Nos meses de julho【agosto perde to-talmente suas folhagens e torna┽se uma árvore muito atrativa com intensa ピloração laranja┽claro e um verdadeiro viveiro de pássaros ao ar livre┻ Os frutos┸ do tipo legume┸ lembram um rosário e contêm cerca de uma dezena de sementes┸ que são ピlutuantes┸ permitindo que se dispersem através dos oceanos┻ Esta espécie é também utilizada no Espírito Santo e na Bahia para o sombreamento das plantações de cacau┻ Brotos e folhas são comidos como vegetal em Java e Bali e as ピlores na Guate-

mala.

 25. Ao lado está a Spongioperma grandiヘloru – açucena d´á-
gua ┽ substituindo a antiga classiピicação Cerbera manghas.

Família Apocinaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Amazônia┸ principalmente Pará┸ Ilha de Marajó┸ em regiões de mata de várzea alagada┻ Pequena árvore de ぬ a ねm de altura┸ as ピlores são brancas muito perfumadas┻Conhecida por outros vários 
nomes: angélica-igapó┸ molongó┸ tajarana.

 26. Archontophoenix alexandrae - palmeira-da-rainha. Em frente há um belo conjunto de palmeiras da família Palma-

ceae┸ também conhecidas como palmeiras-australianas e 

palmeiras-beatriz┻ Distribuição geográピica┺ Austrália┸ de por-te elevado e elegante┸ possuem crescimento rápido┻ Crescem em ピloresta litorânea┸ preferindo solo úmido┸ seu palmito é comestível┻ Extremamente ornamental por ocasião das inピlo-rescências com ピlores branco┽cremes mescladas aos pequenos frutinhos vermelho┽brilhantes que fazem a festa dos tucanos┻ É sempre  um belo espetáculo vê┽los  se deliciando com os pe-

queninos frutos.

 27. Erythrina speciosa - suinã - Família: Fabaceae - Distribui-ção geográピica┺ Espírito Santo┸ Minas Gerais┸ Rio de Janeiro┸ São Paulo┸ Santa Catarina e Paraná┸ principalmente nas ma-tas litorâneas┻ Árvore de pequeno porte┸ até など m de altura┸ muito espinhenta e ramiピicada com caule de cor pardacenta┻ Conhecida também como mulungu┸ canivete e candelabro-
vermelho┸ quando┸ nos meses de inverno┸ perde todas as fo-lhas┸ deixando à mostra os ramos nus┸ erguidos em forma de candelabro┻ De julho a setembro cobre┽se de cachos de cha-mativas ピlores vermelho┽brilhante que atraem principalmente os beija┽ピlores e é uma árvore excelente hospedeira para toda a classe de orquídeas┻ Adapta┽se a qualquer clima e é muito resistente à estiagem prolongada┸ assim como vegeta em ter-renos úmidos┻ Madeira leve e porosa┸ podendo ser aproveitada para caixotaria┻

 28. Clerodendron ugandense - A borboleta azul está ピlorida┻ 
Família: Verbenaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Uganda┸ África┻ Arbusto ereto┸ ramiピicado de な┸の a に┸どど de altura┻ As folhas são 

Bico de arara (Erythrina fusca)

Açucena d’água (Spongioperma grandiヘloru)

Palmeira-da-rainha (Archontophoenix alexandrae)

Suinã (Erythrina speciosa)
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verde┽brilhantes e as ピlores delicadas tem parte azul┽clara e parte azul┽violeta┸ semelhantes a pequenas borboletas┻ É plan-ta muito visitada pelo inseto mamangava┻
 29. Ao lado da Estufa das Insetívoras encontramos a Merrenia 

tuberosa┸ rosa-de-pau┸ frutiピicando┻ Suas ピlores quando secas são semelhantes a uma rosa┻ Família┺ Convolvulaceae. Distri-buição geográピica┺ México e América Central┸ Costa Rica e Gua-temala┸ vegeta bem desde o nível do mar até altura superior a な┻どどど m de altitude┻ Outros nomes┺ ピlor┽de┽pau┸ ピlor┽de┽ma-
deira┸ ipoméia-do-ceilão┸ café-de-cipó┻ Trepadeira de cres-cimento rápido┸ muito vigorosa┸ com ramos bastante ramiピica-dos desde a base┸ com cipós que crescem até など m de altura┻ As folhas são alternadas┸ membranáceas┸ ピixadas sob pedún-culo marrom┽avermelhado┻As ピlores são grandes┸ amarelas┸ campanuladas┸ com pedúnculo longo┻ Os frutos┸ quando secos┸ são cápsulas esféricas┸ rijas┸ envolvidas pelas sépalas┸ de cor de madeira┸ com o formato de uma ピlor┸ daí a origem do nome ╉rosa de┽pau╊┸ no centro de な a ね sementes pretas de superピície aveludada┻ É muito procurado para composição de arranjos secos┻ Devido ao seu desenvolvimento rápido e vigoroso┸ tor-nou┽se uma planta invasora em várias Ilhas do Pacíピico┻

