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Pela primeira vez encontramos em nossa ca-
minhada なにぬ ピlores┸ foi uma grata surpresa┿ 
Muitas desconhecidas para nós e uma varieda-
de de árvores com ピlores amarelas┻

Agradecemos  à estagiária de biologia Julia-
na Ribeiro┸ que sempre nos acompanha┸ e ao 
pesquisador Marcus Nadruz o quanto nos tem 
auxiliado  identiピicando as plantas que não co-
nhecíamos┻

な┻ Jacaranda mimosifolia - No gramado em frente ao Centro de Visitantes está ピlorido o jacarandá 
mimoso - Família: Bignoniaceae. Distribuição geo-gráピica┺ Paraguai┸ Bolívia e Argentina┻ Árvore cujo porte atinge de など a なの m de altura┸ crescimento rá-pido┸ tronco com ねど cm de diâmetro┸ de casca ピina e acinzentada┸ copa larga┸ arredondada┸ com ramos esparsos┸ caducifólia┻  Folhas opostas┸ bipinadas┸ as ピlores são campanuladas┸ perfumadas┸ em grandes panículas de cor azul┽violeta luminoso┻ Fruto cáp-sula┸ arredondado┸ lenhoso┸ com sementes peque-nas┸ aladas┸ são utilizados na confecção de bijuteria┻  É encontrada muito dispersa no Brasil┸ nas regiões do sudeste e do sul┸ principalmente nas cidades de S┻Paulo e Rio Grande do Sul┻ É de extraordinária beleza na época em que perde todas as suas folhas e cobre┽se das delicadas ピlores azuis┸ perfumadas┻ É empregada na arborização de grandes cidades e também pelo seu porte e sua folhagem┸ ruas intei-ras são decoradas com as magníピicas inピlorescên-cias do jacarandá mimoso┻ Em Dallas┸ no Texas┸ nos Est┻ Unidos┸ e em Pretória┸ na África do Sul┸ onde consta que há cerca de はど┻どどど unidades plantadas┸ é chamada ╉cidade do jacarandá mimoso╊┻ Encon-trada em outras cidades da Europa como Lisboa┸ em Portugal┸ cidades do Sul da Itália e muito mais┻ Curiosamente é unânime┺ as plantas foram levadas do Brasil┸ considerado como o seu país de origem┻

に┻ Tillandsia stricta┽ É tempo das centenas de pe-queninas bromélias cravo┽do┽mato┸ delicadas┸ ornamentais┸ inピlorescências cor┽de┽rosa e uma variedade totalmente branca┸ de decorarem as ár-vores e arbustos┻ Situadas entre as folhagens┸ nos troncos e nos ramos┸ no alto das palmeiras┸ e┸ curio-samente┸ encontradas vivendo sobre as ピiações elétricas e telefônicas┸ o que causa assombro aos turistas estrangeiros┻ Além de divertido é um bom exercício de observação procurar descobrí┽las┻
ぬ┻ Próxima da Bilheteria encontra┽se a Lagerstroe-

mia indica - extremosa ou Julieta - Família: Lythra-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ e Índia┻ Pequena ár-vore de ぬ a はm de altura┸ caducifólia┻ Seu tronco é liso de tons claros China marmorizados┻ É muito decorativa com sua bela inピlorescência que ocorre nos meses de primavera e verão┸ três estão ピloridas┻ Atualmente é muito empregada na arborização das vias públicas┻
ぬ┻ Lagerstroemia de ピlores creme┻
ね┻ Lagerstroemia de ピlores brancas
の┻ Lagerstroemia de ピlores cor de rosa

Julieta de ピlores rosas ゅLagerstroemia indica)
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は┻ Brownea grandiceps - rosa-da-montanha┻ Fa-

mília: Fabaceae. Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┸ Brasil┸ Bolívia┸Colômbia e Venezuela┻
Outros nomes: rosa-da-mata┸ sol┽da┽bolívia┸ ro-
sa┽da┽venezuela┸ braúnia┸ chapéu┽de┽sol┻ Árvo-re com folhas persistentes com até なにm de altura┸ de tronco marrom┽acinzentado┸ de crescimento lento┻  As inピlorescências são esféricas compostas de magníピicas ピlores muito numerosas de cor ver-melho┽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┸ forman-do um ╉lenço pendente╊ 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┻ 

ば┻ Petrea volubilis ┽ nomes comuns┺ touca de viúva┸ 
viuvinha ou ピlor de são Miguel┻ Família┺ Verbenea-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Suas pequenas e delicadas ピlores possuem um formato estrelado na cor azul┽violeta reunidas em grandes cachos terminais┻ Muitos acreditam que ela protege contra o mau┽olhado e a magia┽negra┸ podendo também transmitir boa energia às pessoas para que nada atrapalhe seus objetivos┸ determinações e o cami-nho da perfeição┻
ぱ┻ Averrhoa bilimbi ┽ nomes comuns┺ bilimbi┸ 
caramboleira┽amarela┸ azedinha ou árvore-
de-pepino┻ Família┺ Oxalidaceae┻ Distribuição geográピica┺ Sudeste Asiático e as 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 árvore atinge など metros de altura e tem a copa em forma piramidal┻ As ピlores são pequenas┸ vermelho┽claras e aromáticas┸ pre-sas aos ramos e tronco┻ Muitas vezes vemos ピlores e frutos ao mesmo tempo┸ praticamente frutiピica o ano inteiro Os frutos são muito ácidos┸ ainda ver-des são usados como tempero┸ apreciados e até indispensáveis para alguns povos do oriente┻ São utilizados para fazer chutney substituindo a man-ga┻ Quando maduros são comestíveis mesmo crus e empregados no fabrico de compotas e geleias┻ O paladar assemelha┽se ao da carambola┸ pertencen-do à mesma família┻ No sul da Bahia faz parte dos ingredientes no preparo de moquecas e marisca-dos┻ Possui muitas aplicações na medicina popular pelas suas propriedade 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 venenenosos┻

ひ┻ Tamarindus indica ┽ Logo na entrada do Jardim Botânico┸ antes do Museu┸ o majestoso tamari-
neiro 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┸ ampla-mente explorada na Índia┻ Sua copa é arredondada┸ as ピlores são pequenas┸ amarelas com estrias ver-melhas┸ as vagens são de cor castanha┸ os frutos tem polpa suculenta┸ comestível┸ de sabor refres-cante agridoce┻ Utilizados em bebidas┸ xaropes┸ li-cores┸ doces e bombons┸ na culinária são aprecia-dos como tempero no preparo de molhos picantes┻ 

Rosa┽da┽montanha ゅBrownea grandiceps)

Bilimbi ゅAverrhoa bilimbi)
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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 apre-ciadas em saladas ou em Tamarindus indica┻ As se-mentes maduras são assadas ou cozidas em água┸ depois consumidas ou utilizadas como um substi-tuto┸ de menor qualidade┸ do café┻ Quando proces-sadas 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 ve-nerados como sagrados┻ Segundo uma tradição as armas que possuíssem bainha feita de sua madeira teriam poderes para dominar o mais terrível inimi-go┸ até os considerados invulneráveis┻ Na Birmânia a árvore representa a morada do ╉Deus da chuva╊┻ É importante na medicina popular com inúmeros empregos┻
 

など┻ Syzygium aqueum┺ Ao entrarmos no Arboreto┸ logo à direita┸ um jambeiro branco está ピlorindo e frutiピicando┻ Família┺ Myrtaceae┻ Distribuição geo-gráピica┺ Sudeste Asiático┸ Indonésia┸ Malásia e Fili-pinas┻ Árvore pequena de の a など m de altura bem menor do que o conhecido jambeiro vermelho┻ É muito ornamental pelo belo contraste verde escuro das suas folhas grandes com a penca dos frutos brancos e brilhantes┻ Os frutos são em forma de pera de の a は cm de comprimento┸ de cor branco translúcida┸ textura ピirme e crocante┸ de sabor aro-mático e adocicado┻ São consumidos ao natural e utilizados no preparo de bebidas┸ compotas e ge-leias┻ Na medicina tradicional é indicado como an-tibiótico┻
なな┻ Kigelia africana -  Ao lado do Centro de Visitan-

tes a árvore-da-salsicha exibe seus belos cachos ピloridos┻ Família┺ Bignoniaceae. Distribuição geo-gráピica┺ África Oriental Tropical┸ especialmente Mo-çambique┻ Árvore imponente de ば a など m de altura┸ de tronco acinzentado┸ com grande copa umbrosa┸ de grande efeito ornamental┻ Folhas penadas┸ com oito a dez grandes folíolos obovados┻ Inピlorescên-cias em forma de um pendão longo┸ pendente┸ com diversas ピlores na extremidade┸ grandes┸ cam-panuladas belíssimas┸ de cor vermelho┽aveluda-do┻ Sobre as extremidades de longos pedúnculos da espessura de um dedo┸ desenvolvem┽se frutos compridos┸ cilíndricos e lenhosos┸ com superピície 

espessa castanho┽acinzentado┸ com uma aparência curiosa semelhante à salsichas┸ daí o seu nome po-pular┸ podem pesar até の kg┻  O perfume das ピlores é mais intenso à noite indica que são polinizadas por morcegos┻ A polpa da fruta é ピibrosa e carnuda apreciada e disputada por várias espécies de mamí-feros┻ Produzem uma bebida alcoólica semelhante à cerveja┻ As mulheres Tonga┸ do Vale do Zambeze┸ aplicam regularmente os preparados da fruta nos seus rostos para garantirem uma pele livre de qual-quer defeito┻ Em várias regiões africanas  é conhe-cida como árvore┽talismã por seus poderes de cura de várias doenças e proteção contra os maus┽espí-ritos┻  A árvore da salsicha tem uma longa história de uso nas comunidades rurais africanas por suas propriedades medicinais encontradas em todas as partes da árvore┸ frutos┸ folhas┸ cascas e raízes┻ Os curandeiros a tem utilizado para várias doenças principalmente em doenças de pele e contra picada de cobra┻ Também possui qualidades afrodisíacas┻ Numa experiência feita em Londres pelo farmacêu-tico Pedro Hoten ピicou provado que o líquido da cas-ca e das raízes da Kigelia pode curar câncer de pele┻ As raízes produzem um corante amarelo┽claro┻ Os frutos são pendurados em torno das habitações como proteção contra as violentas tempestades e furacões e como símbolo de fertilidade┻ A árvore também é chamada madeira de culto ou árvore dos membros místicos muçulmanos┻
なに┻ Atrás da Kigelia africana está a Eugenia mos-

chata - eugenia feijoi┸ catinga moschata┸ eugenia 
catinga┻ Família: Myrtaceae - Distribuição geográ-ピica┺ Brasil┸ Norte ゅAcre┸ Amazônas┸ Amapá┸ Paráょ┸  Nordeste ゅBahiaょ┸ Centro┽oeste ゅMato Grosso do Sulょ┸ Sudeste ゅRio de Janeiroょ┻ Encontrada no Cer-rado┸ em Florestas de Terra ピirme e em Florestas de Várzea┻

