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1. Rosenbergiodendron formosum - nome antigo: 

Randia formosa - junto à janela da Biblioteca encon-

tra-se a estrela-do-norte ou estrela-do-cerrado. 

Família: Rubiaceae. Distribuição geográピica┺ Brasil┸ no Cerrado┸ nas savanas do Estado de Roraima┻ Ar-busto lenhoso┸ ramiピicado de な┸の a ぬ┸ど m de altura┻ As folhas são verde escuras e brilhantes┸ as ピlores são grandes┸ brancas e perfumadíssimas┸ muito numerosas┸ despertam a atenção pelo formato de estrelas de cinco pontas┸ caprichosamente simétri-cas┻ Os frutos┸ quando maduros┸tornam┽se amare-los┸ lembrando as nêsperas┸ de paladar agradável┸ com polpa pastosa e adocicada são disputados por diversos pássaros┻

2. Nymphaea lotus - ninfeia-branca┸ lírio d´água┸ 
lótus sagrado-do-egito. Pertence à família Nym-

pheaceae┻ Distribuição geográピica┺ África┸ ocorre no Egito e Madagascar┻ As ninfeias são plantas aquá-ticas de rara beleza┸ apresentam uma gama de to-nalidades que abrange o azul┸ vai do branco puro ao vermelho┸ passando por vários tons de rosa┻ Seu nome botânico Nymphaea origina┽se do latim nym-pha 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 despertaram o interesse e a ad-miração do famoso 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 apreciada até hoje┸ como parte de um ro-

teiro turístico.

 

3. Scaphyglottis unguiculata ┽ No Jardim Sensorial está ピlorida a orquídea grapete - Distribuição geo-gráピica┺ Sudeste asiático┸ e sudoeste do Oceano Pa-cíピico┸ encontrada em grandes touceiras em encos-tas 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 mesmo tempo┸ ao lon-go do ano┻  Do latim ╉unguiculata╊┸ com unhas┸ sig-niピica relativo ao seu labelo┻ Chamada também de orquídea┽roxinha por suas pequenas ピlores de cor roxa┸ que exalam um perfume que lembra o conhe-cido refrigerante grapete┸ daí o seu nome popular┻ 

4. Zingiber spectabile Griff. - gengibre magníピico 
- Família: Zingiberaceae. Distribuição geográピica┺ 

Estrela-do-norte (Rosenbergiodendron formosum)

Orquídea grapete (Scaphyglottis unguiculata)



AAJB · Floração  Março, 2017

Malásia┻ Conhecida também como colmeia┸ pois faz lembrar uma colmeia┻ Herbácea rizomatosa┸ ere-ta┸ entouceirada┸ ピlorífera com な┸の a にm de altura┻ As inピlorescências são sustentadas por hastes que surgem dos rizomas┸ portanto diretamente do solo┸ com brácteas vermelhas e brilhantes e pequenas ピlores amarelas ou branco┽amareladas┻ Causa gran-de impacto visual┸ quer como curiosidade┸ quer pela beleza extrema do seu conjunto┻

5. Lonicera japonica┻ A 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 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┻

6. Crescentia alata – o coité está com frutos┻ 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.

7. 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┻

8. Adenium obesum - rosa-do-deserto ou lí-
rio-impala está ピlorida┸ pertence à família Apocina-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ Sul do Saara e sul da África┸ Arábia e Oriente Médio┻ 

Planta herbácea┸ suculenta┸ pode atingir de um a ぬm de altura┻ É uma das mais belas plantas da Áfri-ca┻ Seu aspecto é escultural com o caule engrossado na base┸ que armazena água e nutrientes por ser 

Gengibre magníピico ゅZingiber spectabile Griff.)