 30. Cola acuminata ┽ Após a Estufa das Insetívoras está a noz 
de cola - Família: Sterculiaceae┻ Distribuição geográピica┺ Áfri-ca┻ Outros nomes┺ colateira┸ gorra e korra┻ Árvore de ぱ a なに m de altura┸ de tronco curto┸ revestido por casca marrom┽parda┻ Ramagem tortuosa e copa alongada┻ Folhas simples┸ alternas┸ ovaladas┸ verde┽escuras┻ As ピlores são pequenas┸ aromáticas┸ branco┽amareladas┻ Os frutos de superピície irregular contêm diversas sementes vermelho┽arroxeadas┻ Desde os primórdios da humanidade tem sido um estimulante apreciado na África┻ É conhecida também como cola-medicinal com várias indi-cações na medicina┻ A substância cola┸ usada em xaropes e refrigerantes é obtida do pó desta árvore┻ Foi utilizada para produzir a conhecida coca┽cola┸ mas depois substituída por aromatizante artiピicial┻ Popularmente as sementes são masti-gadas para restringir a fome e aliviar a sede┻ O fruto é sagrado chamado de Obi┸ indispensável em rituais de Candomblé┻ Sem ele não se faz nenhuma obrigação e nem conピirmação para os Orixás┻ Ele dá respostas quanto a casamentos e viagens┻ Passar a faca no Obi é contra Axé sendo que os Orixás podem se re-voltar┻ Pois ele já vem com seus gomos delineados pela própria natureza e estes devem ser obedecidos┻
 31. Ao lado há uma árvore ピlorida muito alta Sterculia sp.

 32. Amherstia nobilis ┽ A seguir a ピloração  extraordinária do 
orgulho da Índia. Família: Fabaceae. Distribuição geográピica┺ Índia┸ Mianmar┻ Árvore copada que alcança até なの m de altura┻ Foi descoberta em なぱには pelo Botânico Nathamus Wallich no jardim de um Monastério em Burma e logo se tornou conhe-cida no mundo todo┸ considerada uma das mais belas árvores tropicais chamada de ╉rainha das árvores╊┻ Seus cachos pen-dentes atingem de ぱど a などど cm de comprimento┸ de efeito es-petacular com ピlores vermelhas mescladas de amarelo┻ Apre-ciamos também a beleza da brotação das suas folhas novas que surgem na extremidade dos ramos┸ de rara beleza róseo ‒arroxeadas┸ semelhantes à seda pura┸ chamadas de ╉lenços manchados╊┻O fruto é muito decorativo┸ de coloração verde┽claro┸ possui manchas vermelhas nas laterais┻ Há outro exem-plar ao lado do Museu Botânico┻
 33. Após o Lago Frei Leandro encontra┽se ピlorida uma das mais belas árvores do Arboreto ┽ Duabanga grandiヘlora - duaban-
ga ou lampati. Família: Lithraceae ‒ Distribuição geográピica┺ Índia┸ Malásia┸ Tailândia e Vietnã┸ onde é encontrada em ピlo-restas tropicais entre ひどど e なのどど metros de altitude┻ Árvore alta e majestosa┸ de ぬど a ねどm de altura┸ de crescimento rápido┸ com tronco ereto┸ casca parda┸ com ramiピicações numerosas┸ dispostas ao longo do tronco┻ Copa ornamental pelo porte com seus ramos pendentes┸ as folhas são opostas┸ simples┸ coriá-ceas┸ verde┽brilhantes┻ Inピlorescências terminais com diver-sas ピlores grandes┸ brancas e arredondadas com seis pétalas┸ voltadas para baixo┸ com numerosos estames┸ formam belos buquês que┸ ao se desfazerem┸ produzem uma chuva de delica-das pétalas brancas┻ Os frutos são cápsulas lenhosas┸ globosas┸ com grande número de sementes de cor marrom┻ A madeira é dura┸ resistente┸ utilizada na construção civil┻