Eugenia feijoi ゅEugenia moschata)



AAJB · Floração  Janeiro/Fevereiro, 2017

なぬ┻ Ao lado estão as Cycas circinalis - cica-palma- 
samambaia┻ Família┺ Cycadaceae - Distribuição geográピica┺ Índia┸ Filipinas┸ Sumatra┸ Java┸ Madagas-car e África Tropical┻ Arbusto dioico com に a ぬ m de altura┻ As folhas são levemente recurvadas┸ a inピlo-rescência das plantas masculinas é marron┸ grande e cônica┻
なね┻ Callistemon viminalis - Ao lado do Jardim Sen-sorial encontra┽se a escova┽de┽garrafa┽penden-
te┸ lava┽garrafas ou penacheiro┸ da família Myr-

taceae┻ 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 verme-lhas semelhantes a uma escova de lavar garrafas┻ Nativa da Austrália┸ seu nome Callistemon┸ vem do grego kalos e estemon┸ estames┹ viminalis┸ do latim┸ signiピica longos galhos ピlexíveis┻ Preferida pelos bei-ja┽ピlores┸ atrai também abelhas e borboletas┻

なの┻ Dimocarpus longan ┽ No Cactário encontramos uma grande árvore frutiピicando ┽ olho de dragão 
ou longana - Família: Sapindaceae - Distribuição geográピica┺ Myanmar┸ Sul da China┸ India┸ Sri Lanka┸ Tailândia┸ Vietnam┸ Nova Guiné┻ Árvore de は a ば m de altura┸ prefere solo arenoso┻ O fruto é doce e suculento de alto valor nutritivo┻ São consumidos naturais ou secos┸ como sucos┸ doces e sopas┻ Foi introduzido na Austrália em meados dos anos de な┻ぱどど┸depois na Tailândia e em seguida no Havaí e na Flórida no séc┻ XX┻ Na Europa foi reconhecida e adaptada pelo Pe┻ Jesuita João de Loureiro em なばひど┻ Possui muitas propriedades medicinais┸ todas as partes do fruto e da árvore são empregadas┻ Na me-dicina chinesa acalma os nervos  e alivia a insônia┻ É 

importante no tratamento da obesidade┻
なは┻ Mentha x piperita - hortelã pimenta - Família:  

Labiateae. Distribuição geográピica┺ Europa┸ Ásia e América do Norte┻ Folhinhas mágicas cujo chá calmante é utilizado para inúmeras doenças┸ é en-contrada em todo o Brasil┻  Perfuma a casa┸ limpa o astral┸ atrai dinheiro┸ exorcisa┸ clareia os pensa-mentos┻ Para os árabes a menta é quase sagrada┸ tanto nos palácios quanto nas tendas dos pobres┸ as falas┸ há sempre o perfume inconfundível da erva┻ Consta que Sherazade salvou sua vida durante as mil e uma noites com as famosas história regadas a chazinhos de hortelã┸ considerada a erva mensa-geira de amizade e do amor┻ Conta┽se que na mito-logia quando Zeus e Hermes andavam disfarçados pela Terra foram desprezados por todas as pessoas a quem pediam um pouco de pão e água┻ Até que encontraram um pobre casal de velhos que os aco-lheu┸ limpou e perfumou sua mesa modesta com folhas de hortelã e lhes deu o que comer e beber┻ Os deuses em agradecimento transformaram o seu casebre em um palácio┻ A partir de então a hortelã transformou┽se também em símbolo de hospitali-dade┻  No século XVIII suas virtudes medicinais co-meçaram a ser estudadas┸ pelos  colonos ingleses┸ e chegaram ao Novo Mundo com fama de ╉chá para todas as doenças╊┻
 

なば┻ Spathoglottis unguiculata┸ orquídea grapete┸ 
da família Orquideaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ A orquídea roxinha ou orquídea grapete é uma orquídea terrestre┸ encontrada no Brasil em regiões de mata úmida┻ Do latim ╉unguiculata╊┸ com unhas┸ signiピica relativo ao seu labelo┻ Floresce pra-

Escova┽de┽garrafa┽pendente ゅCallistemon viminalis)

Hortelã┽pimenta ゅMentha x piperita)
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ticamente o ano inteiro┻ Seu perfume lembra a be-bida grapete┸ daí o nome como é conhecida┻
なぱ┻ Maxillaria sharry baby - orquídea chocolate ┽ pequena orquídea híbrida com aroma de choco-late┻

なひ┻ Asparagus densiヘlorus – aspargos pendente┸ 
aspargo ornamental - Família Liliaceae - Distri-buição geográピica┺ África do Sul ┽ Folhagem decora-tiva com hastes pendentes de ねど a はど cm de com-primento┻ As folhas contem espinhos┸ as ピlores são brancas e seus pequenos frutos são vermelhos┻

にど┻ Ophiopogum jaburan - barba de serpente - 

Família: Ruscaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Ásia┸ Japão┻ Planta herbácea┸ perene┸ de pequeno porte にど a ねど cm de altura┸ adapta┽se à meia┽sombra e ao sol pleno┻ Muito decorativa┸ com folhas longas e 

estreitas┻ Inピlorescência em espiga┸ com ピlores bran-cas delicadas┻ Após a ピloração surgem frutinhos com cor que vai e violácea a azul┻
にな┻ Symphytum ofヘicinale - confrei com um cacho de ピlores┻ O confrei tem suas origens na Europa e Ásia┻ Conhecida por outros nomes populares┺ con-

frei┽russo┸ orelhas-de-asno┸ erva-encanadeira-

de-osso e mais┻ Planta medicinal utilizada desde a antiguidade para alguns males┸ principalmente para tratar de machucados em casos de contusões e batidas┻

にに┻ Crescentia alata - o coité está ピlorido┻ Coité vem do tupi e signiピica ╉vasilha ou panela╊┸ também chamada cuia┽de┽árvore┻ Família┺ Bignoniaceae- Distribuição geográピica┺ América Central e sua dis-persão 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 vasilhames utilitários pelas populações indígenas e pelos nossos caboclos┻ Também são aproveitados como instrumentos musicais┻ Há outro exemplar no Jardim Sensorial e no Play┻
にぬ┻ Lonicera japonica - trepadeira madressilva┸ 
madressilva-dos-jardins┸ cipó┽rainha┸ da família Caprifoliaceae┸ com delicadas ピlores branco┽amare-ladas┸ muito perfumadas┸ de fragrância agradável┻ Distribuição geográピica┺ nas montanhas da Coréia┸ da China e do Japão┸ por isso é conhecida também como madressilva┽do┽japão┻ É muito valorizada e 

Orquídea chocolate (Maxillaria sharry baby)

Aspargo ornamental ゅAsparagus densiヘlorusょ

Confrei ゅSymphytum ofヘicinaleょ
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de grande importância na tradicional medicina chi-nesa┸ e┸ na sua homeopatia utilizam as folhas seca-das┻ Na apicultura é fonte de néctar e pólen┻
にね┻ Epidendrum denticulatum ┽ Uma bela orquí-
dea ピlorida┸ espécie de orquídea┸ do gênero epi-
dendrum┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Podem ser encontradas em dunas ou à beira das praias e às margens dos rios┸ por quase todo o litoral brasi-leiro┻ Foi descrita pelo Botânico Barbosa Rodrigues┸ em なぱぱな┸ a partir de uma planta encontrada ピlores-cendo no mês de março┸ sob uma árvore nas matas próxima à Joinvile em Santa Catarina┻

にの┻ Petroselinum crispum - salsa┻ Família┺ Umbe-

lífera ┽ Parece que é originária da Sardenha┸ mas ninguém sabe exatamente a sua origem┻ Existem muitas  lendas a seu respeito┻ Aparece na mitologia como tendo brotado do sangue de um herói grego┸ Archemorus┸ quando foi comido por serpentes┸ e era usada para coroar os vencedores e alimentar os cavalos dos Jogos Olímpicos┻ Para dar sorte preci-saria ser semeada na sexta┽feira santa e nunca de-veria ser transplantada porque traria mortes para a família┻ Suas raízes vão sete vezes até o Inferno antes de começarem a germinar┸ e onde as plantas ピlorescem lindas e fortes quem manda na casa é a mulher┻
には┻ Ocimum basilicum┽ Também ピlorido encontra┽
se o manjericão┸ alfavaca ou alfavaca┽cheirosa 
da família Labiatae┻ Distribuição geográピica┺ Áfri-ca┸ Índia e Pacíピico Sul┻ Planta herbácea┸ perene┸ aromática e medicinal┸ é conhecida desde a anti-

guidade por indianos┸ gregos┸ egípcios e romanos┻ Considerado sagrado entre alguns povos hindus┸ é plantado às portas dos templos para homenagear Tulasi┸ esposa de Vishnu┸ o deus da vida┸ e para afastar os maus espíritos┻ Faz parte de rituais reli-giosos entre os gregos ortodoxos e┸ no interior do México┸ é procurado como o ╉talismã do amor╊┻ No entanto é mais conhecido e utilizado pelos seus po-deres culinários┻ Sua inピlorescência é branca┸ suas folhas são delicadas verde┽brilhantes┸ de sabor e aroma doce e picante┸ usadas e apreciadas princi-palmente na gastronomia italiana como matéria prima de pestos e molhos┻ Esta planta tem também propriedades medicinais para muitas e várias apli-cações e dela é extraído um óleo essencial utilizado na indústria de alimentos e perfumaria┻