Rosa-do-deserto (Adenium obesum)
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uma planta de locais áridos┸ as raízes são entrela-çadas de forma exuberante e as ピlores são extraor-dinariamente belas┸ tubulares┸ com cinco pétalas┻ A seiva tóxica de suas raízes e caules é usada como veneno das ピlechas para a caça┸ em grande parte da África┸ e também como uma toxina para os peixes┻
9. Cactus sp. Lembra um mandacaru com muitas ピlores  como  pequenos ピlocos de algodão┻

10. Cactus mini opuntia┸ com bela ピlor cor de la-

ranja.

11. 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┻ 
12. Nymphaea rubra ‒ ainda no pequeno lago também está ピlorida a ninfeia cor de rosa.

13. Jatropha podagrica┸ arbusto exótico suculento 
e leitoso conhecido como batata do diabo┸ bata-
ta do inferno ou pinhão-bravo. Família: Euphor-

biaceae. Exibe vários buquês de pequenas ピlores vermelhas┸ as folhas são grandes recortadas e on-duladas┸ verdes na página superior e prateadas na página inferior┸ seu tronco é dilatado na base┻ Daí o nome ╉podagrica╊ que é de origem grega e signiピica ╉pé inchado╊┻ Tem sua origem na América Central┻ É muito tóxica┻

14. Opuntia ヘicus┽indica ゅL┻ょ Mill┻ – palma brava 
- Família: Cactaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Mé-xico┻ Expandiu┽se para muitas partes do mundo┸ especialmente para o Mediterrâneo┸ onde se natu-ralizou┻ No século XVI┸ a dispersão da palma┽brava foi facilitada pelo uso para prevenir o escorbuto┻ Arbusto de textura semi┽herbácea┸ suculento┸ mui-to ramiピicado e espinhento que alcança な┸の a に┸のm de altura┻ A palma┽brava suporta estiagens prolon-gadas porque armazena água┻

15. Pitaya - fruta-dragão┸ pitaia - Família: Cacta-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ México┸ América Cen-tral e América do Sul┻ As ピlores grandes e brancas só desabrocham quando começa a anoitecer┸ per-manecendo abertas até começar nascer o sol┻ O ter-mo pitaia signiピica fruta escamosa ou fruta dragão┸ assim denominada pela semelhança com as esca-mas características da ピigura do dragão┻ Beneピícios 

Cactus mini opuntia

Batata do diabo (Jatropha podagrica)

Cactus sp.
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da pitaia┺ facilita a digestão┸ regula o intestino┸ tem poucas calorias┸ serve para emagrecer pois acelera o metabolismo┸ podendo ser incluída em dietas de 
emagrecimento.

16. 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.

17. Amphirrhox longifolia ゅA┻St┻┽Hil┻ょ Spreng┻ - ua-
tumã ┽ No caminho para o Lago Frei Leandro próxi-ma dos bambus encontra┽se um pequeno arbusto de な a に metros de altura com ピlores brancas muito perfumadas┻ Família Violaceae - Distribuição geo-gráピica┺ Brasil┸ Guianas┸ América Central e do Sul┻

18. Nymphaea rubra - O lago Frei Leandro está 

decorado com as belas ninfeias vermelhas.

19. Echinodorus grandiヘlorus – chapéu-de-couro┸ também está ピlorido no Lago┻ Família Alismataceae. Distribuição geográピica┺ Nordeste┸ Centro┽oeste ゅMato Grosso do Sulょ┸ Sudeste ゅMinas Gerais e S┻ Pauloょ┸ Sul ゅParaná e Sta┻ Catarinaょ┻ Encontrada nas áreas úmidas da Caatinga e do Cerrado┻ Cresce es-pontaneamente em solos de várzeas┸ principalmen-te em margens de rios e lagos┻ Conhecida também como chá┽mineiro┸ chá┽do┽pobre┸ erva┽do┽brejo┸ erva┽do┽pântano┸ congonha┽do┽brejo┻ Erva aquá-tica de な a な┸のm de altura┻ Rizoma rasteiro┸ grosso e carnoso┻ As folhas são simples┸ largas e grandes┸ ovadas à cordiforme┸ de consistência coriácea┸as ピlores são grandes e brancas┻  Possui inúmeras pro-priedades medicinais┸ combate qualquer doença de pele┸ sendo muito importante e de grande valor para a população rural┻ Esta planta é utilizada na produção dos refrigerantes brasileiros Mineirinho e Mate┽couro┻
20. Ainda no Lago encontra┽se ピlorida a Thalia 