 34. Combretum coccineum ┽ Está em plena ピloração a escovi-
nha ou escova-de-macaco┸ trepadeira muito ピlorífera┸ da fa-

mília Combretacea┻  Distribuição Geográピica┺ Madagascar┸ Ilhas Mauricio┻ As ピlores são vermelho┽vivo dispostas à semelhança de uma escova┸ atraindo diversos pássaros┸ principalmente beija┽ピlores┻
 35. Também se encontra ピlorida a Stifftia crysantha - rabo-
de-cutia. Família: Asteraceae┻ Distribuição geográピica┺ Mata Atlântica┸ da Bahia┸ Rio de Janeiro┸ até S┻Paulo┻ Conhecida tam-

bém como diadema┸ pompom-amarelo┸ pincel┸ esponja e 

ピlor┽da┽amizade┻ Arvoreta de ぬ a のm de altura┸ de tronco e caule lenhoso┸ a madeira é leve┸ mole┸ de baixa durabilidade┻ As folhas são simples┸ verdes e brilhantes┻ As ピlores são como pompons nas tonalidades amarelo┽laranja┸ que assim perma-

Rosa-de-pau (Merrenia tuberosa)

Lampati (Duabanga grandiヘlora)
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necem durante por longo período┸ nos meses de junho a se-tembro┻ São de grande atrativo para os beija┽ピlores┸ borboletas e abelhas┻  Utilizadas como ピlor de corte┸ frescas e depois secas┸ aproveitadas para arranjos decorativos┻

 36. Congea tomentosa ┽  Apreciamos a congéia e sua bela inピlo-rescência┻ Família┺ Lamiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Índia e Malásia┻ Trepadeira muito vigorosa e exuberante┸ com textura delicada┸ de ramagem lenhosa┸ ramiピicada┻ As folhas são elípti-co┽ovaladas┸ opostas┸ perenes┸ de cor verde┽claro┻ As ピlores são pequenas brancas e discretas┸ circundadas por três brácteas┸ em forma de hélice┸ com um belo e suave colorido rosa ave-ludado┻ Perde todas as suas folhas e cobre┽se completamente com uma deslumbrante ピloração┸ que passa a envolvê┽la numa grande névoa cor┽de┽rosa┻  Assim permanece por longo tempo┻
 37. Na encosta ao lado do Orquidário encontra┽se a Quara-

ribea cordata – sapota-de-solimões e chupa-chupa. Família 

Malvaceae┻ Distribuição geográピica┺ Norte do Brasil┸ Estado do Acre e Amazonas┻ A polpa é a parte comestível consumida ╉in natura╊ ou em sucos┸ seu sabor é adocicado┻ Doces em calda são preparados com a parte interna da casca┻ Deveria ser mais conhecida em outros estados┻ Árvore de grande porte pode atingir até ねど m de altura┻

 38. No Orquidário apreciamos um grupo de Begonia reniformi  com belos cachos de ピlores brancas conhecidas como ╉folha-
de-videira╊┻ Família┺ Begoniaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Planta herbácea de のど a ぱど cm de altura┻ As folhas são grandes em forma de coração┸ verde┽brilhantes┸ semelhantes à 

folha de uva┸ a inピlorescência é ramiピicada com diversos cachos brancos formados por pequenas e delicadas ピlores brancas┻

 39. Em frente ao Orquidário encontra┽se a Zigia latifólia - ingá  muito ピlorido com ピlores cor de rosa atraindo inúmeras  bor-

boletas.

 

40. Bougainvillea spectabilis - buganvília ┽ a trepadeira exi-be suas vistosas ピlores cor de rosa┻ Família┺ Nyctaginaceae - Distribuição geográピica┺ várias regiões do território brasilei-ro┻ Popularmente tem vários nomes┺ ceboleiro┸ espinho-de 
santa-rita┸ pataquinha┸ primavera┸ riso-do-prado┸ sem-
pre-lustrosa┸ três-marias┻ Tepadeira de porte vigoroso com ね a の m de altura┻
 41. Cochlospermum viifolium - Junto ao Bromeliário o po-
ro-poro continua com a ピloração que permanece durante um mês┸ às vezes mais┻ Família┺ Bixaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México┸ América Central┸ América do Sul e Brasil┸ onde é mais frequente na Caatinga┻ Outros nomes┺ botão-de-ouro┸ algo-
dão do mato ou algodão-de-travesseiro┻ É uma árvore alta que perde todas as suas folhas nos meses de julho┽agosto e se veste de grandes ピlores vistosas de cor amarelo┽dourado bri-lhante┸ durante mais de um mês┻ As sementes são envoltas por ピibras brancas e sedosas semelhantes ao algodão┸ utilizadas como enchimento de travesseiros e colchões┻ É de signiピicante importância medicinal┸ foi empregada principalmente pelos 
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Maias┻ Muitas vezes é confundida com os ipês┸ no entanto┸ suas ピlores são maiores e a ピloração se estende por muito mais tem-po┻ É também conhecida como ╉Brazilian rose╊┻

 42. Na área da Restinga┸ arás das pitangueiras encontra┽se a 
Pavonia alnifolia – Família: Malvaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ endêmica de restingas do Rio de Janeiro e Espírito Santo┸ ocorre em vegetação arbustiva densa┻ É uma espécie ameaça-da de extinção┻