にば┻ Pereskia grandifolia┽Junto ao Bromeliário há um grande exemplar de ora┽ pro┽nobis iniciando a ピloração┻ Família Cactaceae┻ Distribuição geo-gráピica┺ América Tropical┸ o Botânico Pio Corrêa cita Pernambuco┸ Bahia e Minas Gerais┻ Árvore de ぬ a は m de altura com tronco cinzento com muitos espinhos┻As folhas grandes┸ ovais e brilhantes são comestíveis┻ A densa inピlorescência se desenvolve nas extremidades dos caules com など a なの ピlores┸ às vezes com até ぬど┸ apresentando delicados buquês cor┽de┽rosa┻ Os frutos têm o formato de uma pe-quena 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 vivas 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 

Orquídea ピlorida ゅEpidendrum denticulatum)

Ocimum basilicum ゅManjericão)
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ciclo do ouro┸ quando ela serviu para a fome dos es-cravos e seus descendentes alforriados┻ 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 disfar-çada┻┻┻ Beldroegas┻┻┻ Um esparregado de folhas ten-ras do tomateiro┻ mata┽compadre 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 melhora-va┸ estimulando glândulas vorazes de subalimenta-dos┻╊
にぱ┻ Bromélia abacaxi pequeno é o Ananas luci-

dus.

にひ┻ Ferocactus herrerae.

ぬど┻ Família Apocinaceae ┽ ピlores semelhantes a grandes alamandas┻

ぬな┻ Adenium obesum - está ピlorida a bela rosa-do-
deserto ou lírio-impala┸ pertencente à família 

Apocinaceae┻ Distribuição geográピica┺ Sul do Saara e sul da África┸ Arábia e Oriente Médio┻ Planta herbá-cea┸ suculenta┸ pode atingir de um a ぬm de altura┻ É uma das mais belas plantas da África┻ Seu aspecto é escultural com o caule engrossado na base┸ que armazena água e nutrientes por ser uma planta de locais áridos┸ as raízes são entrelaçadas de forma exuberante e as ピlores são extraordinariamente be-las┸ tubulares┸ com cinco pétalas┻ A seiva tóxica de suas raízes e caules é usada como veneno das ピle-chas para a caça ┸ em grande parte da África┸ e tam-bém como uma toxina para os peixes┻

ぬに┻ Pachypodium saundersii┸ estrela de Lundi está ピlorida┻ Família Apocynaceae┻ Distribuição geográ-ピica┺ Madagascar┸ Sul da África┻ Pequeno arbusto suculento┸ pode crescer até な┸の de altura┸ é coberto de espinhos┸ as folhas são lustrosas e produz  belas ピlores brancas e brilhantes que atraem┸ borboletas┸ pássaros e abelhas┻ O nome deriva do grego pachy ゅgrossoょ e podim ゅpéょ┻ 
Bromélia abacaxi pequeno ゅAnanas lucidus)

Flores semelhantes a grandes alamandas ゅFamília Apocinaceae)

Rosa┽do┽deserto ゅAdenium obesum)

Estrela de Lundi ゅPachypodium saundersii)
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ぬぬ┻ Opuntia ヘícus - indica┽opuntia com ピlores ama-relas┻

ぬね┻ 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 Brasil┸ Argentina e Uruguai┻ São pequenos arbustos de な a に m de al-tura┸ de textura semi┽lenhosa┸ muito ramiピicado┸ com folhagens verde┽médio┸ estão quase sempre ピloridos formando um conjunto vistoso pela grande quantidade de pequeninas ピlores delicadas┸ na cor amarelo┽dourado┻
ぬの┻ Nymphaea rubra ┽ No pequeno lago do Cactá-rio está ピlorida a ninféia cor de rosa┻ Família┺ Nym-

phaenaceae┻ Distribuição geográピica┺ Europa┸ Ásia e África┻ As ninfeias são plantas aquáticas de rara beleza┸ apresentam uma gama de tonalidades que abrange o azul┸ vai do branco puro ao vermelho┸ passando por vários tons de rosa┻ Seu nome botâni-co Nymphaea origina┽se do latim ninfa que signiピi-ca 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 plan-

tas despertaram o interesse e a admiração do fa-moso pintor impressionista francês Claude Monet que as eternizou em inúmeros dos seus quadros┻ Em seu jardim de Giverny┸ próximo a Paris┸ possuía uma bela coleção dessa espécie┸ que pode ser apre-ciada até hoje┸ como parte de um roteiro turístico┻
ぬは【ぬば┻ Alcantarea imperialis/Vriesea imperialis 

Carrière exibe sua bela e majestosa inピlorescência┸ 
bromélia imperial┸ bromélia gigante┸ impera-
triz das montanhas┻ Família Bromeliaceae - Distri-buição geográピica┺ Brasil┸ América do Sul┸ altura de ど┸ひ a な┸のm┸ folhas largas┸ com superピície serosa┸ em forma de roseta┸ inピlorescência bela┸ exuberante e decorativa pode medir até ぬ┸の m de altur┸ atrai mui-tos pássaros┻ As raízes fortes e ピibrosas se prestam para que esta bromélia se ピixe em paredões rocho-sos┻

ぬぱ┻ Jatropha podagrica ┽ Uma planta exótica co-nhecida como batata┽do┽diabo┸ batata┽do┽in-
ferno┸ perna-inchada ou pinhão┽bravo┻ Família┺ 
Euphorbiaceae┻ Distribuição geográピica┺ Guatemala┸ Nicarágua┸ Costa Rica e Panamá┻ Arbusto que pode atingir な┸のm de altura┸ lactífero┸ suculento┸ com um tronco espesso┸ dilatado na base e alguns raros ra-mos nodosos┻ As folhas são grandes┸ recortadas┸ verde┽escuro┸ inピlorescências reunidas na extremi-dade dos ramos com vários buquês de pequenas ピlores vermelhas muito chamativas┻ Todas as partes da planta são venenosas┻
ぬひ┻ Thalia geniculata ┽ no Lago Frei Leandro a 
bandeira┽fogo - Família: Marantacea- Distribui-ção geográピica┺ América Central┸ Costa Rica┸ Flóri-da┸ México┸ Bolívia┸ Venezuela┸ Suriname┸ Paraguai┸ Argentina┸ Antilhas┻ Nomes como são conhecidas┺ 
bandeira┽jacaré┸ araruta┸ gigante┽de┽água┽can-
na┻ São plantas ぬ a ば m de altura┸ de áreas pantano-sas┸ solos muito úmidos┸ encontradas às margens de córregos┸ lagos e lagoas┻ As folhas┸ com haste longa┸ são em forma de lança┸ com base arredonda-da verde┽acinzentada┻ As ピlores┸ em grandes grupos ramiピicados┸ reunidas em panículas pendentes┸ nas 

Indica┽opuntia ゅOpuntia ヘícusょ

Bromélia imperial ゅAlcantarea imperialis)



AAJB · Floração  Janeiro/Fevereiro, 2017

cores de lavanda a roxa┻ Atraem mangabas┸ bei-ja┽ピlores e borboletas┻Os frutos são esféricos com grandes sementes lisas de cor marrom escuro ao preto┻
ねど┻ Também no Lago encontra┽se a Nymphaea lo-

tus ou lírio d┉água com suas belas ピlores brancas┻
ねな┻ Dialium guineense ┽ Próximo ao Cômoro está 
o  jitaí┸ veludo┽frutiピicando┻ Família┺ Fabaceae. Distribuição geográピica┺ África┸ encontrado nas ピlo-restas de savana densa e matas ciliares┻ Conhecida também como veludo de tamarindo┸ pelos seus frutos┻ 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 açú-car e temperado com chili┻ Em Gana as folhas┸ com gosto amargo┸ fazem parte de um prato especial┻ As cascas e folhas têm propriedades medicinais┸ anti-microbianas┻ A madeira é densa┸ dura e compacta com cerne castanho┽avermelhado┸ empregada na construção de casas e pavimentação┻ O nome es-pecíピico signiピica ╉da Guiné╊┻ A fruta ┸ uma vez que ピlutua┸ é transportada pelas correntes marítimas┸ podendo ocorrer a dispersão a longas distâncias┻
ねに┻ Castanea sativa ┽ Quase ao lado da jaqueira ╉Frei Leandro╊┸ uma surpresa┻ É a castanha euro-
peia ou castanha portuguesa frutiピicando┻ 

Família: Fagaceae┻ Distribuição geográピica┺ Europa┸ Norte da África e China┻ Árvore de にど a にのm de al-

tura┸ de tronco curto e ramagem longa e horizontal com copa arredondada e densa┸ as ピlores são bran-cas┸perfumadas┸ cilíndricas como espigas e eretas┸ muito procuradas pelas aves┸ borboletas e abelhas┻  O desenvolvimento dos frutos dá┽se no interior de um invólucro espinhoso ゅouriçoょ┸ que contém ge-ralmente três castanhas┸ quando se abrem libertam as castanhas que caem no chão┸ apreciadíssimas no mundo todo┻
ねぬ┻ No cômoro encontra┽se a Mussaenda erythro-

phylla ゅmussaendaょ┻ Família┺ Rubiaceae┻ Distribui-ção geográピica┺ Índia┸ África e Filipinas┻ Arbusto de textura semi┽lenhosa┸ de ramagem densa e frondo-sa com folhas aveludadas A ピloração┸ que ocorre na primavera e verão┸ é muito ornamental com ピlores pequeninas amarelas e sépalas cor┽de┽rosa┸ gran-des e vistosas┻
ねね┻ Cassia ヘistula – cássia imperial┸ chuva┽de┽ou-
ro - Família: Leguminosae ┽  Distribuição geográピica┺ Extremo Oriente┸ Índia e Sri Lanka┻ Conhecida tam-bém como cana┽ピístula┻ Árvore de など a なの m de al-tura┸ de tronco tortuoso┸ de ramagem aberta┸ copa arredondada┸ longos ramos recurvados┻ Sua ピlora-ção é espetacular┸ com seus belos cachos pendentes de ピlores amarelo┽ouro┻ Na Índia e no Sri Lanka  as ピlores são apreciadas como oferendas religiosas┻ É a ピlor nacional da Tailândia┸ suas ピlores simbolizam a realeza tailandesa┻ Os frutos são vendidos na Eu-ropa como maná┻  As folhas são aromatizantes┸ ser-vem para numerosos chás laxativos┸ contra veneno de cobra e problemas de pele┻ Na medicina  Ayur-védica┸ a árvore ╉chuva de ouro╊ é conhecida como aragvadha┸ o que signiピica ╉matador de doença╊┻ Seu uso em ピitoterapia tem sido atestado por milênios┻ As sementes são tóxicas e não devem ser ingeridas┻