geniculata - bandeira-fogo - Família: Marantacea ┽ Distribuição geográピica┺ América Central┸ Costa Rica┸ Flórida┸ México┸ Bolívia┸ Venezuela┸ Suriname┸ Paraguai┸ Argentina┸ Antilhas┻ Nomes como são co-nhecidas┺ bandeira┽jacaré┸ araruta┸ gigante┽de┽á-gua┽canna┻ São plantas ぬ a ば m de altura┸ de áreas pantanosas┸ solos muito úmidos┸ encontradas às margens de córregos┸ lagos e lagoas┻ As folhas┸ com haste longa┸ são em forma de lança ┸ com base arre-dondada verde┽acinzentada┻ As ピlores┸ em grandes grupos ramiピicados┸ reunidas em panículas pen-

Pitaia (Pitaya)

Uatumã (Amphirrhox longifolia A. St.-Hill)

Ninfeia vermelha (Nymphaea rubra)
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dentes┸ nas cores de lavanda a roxa┻ Atraem man-gabas┸ beija┽ピlores e borboletas┻ Os frutos são esfé-

ricos com grandes sementes lisas de cor marrom escuro ao preto┻

21. 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┻

22. Ipomoea carnea subsp┻ ヘistulosa ゅMart┻ ex 
Choisyょ D┻F┻Austin - algodão bravo┸ algodão do 
Pantanal┸ campainha de canudo. Família: Convol-

vulaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México┸ América Central e América do Sul┻ No Brasil┸ ocorre em todo o território┻ 

Arbusto de な a ねm de altura e folhas aveludadas┻ Florescem quase o ano todo┸ atrai pássaros┸borbo-letas e abelhas┻ É planta invasiva e muito tóxica┻
23. Rothea myricoides ゅHochst┻ょ Steane ┃ Mabb┻ 

- antigo nome Clerodendron ugandense - A borbo-
leta azul está ピlorida┻ Família┺ Verbenaceae - Distri-buição geográピica┺ Uganda┸ África┻ Arbusto ereto┸ ramiピicado de な┸の a にm de altura┻ As folhas são ver-de┽brilhantes e as ピlores delicadas tem parte azul┽clara e parte azul┽violeta┸ semelhantes a pequenas borboletas┻ É planta muito visitada pelo inseto ma-mangava┻

24. Tibouchina granulosa - quaresmeira┸ qua-
resma-roxa┸ ピlor┽de┽quaresma - Família: Melasto-

mataceae ┽ Distribuição geográピica┺ Rio de Janeiro┸ S┻Paulo┸ Minas Gerais┸ Bahia e Pará┻ Árvore de pe-queno porte de の a なに m de altura┸ crescimento rá-pido e folhagem perene┸ de copa arredondada┸ de raízes profundas┸ não muito ramiピicadas┻ O tronco tem casca escura e apresenta ramos bem caracte-rísticos┻ As folhas são simples e ásperas no tato┻ As ピlores roxas e grandes┸ reúnem┽se nas extremidades dos ramos┻ Os frutos pardacentos carregam milha-res de minúsculas sementes que se dispersam com o vento┻  É tempo das quaresmas tingirem o Parque com sua ピloração roxa ┸ bastante ornamental ┸ sem-pre abundante┸ formando um bonito contraste com as várias tonalidades verdes das árvores┸ se prolon-ga de fevereiro a abril┸ acompanhando o período da Quaresma┻ O seu nome popular é associado a esta época┻
25. Chellocostus speciosus - cana-do-brejo┻ En-

contra-se na beira do Lago Frei Leandro. Família: 

Costaceae. 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 

Bandeira-fogo (Thalia geniculata)

Algodão bravo (Ipomoea carnea subsp┻ ヘistulosaょ



AAJB · Floração  Março, 2017

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.