 43. Geissospermum laevis ┽ Após a pequena ponte sobre o rio dos macacos está ピlorido o pau-pereira - Família: Apocy-

naceae ‒ Distribuição geográピica┺ Região Amazônica de terra ピirme┸ Estados de Pará e Amazonas┸ e no Sudeste┸ na região da Floresta Pluvial Atlântica┸ Estados de Bahia┸ Espírito San-to┸ Rio de Janeiro e Minas Gerais┻ Planta chamada pelos índios tupis de tringuaba┸ que signiピica fruto amargoso┸ é conhecido também como canudo┽ amargoso ou pau┽forquilha┻ Árvore de porte arbóreo e frondoso┸ atinge a altura de にに metros┸ es-pécie perene┸ com grande capacidade de regeneração┸ quan-do submetida ao fogo┸ suporta períodos de ぬ a の meses sem chuva┸ pode ser cultivada desde o nível do mar até な┻どどど m de altitude┻  Seu tronco apresenta diâmetro médio de にの cm a のど cm┸ variando de coloração┸ do castanho┽claro ao amarelo┸ sua casca descama continuamente┻ Os ramos novos apresentam coloração ferrugínea┸ as folhas são simples com a face abaxial também de cor ferrugem┸ pilosas quando novas┸ tornando┽se glabras com o tempo┻ As ピlores┸ muito numerosas┸ surgem no ápice dos ramos┸ de coloração róseo┽alaranjadas┻ Os frutos são bagas alongadas ┸ de polpa carnosa┸ de sabor amargo┸ conten-

do de の a なの sementes┻ A casca┸ muito amarga┸ possui proprie-dades medicinais┸ daí ser conhecida como quina e quinana┸ na cultura popular┻  Comercializada┸ indicada para debelar febre intermitente┸ combater inapetência┸ digestões diピíceis┸ dores estomacais e outras┻ A madeira possui um alcaloide  conside-rado um veneno paralisante ┸conhecido como ╉geissosperma╊ ┸ pois anula as funções do sistema nervoso central┻ 

 44.  Handroanthus impetiginosus - ipê-bola┸ pau d´arco-ro-
xo┸ pau-cachorro┸ piúna - Família Bignoniaceae. Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Piaui┸Ceará┸ Mato Grosso┸ Mato Grosso do Sul┸ Goiás┸ Minas Gerais┸ Rio de Janeiro e S┻ Paulo┻ Ocorre tam-bém em outros países da América do Sul┻ Árvore extremamen-te ornamental┸ com sua belíssima ピloração┸  atinge até にど m de altura e com tronco de はど a ひど cm de diâmetro┻Madeira pesada┸ muito dura ao corte┸ de valor econômico e medicinal┻ Da casca são extraídos sais alcalinos e corante que é usado para tingir algodão e seda┻ Usado em medicina popu-lar no tratamento de gripes e resfriados┸ no combate ao câncer e  inピlamações┻

 45. Saraca thaipigensis ‒ Encontramos após a guarita da En-trada da rua Pacheco Leão┸ uma das mais belas árvores do 
Arboreto: a saraca-amarela ou saraca-tangerina. Família: 

Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Tailândia┸ Malásia e Ilha de Java┸ na Indonésia┻ Árvore de até などm de altura┸ de tronco com casca rugosa de cor pardo┽acinzentada┸ com copa peque-na e aberta┻ Torna┽se realmente deslumbrante por ocasião da ピloração┸ com grandes buquês com magníピicas ピlores amarelas 
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brilhantes e perfumadas distribuídas em grande quantidade pelo tronco┸ pelos ramos lenhosos e na extremidade dos ga-lhos┻ Muito procurada por vários pássaros e abelhas┻
 46. Bombax ceiba ┽ A seguir  apreciamos a magníピica painei-
ra-vermelha que se despe totalmente de suas folhagens┸ nos meses de julho e agosto┸ para em seguida cobrir┽se de ピlores grandes de um vermelho intenso┸ cerosas e brilhantes┸ numa ピlorada espetacular┻ É considerada uma das dez árvores mais belas do planeta┻ Na Índia é encontrada nos Parques e ao longo das estradas e ainda na Indochina┸ Taiwan e Hong┽kong┻ No auge do período de ピloração┸ diversos idosos┸ muitas vezes┸ são encontrados colhendo as ピlores para secar┸ para fazer um tipo de chá┻ As sementes são envolvidas por uma paina branca┸ cha-mada de ╉paina indiana╊┸ e são utilizadas para enchimento de travesseiros e colchões┸ o seu óleo é comestível e são empre-gadas na manufatura de sabões e de substâncias lubriピicantes┻ As ピlores são disputadas por grande variedade de pássaros┸ abelhas e inúmeros insetos┻ Conta a história que o rei de Nam Yuet┸ Chiv Para┸ deu uma árvore desta para o imperador da di-nastia chinesa Han no século II AC┸ e segundo uma lenda┸ Buda nasceu sob sua sombra no Jardim Lumbim┸ há cerca de に┻のどど anos┸ na região atualmente conhecida como Nepal┻ 