Castanha portuguesa ゅCastanea sativa)

Cássia imperial ゅCassia ヘistulaょ
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ねの┻ Quassia amara ┽ Ao lado da pérgula está o 
pau┽amargoso┸ pau┽tenente ou quássia┽da┽ja-
maica┸ nativo do Brasil┸ é um arbusto ou pequena árvore de casca castanho┽acinzentada┻ Suas ピlores vermelhas são disputadas principalmente pelos beija┽ピlores┻ O fruto contem alcaloide quassina e é usado para matar moscas┻ As folhas┸ cascas e ramos são empregados como medicamentos para proble-mas digestivos e problemas de nervo┻
ねは┻ Maripa violacea - murucuarana ┽ Está ピlorida na pérgula próxima do Cômoro┻ Família┺ Convol-

vulaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Guiana Orien-tal┸ Suriname┸ Guiana francesa┸ Brasil┸ Amazonas e Pará┸ de terra ピirme┸ encontrada na areia úmida da ピloresta virgem┸ nos igapós e capoeiras┻  Conhecida também como murucuia┽rana e maracujá┽rana┻ Trepadeira com casca acinzentada┸ folhas elípticas┸ inピlorescências terminais de ピlores grandes e visto-sas com bela cor violeta para azul┽escuro┻ Frutos com casca rugosa de cor castanha┻

ねば┻ Calliandra brevipes – esponjinha cor-de-rosa┸ 
manduruva e quebra┽foice - Família: Fabaceae. Origem┺ Brasil ‒ Arbusto de な a にm de altura┻ Muito decorativa por ocasião da ピloração┸ suas ピlores são como pequenas esponjas┸ delicadas e cor ┽de┽rosa┸o que ocorre nos meses de primavera e verão┻
ねぱ┻ Ipomoea carnea - algodão bravo┸ algodão do 
Pantanal┸ campainha de canudo┻ Família┺ Convol-

vulaceae. Distribuição geográピica┺ México┸ Améri-ca Central e América do Sul┻ No Brasil┸ ocorre em todo o território┻Arbusto de な a ねm de altura e fo-

lhas aveludadas┻ Florescem quase o ano todo┸ atrai pássaros┸borboletas e abelhas┻ É planta invasiva e muito tóxica┻
ねひ┻ Thevetia peruviana - atualmente Cascabela the-

vetia - chapéu de Napoleão┸ noz de cobra┸ auaí┽
guaçu┻ Família: Apocinaceae. Distribuição geográピi-ca┺ Brasil┸ América do Sul┻ Pequena arvoreta de に┸のど a ねm de altura┸ textura lenhosa┸ folhagem e ピloração decorativas┻ As folhas de formato linear┸ coriáceas e brilhantes┻ As ピlores são perfumadas amarelas ou laranjas┻ Os frutos muito atrativos lembram o tri-córnio chapéu de Napoleão têm de に a ね sementes grandes e venenosas┻ Qualquer parte da planta é muito tóxica┻

のど┻ Diospyros malabarica - ébano de Malabar - 

Família: Ebenaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Índia e comum nas margens do rio do Sri Lanka┻ Árvore de crescimento lento┸ pode atingir なにm de altura┻ 
Murucuarana ゅMaripa violacea)

Chapéu de Napoleão ゅThevetia peruviana)

Ébano de Malabar ゅDiospyrus malabarica)
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As ピlores são amarelas┸ os frutos quando maduros tem sabor doce e são comestíveis┻ Flores e frutos são afrodisíacos┻ A casca é usada como febrífu-go┸ o fruto verde indicado para úlcera┸ gargarejo e garganta inピlamada┻ As frutas verdes foram usa-das para tingir tecidos┻ A madeira é empregada na construção civil e fabricação de barcos┻
のな┻ Lagerstroemia torelli – ピlor da rainha┻ Família┺ 
Lythraceae┻ Distribuição geográピica┺ Índia┸ Sudoeste asiático┻ Pertence à mesma família das extremosas também conhecidas como resedá e julieta┻ Árvore de pequeno porte que pode atingir はm┻ Sua ピlora-ção cor de rosa é espetacular┻

のに┻ Platypodium elegans - faveiro┸ uruvalheira┸ 
amendoim bravo e amendoim do campo┻ Famí-
lia: Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Piauí até S┻ Paulo┸ Mato Grosso do Sul Goiás┸ principalmente no cerrado┻ Árvore de ぱ aなに m de altura┸ muito orna-mental com vistosas ピlores amarelas┸recomendada para arborização de ruas┻ A madeira é empregada para carpintaria e marcenaria┸ obras internas┸ fa-brico de ferramentas┻
のぬ┻ Caryocar villosum - pequiá┸ pequi verdadei-
ro┸ amêndoa de espinho - Família Caryocara-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ Região Amazônica em matas de terra ピirme┻ Árvore com ぬど a ねのm de altura e ひど a なぱど cm de diâmetro┻ As ピlores são de cor amarelada┸ os frutos são comestíveis┸ depois de cozidos┸ o caroço é lenhoso formado por inúmeros espinhos┸ contendo em seu interior uma amêndoa comestível┻

のね┻ Dahstedia pinnata - nome atual Andira fraxini-

folia Benth - timbó ou guaraná┽timbó com belas ピlores grandes e vistosas de um rosa muito intenso┻
Família: Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Minas Gerais┸ Rio de Janeiro e São Paulo┸ na Mata Atlântica┻ O nome timbó dado pelos índios é  devi-do à propriedade de uma substância encontrada  na casca e nas raízes da planta que provocam o ton-teamento dos peixes o que facilita a pesca┻ Como propriedades medicinais produz efeitos hipnóticos┸ calmantes e analgésicos┻ É também recomendado pela medicina homeopática┻

のの┻ Rotheca myricoides - antigo nome 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┸ semelhan-tes a pequenas borboletas┻ É planta muito visitada pelo inseto mamangava┻

Flor da rainha ゅLagerstroemia torelli)

Timbó ゅDahstedia pinnata)

Borboleta azul ゅRotheca myricoides)
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のは┻ Gmelina asiatica ┽  Na beira do Lago está a gme-
lina┸ da família Verbenaceae┻ Distribuição geográ-ピica┺ Índia e Sri Lanka┻ Árvore pequena de ぬ a ね m de altura┸ o tronco é revestido por casca ピina de cor cinza┽escuro┸ é muito ramiピicada┸ espinhenta┸de ramagem tortuosa com copa densa┸ arredondada e baixa┻ As ピlores são pendentes┸ vistosas┸ de cor amarela e os frutos são em forma de pera┻ Raízes e folhas têm sido usadas como planta medicinal na Índia┸ desde tempos remotos┻ São empregadas no tratamento de reumatismo e ação antiinピlamatória┻
のば┻ Cheilocostus speciosus - cana┽do┽brejo┻ Encon-tra┽se na beira do Lago Frei Leandro┻ Família┺ Cos-

taceae. Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul┸ especialmente Brasil┸ algumas es-pécies da Ásia ゅÍndiaょ┻ Outros nomes┺ costus┸ cane-
la-de-ema┸ cana-de-macaco┸ gengibre┽espiral┻ Herbácea rizomatosa┸ entouceirada┸ な┸にど a にm de altura┸ com hastes 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┸ compota e conserva muito apreciadas┻ Na In-dochina┸ costuma┽se extrair do rizoma uma fécula idêntica à da araruta┸ indicada especialmente como complemento alimentar para crianças e convales-centes┻ Na medicina possui várias indicações┸ as folhas frescas são eピicazes quando aplicadas sobre ferimentos┻
のぱ┻ Clerodendron speciosissimum - coração-san-
grento - Famíllia: Verbenaceae - Distribuição geo-gráピica┺ Ceilão┸ Java e Sumatra┻ Arbusto de な┸の a にm de altura┸ muito ornamental com suas ピlores visto-sas vermelho┽vivo┸ e folhas grandes cordiformes┻

のひ┻ Tibouchina granulosa - quaresmeira┸ qua-
resma┽roxa┸ ピlor┽de┽quaresma┻ Família┺ Melas-

tomataceae ┽ Distribuição geográピica┺ Rio de Janei-ro┸ S┻ Paulo┸ Minas Gerais┸ Bahia e Pará┻ Árvore de pequeno porte de の a なに m de altura┸ crescimento rápido e folhagem perene┻ É tempo das quaresmas tingirem o Parque com suas ピloração roxa ┸ bastante ornamental ┸ sempre abundante┸ formando um bo-nito contraste com as várias tonalidades verdes das árvores┸ se prolonga de fevereiro a abril┻

はど┻ Cola acuminata ┽ Após a Estufa das Insetívoras 
está a noz de cola frutiピicando┻ Família┺ Sterculia-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ África┻ Outros nomes┺ 
colateira┸ gorra e korra┻ Árvore de ぱ a なに m de altura┸ de tronco curto┸ revestido por casca mar-rom┽parda┻ Ramagem tortuosa e copa alongada┻ Folhas simples┸ alternas┸ ovaladas┸ verde┽escuras┻ As ピlores são pequenas┸ aromáticas┸ branco┽ama-reladas┻ Os frutos de superピície irregular contêm diversas sementes vermelho┽arroxeadas┻ Desde os primórdios da humanidade tem sido um esti-mulante apreciado na África┻ É conhecida também como cola┽medicinal com várias indicações na me-dicina┻ A substância cola┸ usada em xaropes e refri-gerantes é obtida do pó desta árvore┻ Foi utilizada para produzir a conhecida coca┽cola┸ mas depois substituída por aromatizante artiピicial┻ Popular-

mente as sementes são mastigadas 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 revoltar┻ Pois ele já vem com seus gomos delineados pela própria na-tureza e estes devem ser obedecidos┻
Coração sangrento ゅClerodendron speciosissimun)

Quaresmeira ゅTibouchina granulosa)
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はな┻ Pleroma marinana - quaresma da pedra está ピlorida ┽ Família┺ Melastomataceae - Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Espírito Santo┻

はに┻ Cordia superba – grão de galo ou babosa 
branca┻ Distribuição geográピica┺ Rio de Janeiro┸ Minas Gerais e São Paulo┻ O solo ao seu redor está coberto por um tapete de ピlores brancas┻ Deveriam ser muito utilizadas para a arborização urbana┸ pois ピlorescem três vezes ao ano┸ nunca perdem as folhas e suas raízes não prejudicam as calçadas┻ Seus frutos são muito apreciados pelos pássaros┻
はぬ┻ Janusia mediterranea - Janusia - Família: Mal-

pighiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Amazônia┸ Caatinga┸ Cerrado┸ Mata Atlântica e Pantanal┻  Depa-ramos┽nos com uma trepadeira de delicadas ピlores cor┽de┽rosa┻

はね┻ Microcos tomentosa - Família: Malvaceae.

はの┻ Tetrapterys phlomoides - ocna┸ mickey mou-
se┸ olho de pássaro - Família: Ochnaceae - Distri-buição geográピica┺ África do Sul┻ Arbusto de に a ぬ m de altura┸ muito decorativo com ピlores amarelo ouro muito perfumadas┸ quando as ピlores caem os cálices┸ a princípio verdes e depois vermelhos com vários frutos pretos arredondados de grande atra-tivo para os pássaros┸ preferidos pelos bem┽te┽vi e sabiás┻ A semelhança com  as orelhas do famoso mickey da Disney deu┽lhe o nome popular┻
はは┻ Beaucarnea recurvata - pata┽de┽elefante ou 
neolina a decorativa inピlorescência está terminan-do┻ Família┺ Ruscaceae┻ Distribuição geográピica┺ Mé-xico┻ Planta arborescente de ね a などm de altura┸ se-mi┽lenhosa e ereta┸ muito ornamental com 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 as-pecto de cabeleira┸ dispostas em densos tufos nas extremidades dos ramos┻ Inピlorescências eretas┸ grandes┸ formadas com numerosas pequenas ピlo-res branco┽creme┻
はば┻ Poincianella pyramidalis - A catingueira ou ca-
tinga┽de┽porco está ピlorindo┸ da família Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Piauí┸ Ceará┸ Rio Grande do Norte┸ Paraíba┸ Pernambuco e Alagoas┻ Árvore de ね a ぱ m de altura em regiões semiáridas e em várzeas úmidas chega a atingir などm de altura┻ É conside-rada 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 

Quaresma da pedra ゅPleroma marinana)

Janusia ゅJanusia mediterranea)

Microcos tomentosa
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verde┽claros┻ Na medicina popular são utilizadas 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┻
はぱ┻ Hedychium coccineum ‒ No mesmo canteiro encontra┽se o gengibre vermelho┻ Família Zingi-

beraceae┻ Distribuição geográピica┺ Índia┸ Himalaia┻Herbácea rizomatosa┸ entouceirada┸ com な┸の a にm de altura┻ Muito ornamental com inピlorescências cilíndricas com  numerosas ピlores vermelhas  com ピilamentos longos e róseos┻

はひ┻ Mimosa bimucronata - espinho de maricá┸ 
espinho de cerca - Família Fabaceae - Distribuição geográピica┺ Brasil┸ de Pernambuco ao Rio Grande do Sul na Mata Pluvial Atlântica┸ encontrada em ter-renos úmidos e brejosos┻ Pequena árvore de ね a ぱ metros de altura com copa arredondada e baixa┸es-pinhenta e muito ramiピicada┸ as ピlores são brancas┸ muito perfumadas e melíferas┻ Cultivada no sul do país como cêrca viva como proteção devido aos seus espinhos┻

ばど┻ Clausena excavata – A clausena curry ou vam-
pi-do-vietnã┸ está ピlorindo e frutiピicando┸ da família  
Rutaceae┻ Distribuição Geográピica┺ Índia┸ Sudeste Asiático┸ Filipinas┸ Vietnã e Nova Guiné┻ Árvore de は a ひ m de altura┸ copa irregular e aberta┸ as folhas possuem um aroma característico do tempero curry quando amassadas┻ As ピlores são pequenas branco┽creme┻ Os frutos têm a polpa suculenta e adocicada┸ são brilhantes┸ róseo┽translúcidos┸ se-melhantes a pequenas pérolas rosadas┸ o que tor-na a árvore muito ornamental┻ É usada como con-dimento em muitos países e também indicada na medicina popular como agente de desintoxicação┸ contra venenos de cobra e outras aplicações┻ O exemplar mais bonito encontra┽se  ao lado do Me-morial Tom Jobim┸ no largo do Chafariz Central┻

ばな┻ Na pérgula no caminho do Orquidário encon-

tra-se  a Cuspidaria convoluta - cuspidária┸ cipó┽ro-
sa - Família Bignoniaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Trepadeira vigorosa de grande beleza┸ quan-do por ocasião de sua  ピloração┸ perde totalmente suas folhas e se cobre de um extraordinário manto cor de rosa┻
ばに┻ Diospyros philippensis ‒ Em frente ao Orquidá-

rio está o pêssego┽da┽índia frutiピicando┻ Família┺ 
Ebenaceae. Distribuição geográピica┺ Filipinas┸ nas ピlorestas de altitude baixa e média┻ A árvore atinge de にの a ぬどm de altura┻ Os frutos são belos e deco-rativos┸ as cascas apresentam uma textura aveluda-da┸ castanho┽avermelhada┸ apreciadíssimos no seu país de origem┻ A polpa é perfumada de sabor ado-cicado┻ A madeira é densa e muito dura┸ empregada na fabricação de moveis ピinos e decorativos┸ instru-

Gengibre vermelho ゅHedychium coccineum)

Clausena curry ゅClausena excavata)
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mentos de desenho e violino e também de pentes┻ É muito apropriada para escultura┻
ばぬ┻ Sobralia yaperensis ┽ Na entrada do Orquidário estão ピloridas estas belas orquídeas sobrálias┻ Fa-

mília Orquidaceae┻ Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┻ Orquídea de rara beleza┸ descrita pelo botânico Barbosa Rodrigues a partir desta planta cultivada aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro┻

ばね┻ Senna silvestris ┽ Em frente ao Orquidário  está ピlorida a cássia silvestre┸ poucada ou fedegoso┽
do-mato┻ Família┺ Fabaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ Ocorre em todo o Brasil┸ 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 cur-to┸ revestido de casca ピina┻ Muito ornamental com  exuberante ピloração amarela que sempre ocorre no verão┻ A madeira é usada em caixotaria┻
ばの┻ No gramado central do Orquidário estão ピlorida as duas árvores cocora┸ manguá ou sachá-man-
guá┻ Família Lecythidaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ Floresta tropical da Região Amazônica┸ Equador┸ Colômbia e Peru┻  Árvore alta e esguia que chega a atingir にど m de altura┸ as folhas são grandes e po-dem medir até なm de comprimento┻ Despertam a nossa atenção pela beleza dos troncos literalmen-te revestidos de vistosas ピlores amarelas┸ reunidas em grupos de など ou mais unidades┻ Os frutos são lenhosos┸ compridos e marrons┸ a polpa que envol-ve as sementes é branca e adocicada┸ muito apre-ciados pelos povos nativos┸ que lhes dão o nome de sachá┽manguá signiピicando parecida com a manga 

da ピloresta selvagem┻ No Equador são considerados sagrados pelos índios Quichuas por servirem de ali-mento para o espírito da ピloresta Sacha Ruma┻

ばは┻ Peltophorum dubium ‒ Junto ao Orquidário há uma grande árvore com  ピlores amarelas e inú-

meros nomes: canaピístula┸ farinha┽seca┸ faveira┸ 
guarucaia┸ ibirá┽pitá┸ canela-de-viado e sobra-
sil┻ Família┺ Fabaceae┻ Distribuição Geográピica┺ ocorre no Brasil┸ nas regiões Norte┸ Sudeste e Sul e também na Argentina┸ Paraguai e Uruguai┻ É uma árvore cujo  porte atinge de にど a にのm de altura┸ e possui rápido crescimento┻ É muito ornamental com folhagem densa verde┽escuro e grandes ピlo-res brilhantes amarelas┻ Chamada pelos índios tupi de ibirá┽pitá devido à sua madeira vermelha┸ que quando reduzida a pó é extraído um corante ver-melho┻ Da casca os índios do Paraná e Santa Cata-rina aproveitam para fazer um chá┻  Na medicina popular são aproveitadas as folhas┸ os frutos e as raízes┻ A madeira é utilizada na construção civil┸ marcenaria┸ dormentes┸ serviços de torno┻
ばば┻ Uma árvore alta com ピlores amarelas┸ junto à pérgula é a Cassia leptophylla -  falso barmatimão┸ 
medalhão┽de┽ouro ou cássia fastuosa┻ Família┺ 
Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Região Sul do Brasil┸ Sta┻ Catarina e Paraná┸ na ピloresta de pinhais┻ Árvore de なのm de altura┸ com copa alta┸ arredon-dada┸ frondosa e densa┻ Recomendada para reピlo-restamento┸ destinadas à recomposição de áreas degradadas de reposição permanente┻ A madeira é utilizada em obras leves┸ caixotaria┸ confecção de brinquedos e laminados┻