 47. Acanthus montanus ┽ Estão ピloridos os acantos-gregos  na frente do Play┸ arbusto de のど a ぱど cm de altura┻ Inピlores-cências com numerosas ピlores variando do branco ao rosa e roxo┻ Esta planta foi cultivada pelos gregos e romanos┸ o nome botânico vem do grego Acanthos┸ signiピica espinho┸ suas folhas coriáceas têm as margens providas de espinho e é também co-nhecida como justícia┽de┽espinho┻ O desenho das colunas Co-rintianas foi baseado nas folhas dos acantos┻ Vitruvius relata no livro De Architectura que o arquiteto Callimachus construiu uma lápide e em cima colocou uma telha┹ uma planta de acan-tos cresceu e se desenvolveu em torno┸ formando uma franja circular de folhas frondosas que foram a sua inspiração para os motivos decorativos dos capitéis das colunas Corintianas┻ Há uma outra versão┸ uma lenda nos conta que uma jovem faleceu 
dias antes do seu casamento e sua ama reuniu num cesto al-guns objetos que eram da sua preferência e o véu que ela deve-ria ter usado e o levou para colocá┽lo sobre o seu túmulo┸ para que eles se conservassem dia após dia┸ teceu uma cobertura para protegê┽los┻ Casualmente este cesto ピicou sobre raízes do acantos┸ em pouco tempo a planta se desenvolveu e has-tes e folhagens em profusão envolveram o cesto┻ Callimachus┸ passando pelo local┸ encantou┽se com a delicadeza da folha-gem e as formas produzidas que medravam ao redor do cesto 

e inspirou┽se neste modelo para criar as belíssimas colunas Corintianas┸ que na época foram consideradas uma inovação arquitetônica┻No Brasil o acanto é a planta símbolo da intendência do exér-

cito.                                 

 48. Na entrada do Play há dois belos exemplares da Bauhi-

nia  variegata - pata-de-vaca ou unha-de-vaca. Família: Fa-

baceae. Distribuição geográピica┺ Sudeste da Ásia┸ Sul da China┸ Paquistão e Índia┻ Árvore muito ornamental┸ conhecida tam-bém como ╉árvore de orquídeas╊┸ de porte médio com などm  de altura┸ de crescimento rápido┸ copa arredondada e larga┸ de ramagem densa┸ o tronco é cilíndrico com casca rugosa pardo┽escura┻ As folhas são simples┸ levemente coriáceas┸ pa-recendo bipartidas┸ semelhantes às patas de vaca┸ daí o seu nome popular┻ Suas ピlores rosa┽c laro ou brancas┸ perfumadas┸ semelhantes às orquídeas┸ atraem abelhas┸ beija┽ピlores e ou-tros pássaros┸ No Nepal são usadas como alimento┻ De impor-tância medicinal para curar úlceras e asma e os brotos e raízes são utilizados para problemas digestivo┻
 49. Gustavia augusta┸ as jeniparanas estão iniciando a sua ピloração com suas belas ピlores cor┽de┽rosa ‒ Família┺ Lecythi-daceae ‒ Distribuição geográピica┺ Região Amazônica nas ピlo-restas primárias┸ em terrenos argilosos ou arenosos┸ e ocasio-nalmente em áreas abertas┸ margens de arroios e rios┻  Arvore que atinge de は a など m de altura e o tronco de にど a ぬど cm de diâmetro┻ Os nomes vulgares jeniparana e jeniparanduba┸ re-lacionam┽se à semelhança do jenipapo ╉rana╊┸ de origem tupi┽guarani┸ conhecida também como general e mucurão┻ Madeira pesada┸ dura e resistente┸ quando ainda verde é umedecida ou queimada┸ exala um odor fétido┸ muito desagradável┸ por isso é também chamada de ╉pau┽ fedorento╊┻ É empregada na 
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construção civil e marcenaria e principalmente na confecção de bengalas┻ As folhas são grandes┸ verde┽escuras┸ simples e alternas┻ As ピlores┸ excepcionalmente belas┸ delicadas┸ com uma suave coloração cor┽de┽rosa┸ ou branca┸ exalam um suave odor adocicado┸ atrai diversos pássaros┸ borboletas e abelhas┻  Os frutos┸ em forma de cuia┸ são comestíveis┸ muito apreciados frescos┸ secos┸ crus ou cozidos┸ apresentam um sabor de ピigo fresco┸ assim como são utilizados no preparo de chás┻ A polpa┸ em algumas regiões┸ é comida assada ou cozida com arroz┻ A raiz tem indicações terapêuticas e as folhas têm propriedades descongestionantes┻ A casca serve para o curtimento de cou-ros┻ O gênero Gustavia é uma homenagem ao rei Gustavo III da Suécia ゅなばばな┽なばひにょ┻  