Orquídea sobrália ゅSobralia yaperensis)

Cocora ゅGrias neuberthii)
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ばぱ┻ Allamanda laevis ┽ No jardim do Bromeliário encontramos a alamanda arbórea┻  Família┺ Apo-

cinaceae┻ Distribuição geográピica┺ Norte┸ nordeste e principalmente Bahia┻ Conhecida também como 
dedal-de-dama┸ carolina┸ salamandra┻ Arbusto leitoso┸ ereto┸ muito ramiピicado┸ com altura de に a ねm┸ folhas simples┸ cerosas┸ verde┽brilhantes┸ as ピlo-res são grandes e brilhantes com um perfume sua-ve delicioso┻ E resistente à seca e não tolera baixas temperaturas┻
ばひ┻ Physocalymma scaberrimum – resedá nacio-
nal【pau de rosa┻ Família┺ Lythraceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Nordeste┸ Região Central┸ Esta-do de Goiás e Mato Grosso┸ Cerradões┸ em locais ensolarados e terrenos pedregosos┻ Vários nomes┺ 
pau┽de┽rosas┸ pau┽rosa┸ nó┽de┽porco┸ grão┽
de┽porco┸ sebastião┽de┽arruda┸ cega┽machado┸ 
quebra┽facão┻ Árvore frondosa de copa alongada ou piramidal┸ de desenvolvimento rápido┸ atinge até なの m de altura┸ com にど a ぬど cm de diâmetro┸ tron-co mais ou menos ereto e cilíndrico┸ casca áspera e espessa┻ As folhas são simples┸ opostas┸ coriáceas e┸ ásperas ao tato┸ com nervuras muito marcadas┻ Inピlorescência em panículas na extremidade dos ramos┸é verdadeiramente deslumbrante quando se despe de suas folhas e cobre┽se de milhares de ピlores de coloração rosa┽violáceo┸ assemelhando┽se às cerejeiras japonesas┻ É preferida pelos beija┽ピlo-res e pelas abelhas┻ Fruto tipo cápsula com muitas sementes pequenas aladas┻ A madeira é pesada┸ muito dura ao corte┸ textura grossa e resistente┸ utilizada na marcenaria de luxo┸serviços de torno┸ construção civil e para obras externas┸ morões┸pos-tes┸ dormentes┸ carrocerias etc┻ Tolera variados ti-pos de solo┸ mesmo os mais pobres e pedregosos┻ Devido à sua grande beleza deveria ser muito utili-zada para a arborização urbana┻

ぱど┻ Heliconia psittacorum ‒ No jardim da Presidên-cia encontra┽se um grande conjunto da helicônia 
papagaio┻ Família┺ Heliconiaceae┻ Distribuição geo-gráピica┺ Brasil┻ Pequeno arbusto entouceirado┸ ere-to┸ de な┸の a にm de altura┻ Folhas coriáceas┸ lisas┸ in-ピlorescências com brácteas vermelhas e amarelas┸ durante quase o ano todo┻
ぱな┻ Anadenanthera colubrina┽ árvore alta com ピlo-res brancas┸ no jardim do Bromeliário┻ 
ぱに┻ Dyckia brevifolia ‒ Próximas estão ピloridas as 
piteirinhas-de-espinho┻ Família┺ Bromeliaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil do Paraná a Santa Catarina┻ Encontradas na natureza em áreas rocho-sas e foram estudadas pelo Botânico Padre Raulino Reitz┻ São pequenas bromélias suculentas┸ terres-tres┸ com ねの a はど cm de altura┻ As folhas são trian-gulares┸ estreitas e rígidas com espinhos┻

ぱね┻ Croton compressus. Família: Euphorbiacea┻ Dis-tribuição geográピica┺ Endêmica do Brasil nos Es-tados do Rio de Janeiro e S┻ Paulo┻ Encontrada ao longo da zona costeira┸ em diversas formações de Pau┽rosa ゅPhysocalymma scaberrium)

Piteirinhas┽de┽espinho ゅDyckia brevifolia)
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restinga┸ em aピloramentos rochosos e ピlorestas de restinga┻ Planta herbácea┸ arbustiva de tamanho médio┸ com folhas simples┸ inteiras e alternas┸ ピlo-res campanuladas┸ brancas e delicadas┸ sementes semi┽lisas e verrucosas┻ Muito utilizada como ma-deira e lenha  encontra┽se na avaliação de risco de extinção┻ 

ぱの┻ Protium heptaphyllum ┽ Na  restinga há uma  ár-vore com ピlores amarelas┸ da família Rubiaceae┻
ぱは┻ Clusia lanceolata - Atrás do Bromeliário está a 
cebola┽da┽restinga ou ceboleiro┽da┽praia┻ Famí-
lia Clusiaceae┻ Distribuição geográピica┺ áreas de res-tinga 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 textu-ra a de uma ピlor de cera e suas ピlores brancas com centro avermelhado┸ atraem pássaros┸ abelhas e borboletas┻ Permanece ピlorida grande parte do ano┻ O látex de algumas espécies de clusia é utilizado na medicina popular como cicatrizante de feridas┸ no tratamento de pele┸ entre outros e é analgésico┻
ぱば┻ Senna appendiculata - fedegoso rasteiro - Fa-

mília: Fabaceae. Distribuição geográピica┺ Endêmica do Brasil nos estados do Nordeste Pernambuco┸ Alagoas┸ Sergipe e Bahia┸ no sudeste Espírito Santo┸ Rio de Janeiro e S┻ Paulo┻ Encontrada nas regiões de restinga┸ matas costeiras e solos arenosos┻Arbusto de に a ぬ m de altura┸ de crescimento rápido┸ rústico┸ resistente a períodos de seca┸ Os galhos são inclina-dos e prostrados┸ próximos ao nível do solo┸ o que impede que cresçam mudas abaixo e no seu entor-

no┻ As folhas são compostas┸ as ピlores amarelas são exuberantes┸ polinizadas pelas abelhas e os frutos muito disputados por mamíferos┻ Floração┺ prima-vera e verão┻
ぱぱ┻ Tibouchina heteromalla - quaresma arbus-
to ou orelha-de-onça┻ Família┺ Melastomataceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil ┽Planta arbustiva de textura semi┽lenhosa de な a ぬm de altura┻ Folhas grandes┸ cordiformes┸ de cor verde┽escura que for-mam um bonito contraste com as inúmeras ピlores roxas┻ Floresce quase o ano todo┻

ぱひ┻ Markhamia obtusifolia ┽ árvore alta de ピlores amarelas junto ao rio dos macacos┻

ひど┻ Chamaecrista ensiformis┸ quase em frente há outra  árvore alta com pequenas ピlores amarelas┻

Croton compressus

Quaresma arbusto ゅTibouchina heteromalla)

Markhamia obtusifolia
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ひな┻ Pachystachys spicata exibe um grande conjun-

to de camarão-vermelho┻ Família Acanthaceae - Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Arbusto ereto┸ ouço ramiピicado┸ de ど┸ひど a な┸のどm de altura┸ de folhagens verde┽brilhantes┸ inピlorescências pubescens┸ den-sas┸ com numerosas ピlores vermelho┽vivo┸ muito apreciadas pelos beija┽ピlores┻ Exigente quanto à meia┽sombra┸ terra rica em matéria orgânica┸com boa drenagem e mantida sempre úmida┻

ひに┻ Senna cana┸ com ピlores amarelas┸ encontra┽se o 
fedegoso┽do┽mato ou cássia cana┻ Família: Faba-

ceae. Distribuição geográピica┺ Brasil┸ na Caatinga e no Cerrado┸ principalmente nas terras do Vale São Francisco┻ Pequena árvore┸ não passa de はm de al-tura┸ de tronco curto┸ com copa arredondada┸ den-sa e baixa┻ A ピloração é exuberante┸ com delicadas ピlores amarelas┻ Considerada pela população local de grande importância com vários empregos como planta medicinal┻
ひぬ┻ Nymphaea capensis - as ninfeias de belas ピlo-
res azuis estão ピloridas┻ Família┺ Nympheaceae┻ Dis-tribuição geográピica┺ África┽ Nativa do rio Nilo┸ no tempo dos faraós┸ esta ninfeia era venerada como ピlor sagrada┻ Grandes buquês foram encerrados no túmulo de Ramsés II┻

ひね┻ Theobroma grandiヘlorum - cupuaçu┻ Família┺ 
Sterculiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Amazônia┻ Árvore de など a なの m de altura┸ pertence ao mesmo gênero que o cacau ゅTheobroma cacaoょ┻ As ピlores são grandes de cor vermelho┽escura┸ os frutos com até にの cm de comprimento com coloração casta-nho┽escura┻Possui grande importância na medi-cina┸ contém ferro┸ fósforo┸ proteínas┸ vitamina C e complexo B┸ com inúmeras indicações┻ Muito apreciado pelo seu sabor usado em sorvetes┸ su-cos┸ vitaminas┸ doces┸ compotas┸ geleias e licores┻ Empregado tradicionalmente como ingrediente na confecção de bombons conhecidos e divulgados por todo o nosso país┻ Das sementes é retirada uma manteiga utilizada na culinária e na fabricação de pomadas┸ batons┸ cremes e xampus┻
ひの┻ Eugenia stipitata - araçá┽boi - Família: Myrta-

ceae ┽ Distribuição geofráピica┺ Região Amazônica┻Arbusto que atinge no máximo ぬ┸の m de altura┻ O tronco é curto e ramiピicado┸ muito ornamental com ピlores brancas┸ em pequenos cachos e melíferas┻

ひは┻ Calyptranthes aromática - craveiro-da-terra┻ 
Família: Myrtaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Mata Atlântica na ピloresta umbróピila original e nas matas virgens da Baia de Guanabara e ao longo do rio Pa-raibuna  de Minas Gerais┻ Árvore de に a ぬ metros de altura┸ com copa baixa e muito ramiピicada┸ as folhas são muito grandes┸ os botões ピlorais┸ ピlores e frutos exalam intenso aroma┻ Fores e botões ピlorais podem ser utilizados como substitutos do cravo da┽índia┻ Frutas e nozes são comestíveis┻ Folhas e casca possuem valor medicinal┻

Camarão vermelho ゅPachystachys spicata)

Ninfeia azul ゅNymphaea capensis)

Araçá┽boi ゅEugenia stipitata)
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ひば┻ Murraya paniculata ┽ Bem próxima do Memo-rial Tom Jobim┸ está muito ピlorida a murta┽de┽chei-
ro┸ falsa murta┸ jasmim  laranja┸ dama-da-noite┸ 
murta┽da┽índia┻ Família┺ Rutaceae - Distribuição geográピica┺ China┸ Índia┸ Malásia┸ Austrália e Ilhas do Pacíピico┻ Arbusto ou arvoreta de até のm de altu-ra┸ ramagem lenhosa e bastante ramiピicada┸ folhas brilhantes de coloração verde┽escura┸ ピlores bran-co┽creme muito perfumadas┸ os frutinhos verme-lhos atraem inúmeros pássaros┻ O nome murta signiピica┺ Consagração aos deuses┻ Na antiguidade os ramos ピloridos de murta┽de┽cheiro eram usados para confeccionar arranjos que adornavam os ca-belos das noivas┻ Há muitas indicações medicinais com a utilização das folhas e raízes┻
ひぱ┻ Ravenia spectabilis ‒ Ainda ao lado do Memorial Tom Jobim┸ atrás da clausena┸ está o limão-do-ma-
to┸ rosa-ravena┸ limonia┻ Família┺ Rutaceae┻ Distri-buição geográピica┺ Cuba e Brasil┻ Pequeno arbusto de ぬ a ぬ┸の m de altura┻ As ピlores são delicadas┸ com cinco pétalas cor de rosa brilhante┸ folhas lustrosas verde┽escuras┻ Desta planta  extrai┽se um poderoso bactericida┻

Craveiro da terra ゅCalyptranthes aromática)

Limão do mato ゅRavenia spectabilis)

ひひ┻ Combretum rotundifolium ‒ Em frente ao Me-morial Mestre Valentim está ピlorida a bela escovi-
nha ou ピlor┽de┽fogo┻ Família Combretaceae - Dis-tribuição geográピica┺  Brasil┻ Trepadeira vigorosa de folhas  bronzeadas quando novas┻ As ピlores têm a forma de uma escova┻ As cerdas┸ de início amare-las┸ numa segunda etapa misturam o amarelo e o laranja para em seguida ganhar uma única e forte tonalidade alaranjada┻ Fazem a alegria dos pássa-ros┸ principalmente dos beija┽ピlores e muitas vezes transformam┽se em verdadeiro borboletário┸ tal a quantidade de borboletas que as envolve┻
などど┻ Calophyllum brasiliense ‒ Encontra┽se coberta de botões ピlorais a jacareúba┸ com seus inúmeros nomes como é também conhecida┺ casca d´anta┸ 
guanandi┸ cedro-do-pântano┸ aça┸ gulandim┸ 
olandi-carvalho┻ Família┺ Gutifereae┻ Distribuição geográピica┺  Amazônia┸ ゅbrejos e campos alagadosょ┸ no Cerrado ゅcerradão até campo sujoょ┸ na  Mata  atlântica ゅピlorestas estacionais┸ semidecíduas e om-bróピilas densas ょ┻ Também  no México e em alguns países da América do Sul┻ E uma árvore que chega a crescer dentro d┉água e até em manguezais┻ Pode atingir ぬど a ねど m de altura┸ o tronco mede  ぱど cm a な┸のどm de diâmetro┻ Possui um látex amarelo e uma resina da mesma cor┸ aromática e amarga┸ conheci-da como ╉ bálsamo┽de┽landim╊┸ que é usada no tra-tamento de úlceras do gado┻ As ピlores são brancas┸ inピlorescências em cacho┸ o fruto é drupa globosa de polpa oleaginosa┸ alimento muito procurado pela fauna┻ A madeira pesada e dura é empregada em marcenaria e carpintaria┸ para a fabricação de esquadrias┸ escadas e lambris┸ assoalhos┸ canoas┸ mastros de navio┻ Muito utilizada na construção de navios das frotas de Portugal e  Inglaterra┻ Foi consi-derada madeira de lei no período imperial┻

Jacareúba ゅCalophyllum brasiliense)
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などな┻ Nerium oleander - espirradeira - Família: 

Apocynaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Norte da África┸ Mediterrâneo┸ Sul da Ásia┸ encontrada tam-bém no Algarves e parte do Alentejo┻ Outros nomes┺ 
loendro┸ loureiro rosa┸ ピlor de S┻ José┻ Arbusto grande ou pequena árvore de ぬ a のm e altura┸ copa arredondada┸ ramagens produtora de látex┸ extre-mamente tóxica┸ folhas coriáceas e ピlores brancas┸ rosas┸ vermelhas┸ mais raras amarelas┸ singelas ou dobradas┻ A história nos relata que soldados de Napoleão┸ no Norte da África┸ tiveram intoxicação mortal ao utilizarem os galhos como espetos para cozinharem┻ Mais recente o mesmo sucedeu com um grupo de escoteiros nos Estados Unidos┻ No Rio Grande do Sul gados morreram subitamente após comerem folhas e galhos da espirradeira jogadas nos piquetes┻ É preciso atenção e cuidado onde plantá┽la┸ alertando para o perigo┻
などに┻ Theobroma speciosum┽ antes chamado de 
Theobroma subicatum ┽ encontramos o cupuí ou 
cacauí totalmente ピlorido ‒ Família┺ Sterculiaceae. Distribuição geográピica┺ Desde o Estado do Pará até áreas amazônicas dos países vizinhos da região┸ preferindo matas de terras altas e┸ principalmente as margens dos igarapés onde é grande a umida-de do terreno┻ Conhecida por cacau┽chimarrão┸ 
cacau┽embaúba┸ cacau┽jacaré┸ cacau┽peludo┸ 
cupuizeiro┸ cacaurana┸ cupuahy e outros┻  

Árvore de porte mediano┸ diピicilmente atinge にど m de altura┸ de tronco muito ピino┸ de copa rala┸ multir-ramiピicada┸ com folhas coriáceas┸ elíptico┽oblongas até ぬど cm de comprimento┻ Especialmente decora-tiva por ocasião da ピloração┸quando seu tronco ピica 

revestido de belos buquês formado por pequeninas ピlores vermelho┽escuras┸ que nos lembram o velu-do┸ e muito perfumadas┻  Fruto de pericarpo duro e resistente┸ recoberto por um indumento seme-lhante ao do cupuaçu verdadeiro┸ de sabor exótico e agradável┸ as sementes são numerosas┸ envolvidas por polpa branco┽amarelada e delas pode┽se fazer um delicioso chocolate┸ também são utilizados na fabricação de refrescos┸ sorvetes┸ bolos┸ cremes e outras sobremesas┻ É também fruto básico na ali-mentação dos animais da ピloresta┸ especialmente dos macacos┻    
 

などぬ┻ Eperua glabriヘlora ┽ Árvore alta┸ com ピlores cor de rosa┸ entre o pau┽mulato e a palmeira imperial┻

などね┻ Heliconia caribaea - Família: Heliconaceae. Distribuição geográピica┺ Havaí┸ Barbados┸ Costa Rica┻
などの┻ Heliconia hirsuta - helicônia amarela - Famí-

lia: Heliconaceae ┽ De pequeno porte┸ até に metros┻ Distribuição geográピica┺ Havaí┻
などは┻ Heliconia rostrata - helicônia caeté ou ba-
naneira┽do┽brejo - Família: Heliconiaceae – Dis-tribuição geográピica┺ Amazonas┸ Peru e Equador┻ Considerada a helicônia mais bela e ornamental┸ a inピlorescência é pendente e o comprimento varia com o número de ピlores┻ As brácteas vistosas de cores vermelha┸ verde e amarela envolvem e prote-gem  as ピlores que surgem no interior das brácteas e produzem um néctar procurado pelos pássaros e principalmente pelos beija┽ピlores┻

Cupuí ゅTheobroma speciosum)

Eperua glabriヘlora
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などば┻ Heliconia bihai - caeté vermelho┸ pássaro de 
fogo – Família: Heliconiaceae - Distribuição geográ-ピica┺ Havaí┸ Costa Rica┸ América do Sul┸ Venezuela┸ Brasil┸ algumas Ilhas do Pacíピico Sul e Ilhas do Ca-ribe┻ Altura な┸ぱど podendo atingir ね metros┻ Inピlo-rescência formada por brácteas grandes┸ coloridas de vermelho┽alaranjado┻ As ピlores são pequeninas e atraem beija┽ピlores e morcegos┸ principais polini-zadores┻
などぱ┻ Wisteria ヘloribunda – glicinia┻ Família: Fa-

baceae ┽ Distribuição geográピica┺ Japão┻  Foi uma grata surpresa encontrarmos no Jardim Japonês┸ a glicínia com um ramo ピlorido┻Talvez esta ピloração inusitada tenha sido causada pelos dias mais frios e chuvosos que ocorreram até dezembro┻ Trepadei-ra lenhosa┸ vigorosa┸ muito ramiピicada┸de grande beleza por ocasião do ピlorescimento┸ com seus ca-chos┸ pêndulos┸ longos  com numerosas ピlores azul┽violeta ┸ é adequada a regiões de climas frios como Petrópolis┸ Itaipava┸ Teresópolis┸ Friburgo etc┻ daí a nossa surpresa vê┽la ピlorida┸ em pleno verão┸ nos ねね graus da nossa cidade┻ No Japão┸ a ピloração é espe-tacular┸ atraindo turistas e os próprios habitantes de todo o país┻