 50. Eucalyptus torelliana ┽ Após a aléia dos bambus┸ à direita┸ há um eucalipto┸ uma árvore grande e alta com ピlores bran-cas┸ da família Myrtaceae┻ Distribuição geográピica┺ Austrália┻  A curiosidade desta espécie┸ que é de uma região úmida┸ se adapta perfeitamente a outros climas┸ é resistente ao frio┸ tan-to quanto ao calor┸ resiste a geadas e frio extremo de até など graus negativos┻

 51. Sterculia faetida ┽ ao lado do Memorial Mestre Valentim sob uma árvore de grande porte o solo está coberto por peque-ninas ピlores vermelho┽escuras que exalam um odor bastante desagradável é o chichá-fedorento ou olívia-de-java┸ nativa das regiões tropicais da Índia e norte da Malásia┻ O mau cheiro das ピlores deu origem ao nome genérico Sterculia┸ dedicado a Stercus┸ deus pagão das imundícies┸ bem como o nome foetida que signiピica fedorenta┻O fruto é ornamental usado em artesa-

nato┻ As sementes possuem óleo utilizado em culinária e tor-radas são comestíveis┸ assemelhando┽se ao cacau┻ Esta árvore possui também propriedades medicinais┻ Conta┽se que no Pa-lácio do Itamarati┸ certa vez┸ o mau cheiro estava insuportável┸ providenciaram então uma pessoa responsável para averiguar se havia algum vazamento┸ problema de esgoto ou algo pareci-do┻ Seria necessário começar a quebrar para descobrir a causa┻ Providencialmente eis que surge um Botânico que solucionou o problema imediatamente┻

 52. As majestosas andirobas estão ピloridas┸ sendo uma das 
aleias mais bonitas do Arboreto - Carapa guianensis – andiro-
ba. Família: Meliaceae ┽ Distribuição geográピica┺ América Cen-tral┸ Antilhas┸ Região Amazônica┸ do Amazonas ao Maranhão┸ habita terrenos alagados e ao longo dos rios e igarapés┻ Co-nhecida por inúmeros nomes┺ andiroba-vermelha┸ andiro-
ba-do-igapó┸ manduroba┸ andirova┸ camaçari┸ carapinha┸ 
caropá┸ purga-de-santo-inácio┻  Árvore de grande porte até ぬど m de altura e はど a ひど cm de diâmetro┻ Tronco de madei-ra pesada e dura┸ de textura média┸ pardo┽avermelhada até vermelho┽escura┻ Inatacável por cupins┸ considerada de alta qualidade e no mercado mobiliário é comparada ao mogno┻ Sua copa  densa proporciona  uma sombra muito agradável┸ as folhas são alternas┸ compostas┸ com ね a は pares de folíolos com cerca de ぬど cm de comprimento┻As ピlores são pequenas┸ perfumadas┸ alvas ou amareladas┸ reunidas em grandes inピlo-rescências na extremidade dos ramos┻ Os frutos cápsula globo-so┽quadrangular são grandes e contem numerosas sementes┸ de onde é extraído o óleo ou azeite de andiroba┸ de cor amare-lo┽claro e de extrema importância┻ Este óleo muito amargo deu origem ao nome tupi ╉andiroba╊ que signiピica  ╉gosto amargo╊┻ A madeira é empregada na construção de mastros┸ bancos de navios┸ construção civil┸ marcenaria┸ carpintaria┸ mobiliário┸ bengalas┻ Possui inúmeras propriedades importantes na me-dicina popular┸ entre outras ┺ antisséptica┸ anti┽inピlamatória┸  utilizada para contusões┸cicatrizações┸  reumatismo e como repelente de insetos┻ Na indústria cosmética┸ o óleo é usado na fabricação de sabonetes┸ xampus e cremes┻ É tido como re-médio para calvície ┻ O bagaço da planta é aproveitado para a fabricação das velas famosas ┸vendidas no mercado  como repelentes dos insetos┻
 53. Calycophyllum spruceanum - pau mulato. Família: Rubia-

ceae ‒ Distribuição geográピica┺ Região amazônica em matas periodicamente inundadas┸ às margens dos rios┻ Conhecido também como mulateiro┽da┽várzea ou escorrega┽macaco┻ Ár-vore de にど a ぬどm de altura┸ com crescimento lento┸ de por-te altaneiro┸ elegantíssimo┸ com troncos lisos┸ retilíneos┸ es-

Jeniparana (Gustavia augusta)

Eucalipto (Eucalyptus torelliana)

Chichá-fedorento (Sterculia faetida)
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guio┸ que apresenta diversas colorações e texturas à medida que troca a casca no decorrer das estações┻ O tronco nasce verde┽oliva e nos meses de julho【agosto reveste┽se de casca de cor bronze┽dourado┸ de rara beleza┸ que se desprende do tronco┸ e┸ lentamente adquire a cor castanho┽escuro┸ parecen-do que foi lustrado┸ o que lhe deu o nome de pau┽mulato┻ É ramiピicado apenas na ponta┸ de folhas cartáceas┸ de forma ob-longa┸ que formam uma copa bastante delicada┻ As ピlores de cor branco┽esverdeadas┸ aromáticas┸ estão reunidas nas ex-tremidades dos ramos┻ A madeira é moderadamente pesada┸ dura┸ compacta┸ fácil de trabalhar┸ resistente ao apodrecimen-to┸ pode fornecer ねどガ de celulose para papel┸ é empregada em marcenaria┸ esquadrias┸ cabos de ferramentas┸ artigos tornea-dos e raquetes de tênis e ping┽pong┻ É considerado também ár-vore┽da┽juventude┸ sua casca tem poderes rejuvenescedores┸ elimina as rugas┸ tem efeito luminescente e clareia as manchas da pele┻ É usada pelos indígenas aplicada como emplastro para cicatrização┸ é repelente e inseticida┻

 54. Ao lado da aléia do pau┽mulato encontramos uma árvo-re┸ muito alta┸ com grandes ピlores brancas ‒ Pachira insignis 

– mamorana. Família: Malvaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Amazônia┸ ocorre tanto no interior da ピloresta densa┸ como em formações secundárias┸ de preferência em terrenos argilosos e úmidos┽ Outros nomes castanheiro┽do┽maranhão e castanhei-ro┽ das┽guianas┻ Árvore que atinge なぱ m de altura┸ de rápido crescimento┸ com copa arredondada e densa┸ fornecendo exce-lente sombra┸ de tronco ereto com ねど a はど cm de diâmetro┸ re-vestido de casca lisa de cor pardo┽amarronzada┻ Folhas gran-des┸ digitadas┸ compostas┸ glabros e luzidias na parte inferior e cinzenta ‒ opaco na inferior┸ as ピlores solitárias e terminais são grandes┸ brancas com cinco pétalas até ぬど cm de compri-mento e muitos estames┸ pouco menor do que as pétalas┻ Fruto cápsula┸ mais ou menos arredondada na base┸ contendo inú-meras sementes envolvidas em paina┻  A madeira é muito fraca e leve é aproveitada para fazer canoas e jangadas┸ brinquedos┸ caixotaria e fabricação de papel┻ As sementes são comestíveis depois de cozidas e assadas┸ são alimentos prediletos dos ma-

Pau-mulato (Calycophyllum spruceanum)

cacos e excelente para engordar suínos que ピicam com a carne saborosa┻ As ピibras macias  ╉painas╊ que envolvem as sementes são utilizadas para enchimento de almofadas e travesseiros┻
 55. Theobroma cacao ┽ Os cacaueiros estão frutiピicando┸ pertencem à família Sterculiaceae┻ Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul┸ ocorre em toda a região amazônica┸ crescem nos sub┽bosques das ピlorestas tropicais úmidas┻ As árvores atingem a altura de はm┻ Suas ピlores┸ de um branco┽amarelado┸ e os frutos nascem diretamente dos galhos e dos ramos laterais┸ na maturação têm a cor vermelho┽amar-ronzada┻  Podem ser comestíveis em natura e com sua polpa saborosa são preparados pratos açucarados e uma bebida aro-mática doce┻ O principal valor está nas castanhas ゅsementesょ transformadas industrialmente 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 quan-do começou┻ O nome genérico theobroma vem do grego┸ theos signiピica ╉deus╊ e broma signiピica ╉alimento╊┻ Os Maias┸ os As-tecas e os Incas preparavam o ╉néctar dos deuses╊┻ No reino de Montezuma a amêndoa do cacau era a base do sistema mone-tário┻ Consta que no tempo de Cortês mil sementes valiam três 
ducados de ouro.