などひ┻ Petrea pubescens - Um pouco adiante está também ピlorida a ピlor de são miguel arbórea┻
Família: Verbenaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Venezuela ‒ Árvore pequena de ぬ a は m de altura┸ crescimento lento┸ tronco ereto ┸ com casca ピina┸ de cor acinzentada┸ muito ramiピicada┸ com copa alongada e estreita┻ Folhas verde┽escuras┸ simples┸ opostas┸ ásperas ao tato como lixa┸ com ápice agu-

do e base arredondada┻ Muito ornamental ┸ quando em plena ピloração┸ com numerosas ピlores brancas protegidas por cálice da mesma cor┸ envolvente┸ es-trelado┻ Frutos pequenos┸ de cor marrom quando maduros┻A madeira é pesada┸ muito dura ao corte┸ textura grossa e resistente┸ utilizada na marcenaria de luxo┸ serviços de torno┸ construção civil e para obras externas┸ morões┸postes┸ dormentes┸ carro-cerias etc┻ Tolera variados tipos de solo┸ mesmo os mais pobres e pedregosos┻ Devido à sua grande be-leza deveria ser muito utilizada para a arborização urbana┻

ななど┻ Adenanthera pavonina - Ao lado das torri-nhas da Entrada do Jardim Botânico encontra┽se 
o tento-carolina ou olho-de-pavão┸ uma árvore com inピlorescências de pedúnculo longo com ピlores amarelas┻ Os frutos┸ muito curiosos e decorativos┸ são vagens espiraladas e quando se abrem expõe as sementes duras┸ achatadas┸ vermelhas muito brilhantes┸ que são empregadas em artesanato e principalmente na confecção de bijuterias┻ 

Glicinia ゅWisteria ヘloribundaょ

Flor de sáo miguel arbórea ゅPetrea pubescens)

Tento┽carolina ゅAdenanthera pavonina)
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ななな【ななに┻ Couroupita guineense ┽ Está belíssima 
a aleia dos abricós┽de┽macaco┸ cuia┽de┽macaco┸ 
macacarecuia em plena ピloração┻ Árvore da família 
Lecythidaceae┸ encontrada em toda a Região Ama-zônica em margens inundáveis dos rios e nas Guia-nas┻ Atinge até ぬどm de altura┻  É uma das mais belas árvores tropicais quando nesta época se transfor-mam em imensas colunas revestidas de inúmeras ピlores vermelhas┸ belas┸ vistosas e perfumadas que saem diretamente dos troncos┸ envolvendo┽os to-talmente┻ Seus frutos┸ esféricos┸ grandes e pesados┸ na tonalidade castanha┸ são comparados a balas de canhão┸ sendo a árvore também conhecida como ╉bala┽de┽canhão╊┻ Estes frutos contém uma polpa azulada de odor desagradável no amadurecimento┸ contém grande quantidade de sementes aprecia-das pelos animais e disputadíssimas especialmente pelos macacos┻ Esta ピloração geralmente permane-ce do mês de outubro ao mês de março┻

ななぬ┻ Kopsia fruticosa ‒ No arboreto┸ atrás da Bi-blioteca encontra┽se a vinca arbustiva – Família 

Apocinaceae┻ Distribuição geográピica┺ Índia┸ Mis-nmar┸ Tailândia┸ Indonésia e Filipinas┻ Arbusto que atinge de ぬ a ね m de altura┸ perene┸ semi┽lenhoso┸ 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 arbusto  Catharanthus roseos┸ conhecido como inca┽rosa┻ Os frutos são drupas com cerca de に┸の cm de comprimento┻ São aprecia-das como planta ornamental e por suas proprieda-des medicinais 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┻

ななね┻ Calliandra harrsii - caliandra┸ esponjinha - 

Família: Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Altura de な┸の a にm┻ Inピlorescências compostas por muitas pequenas ピlores de cor vermelho┽escuro com inúmeros estames longos e ピinos┻
 

ななの┻ Plumiera rubra - jasmim┽manga┻ Da família┺ 
Apocinaceae┻ Distribuição geográピica┺ México┸ Anti-lhas┸ Guianas e Equador┻ Árvore de ね a はm de altura┸ de tronco liso de cor parda com seiva leitosa abun-dante┻ É tempo de suas belas ピlorações┻ De acordo com uma antiga lenda do século XII┸ o nome vulgar frangipane┸ talvez o mais conhecido┸ exceto no Bra-sil┸ vem de um italiano chamado Frangipani┸ que fa-bricava um perfume bastante apreciado na época┻ Alguns séculos mais tarde┸ viajantes europeus des-cobriram o jasmim┽manga e notaram que suas ピlo-res desprendiam um aroma semelhante ao produ-to criado pelo perfumista italiano┻ No Havaí┸ onde estas árvores eram originalmente plantadas em cemitérios┸ durante muito tempo suas ピlores foram desprezadas pelos nativos┻ No entanto┸ atualmente estão entre as preferidas pela população local e pe-los turistas┹ é com estas belas e perfumadas ピlores que são confeccionados os típicos colares havaia-nos┸ chamados ╉leis╊┻ Na Ásia Oriental┸ acredita┽se que a Plumeria é imortal e dizem que ela continua a ピlorescer mesmo depois de arrancadas do solo┻ É uma planta medicinal e seus frutos são considera-dos uma iguaria pelos indígenas da Martinica┻

ななは┻ Cryptostegia grandiヘlora ┽ Estão ピloridas as 
alamandas┽roxas┻ Família┺ Apocynaceae - Distri-buição geográピica┺ Madagascar e Ilhas Mascare-nhas┻ Confundida com as outras alamandas amare-

Abricó de macaco ゅCoroupita guineense)

Jasmim┽manga ゅPlumiera rubra)
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las e vinho┸ mas pertence a outra família┻ As ピlores são rosa┽arroxeadas┻ O seu látex dá origem a uma borracha conhecida como ╉borracha┽da┽índia╊┻ Pos-sui outros nomes┺ videira┽borracha┸ viúva alegre e margarida┻ Planta arbustiva com にm de altura┻ Na Austrália tornou┽se invasora┸ as sementes disper-sas por ventos e inundações esta planta pode atin-gir até ぬどm de altura estrangulando e matando ár-vores nativas┻ As sementes são muito tóxicas para os animais┻
ななば┻ Mascarenhasia arborescens - mascarenhas encontra┽se em frente  às mangueiras┻ Família┺ 
Apocynaceae┻ Distribuição geográピica┺ África Orien-tal┸ Madagascar┸ Ilhas Comores e Seicheles┻ Árvore de ぬ a ね metros de altura┸ de casca marrom claro e raminhos cinzas e ásperos┸ contendo um látex leito-so┻ Está sempre ピlorida  com inúmeras pequeninas belas e delicadas ピlores brancas de suave aroma┻ Foi uma importante fonte de borracha natural┸ em Madagascar┸ no início de なひどど┻ O nome genérico é retirado de Mascareignes franceses┸ referente a um grupo de Ihas do Oceano Pacíピico┻
ななぱ┻ Thunbergia erecta - manto do rei ┽ Estão ピloridos no jardim da AAJB┻ Família┺ Acanthaceae - Distribuição geográピica┺ África Ocidental Tropical┻ Arbusto de に a に┸の m de altura┸ ereto┸ muito rami-ピicado┸ com brotações delicadas┸ as folhas são sim-ples┸ pequenas┸ ovaladas de cor verde┽escuro┻ As ピlores são brancas ou de coloração azul┽violeta e o interior amarelo┽forte┻ Florescem quase o ano todo┸ de grande atrativo para beija┽ピlores┸ borboletas e mamangabas┻ Cápsulas são espessas┸ coriáceas┸ es-féricas┻

OBS┺ Cinco fotos do João não estão nesta rela-
ção┻ A saber┺

ななひ┻ Mais duas trepadeiras estão ピloridas na exten-sa pérgula no caminho do Orquidário ‒ Dolichandra 

ungis - catie┻

なにど┻ Mansoa alliaceae – cipó┽alho┸ cipó┽de┽alho┸ 
alho-da-mata - Família: Bignoniacea - Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┸ ocorre em terra ピir-me┸ áreas sombreadas┸ tanto em capoeiras┸ como em bosques primários┻ 

Trepadeira perene muito vistosa┸ com folhas ver-de┽brilhanes que têm forte  cheiro de alho e sa-bor quando esmagadas┻ As ピlores são belas de cor lavanda┻ As partes da planta utilizadas┸ cascas┸ folhas┸caule e raiz são empregadas na medicina popular┸  em vários tratamentos┸ anti┽piréticas┸ an-ti┽reumáticas e antigripais┸ servem como ピixador de 
Manto do rei ゅThunbergia erecta)

Catie ゅDolichandra ungis)

Cipó┽alho ゅMansoa alliaceae)
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perfumes e repelentes de insetos e morcegos┻ Tam-bém empregadas na culinária┸ as folhas maceradas são aproveitadas pelas populações ribeirinhas┸ para temperar peixes e carnes em substituição ao alho tradicional┻ Pelas tribos indígenas são consi-deras mágicas┸ capaz de espantar os espíritos das trevas e usadas em banhos para puriピicar o espírito de energia negativa┻ As vezes são utilizadas  como ingredientes no fabrico de ayahuasca┻
なにな┻ Tabernaemontana divaricata ┽ No prédio da Presidência encontramos este pequeno arbusto com ピlores brancas┻

なにに┻ Syzygium aromaticum ┽ estão ピloridos os cra-
vos-da-índia┸ cravo-aromático ou cravo-de-do-
ce┻ Família┺ Myrtaceae ‒ Distribuição geográピica┺  Ilhas Molucas e Indonésia┻ O botão da sua ピlor seco é utilizado como especiaria 

desde a antiguidade┸ é o ╉cravo╊ conhecido┸ muito apreciado e empregado em confeitaria e culinária┸ na fabricação de medicamentos┸ muito utilizado em odontologia┻No início do séc┻ XVI um kilo de cravo equivalia a ば gramas de ouro┻

Sem identiピicação

なにぬ┻ Árvore de ピlores amarelas próxima ao The-

obroma subincanum┻
なにね┻ Pássaro Gaturamo

なにの┻ Libélula

Cravo┽da┽índia ゅSyzygium aromaticum) Perguntas 】 SugestõesSua opinião é importante┿
 Jornalista Ligia Lopes
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