 56. Nesta caminhada ピicamos surpresos e encantados com o solo coberto por pequeninas e delicadas ピlores com textura se-melhante ao cetim┺ a ピloração da maior árvore do Arboreto a 
Ceiba petandra - sumaúma conhecida também como ╉rainha das árvores╊┽ Família┺ Malvaceae (antiga Bombacaceaeょ┽ Dis-tribuição geográピica┺ Bacia Amazônica nas ピlorestas inunda-das┸ característica de terrenos pantanosos e das várzeas dos rios┻ É um dos gigantes da ピloresta ombróピila da Amazônia┻ Árvore de はど a ばど m de altura podendo atingir ひど m e até ぬm de diâmetro┻ Apresenta raízes tubulares┸ os sapopemas┸ que podem chegar a comprimentos superiores a ばm┸ dependendo da idade┻ Estas raízes são usadas na comunicação pela ピloresta┸ o que é feito através de batidas em tais estruturas ゅsão os tele-fones da ピlorestaょ┸ muitas vezes formam verdadeiros compar-timentos transformados em habitações pelos indígenas┸ cabo-clos e sertanejos┻╊Kapok╊ é a paina que envolve as sementes utilizada para a confecção de boias e salva┽vidas┸ para enchi-mento de colchões e travesseiros e como isolante térmico┻As sementes produzem um óleo comestível e é aproveitada para 
iluminação e fabrico de sabão. 

Sumaúma (Ceiba petandra)
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A palavra ╉sumaúma ou samaúma╊ signiピica a ピibra obtida dos seus frutos┻Esta árvore é chamada também ╉árvore da vida╊┸ ╉escada do céu╊ e ╉mãe de todas as árvores╊ considerada sa-grada pelos povos da ピloresta com propriedades medicinais e poderes mágicos┸ protegendo inclusive as outras árvores e os habitantes da ピloresta┻ Há três belos exemplares no Arboreto┻
 57.  Kopsia fruticosa ‒ No arboreto┸ atrás da Biblioteca encon-

tra-se a vinca arbustiva – Família Apocinaceae. Distribuiição geográピica┺ Índia┸ Misnmar┸ Tailândia┸ Indonésia e Filipinas┻ Arbusto que atinge de ぬ a ね m de altura┸ perene┸ semilenho-so┸ com folhas elípticas┸ coriáceas┸ verde┽brilhantes┻ As ピlores são delicadas┸ cor┽de┽rosa ou brancas┸ com cinco pétalas com o centro vermelho┸ que lembram as ピlores do pequeno arbus-to  Catharanthus roseos┸ conhecido como vinca┽rosa┻ Os frutos são drupas com cerca deに┸の cm de comprimento┻ São aprecia-das como planta ornamental e por suas propriedades medi-cinais utilizadas na medicina popular┻ Este arbusto Kopsia foi nomeado em homenagem a Jan Kops ゅなばはの ‒ なぱねひ ょ┸ botânico inglês┸ fundador da revista╊ Flora Batava ╉ em なぱどど┻
 

58. Calliandra harrsii - caliandra┸ esponjinha - Família: Fa-

baceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Pequeno arbusto com altura de な┸の a にm┻ Inピlorescência composta por muitas peque-nas ピlores de cor vermelha┽escuro com inúmeros estames lon-gos e ピinos┻
 59.  Junto ao muro da Biblioteca há uma grande pérgula com uma trepadeira de porte vigoroso┸ conhecida como trombe-
ta-branca┸ trombeta-de-arauta ou bromônica (Beaumontia 

grandiヘloraょ┻ Nativa da Índia subtropical ao Vietnã┻ As folhas são grandes┸ verde┽escuro e brilhantes┻As ピlores são belas┸ brancas┸ vistosas┸ em forma de funil┸ com  perfume intenso┸ formando buquês de múltiplas ピlores┻
 

60. Próximas à guarita┸ após a entrada do Arboreto as duas 
Parmentiera cereifera – árvore-da-vela estão ピloridas ‒ Famí-
lia: Bignoniaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México┸ Panamá┸ América Central┻ Árvore de の a ば m de altura┸ com tronco mui-to ramiピicado┸ copa densa┻ Suas ピlores abundantes┸ brancas┸ campanuladas são dispostas ao longo do tronco e dos ramos┸ quando caem formam sob a sua copa um tapete branco mui-to decorativo┸ os frutos são longos┸ cilíndricos┸ branco┽ama-relados┸ cerosos┸ dependurados diretamente dos ramos┸ com aspecto semelhantes a uma vela┸ contêm polpa na qual estão 

Trombeta branca (Beaumontia grandiヘlora)

embutidas as sementes ┸ pequenas e achatadas┻

 61. Asystasia gangetia - Na frente da AAJB o canteiro da asis-
tasia encontra┽se sempre ピlorido┻ Família┺ Acanthaceae – Dis-tribuição geográピica┺ Asia┸ Índia┸ Malasia┻ Planta herbácea perene┸ de rápido crescimento┸ rústica e vigorosa┽ Adapta┽se na meia┽sombra ou no sol┻ Na África do Sul é conhecida como violeta chinesa┻

Árvore da vela (Parmentiera cereifera)

Asistasia (Asystasia gangetia)
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