26. Ravenala madagascariensis ‒ Bem próxima encontramos com inピlorescências brancas a árvo-
re-do-viajante e com as belíssimas sementes azul cobalto┻ O nome como é conhecida refere┽se à água que é retirada do interior da bainha de suas folhas┸ utilizada pelos viajantes┻ Pertence à mesma família 
da ave-do-paraíso (Strelitzia reginaeょ┻ 

Uma curiosidade quanto às suas ピlores┺ As inピlo-rescências nascem nos eixos foliares┻ Ultrapassam o ápice das folhas e assim notavelmente adaptadas à polinização pelos passarinhos┻ Numerosas ピlores com seis pétalas brancas e seis estames são dispos-tas nas axilas das brácteas naviculares┻ O passari-nho polinizador pousa sobre uma das brácteas e é obrigado a se inclinar muito para a frente┸ a ピim de conseguir atingir o néctar da ピlor da mesma in-

ピlorescência que se encontra embaixo dele┻ No mo-mento desse contato┸ a ピlor se abre subitamente e inunda o peito do passarinho com pólen┸ que ele leva┸ em seguida┸ até a próxima ピlor┻
27. Hydrogaster trinervis – barriga d’água está ピlorindo┻ Ao lado da Estufa das Insentívoras┻ Família 

Malvaceae. Distribuição geográピica┺ Brasil┸ América do Sul┻  O seu tronco armazena grande quantidade 
de água.

28. 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┻

29. Cordia superba – grão de galo ou babosa 
branca┻ Distribuição geográピica┺ Rio de Janeiro┸ Mi-nas Gerais e São Paulo┻ 

Cana do brejo (Chellocostus speciosus)

Árvore do viajante (Ravenala madagascariensis)

Barriga d’água (Hydrogaster trinervis)

Grão de galo (Cordia superba)
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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 pre-judicam as calçadas┻ Seus frutos são muito aprecia-dos pelos pássaros┻
30. Luehea conwenatzii K.Schum. ┽ Outra árvore ピlorida é o açoita-cavalo. Família: Tiliaceae. Dis-tribuição geográピica┺ sul da Bahia┸ Rio de Janeiro┸ S┻Paulo┸ Minas Gerais┸ Goiás┸ Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul┻  Conhecida também como 

pau-de-canga ou ibitingui┻ Atinge de なの a にのm de altura┻ A madeira é empregada no fabrico de móveis┸ principalmente em moveis vergados ゅcur-vadosょ┸ caixotaria┸ peças torneadas┸ na construção civil┸ como ripas┸ molduras┸ etc┻
31. Janusia mediterranea┽ Janusia┽ Família┺ Mal-pighiaceae┽ Distribuição geográピica┺ Amazônia┸ Caatinga┸ Cerrado┸ Mata Atlântica e Pantanal┻    De-paramos┽nos com uma trepadeira de delicadas ピlo-

res cor-de-rosa.

32. Arbusto de ピlores amarelas┻

33. Beaucarnea recurvata - pata-de-elefante ou 
neolina┸ com decorativa inピlorescência┻ Família 
Ruscaceae┻ Distribuição geográピica┺ México┻ Planta arborescente de ね a などm de altura┸ semi┽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 aspecto de cabeleira┸ dispostas em densos tufos nas extremi-dades dos ramos┻ Inピlorescências eretas┸ grandes┸ formadas com numerosas pequenas ピlores branco┽
creme.

34. Yucca aloifolia - As iucas exibem suas grandes e belas inピlorescências brancas┻ Família┺ Agavaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México e Guatemala┻ Ar-busto semi┽lenhoso┸ ereto┸ com altura de な┸の a のm┸  as folhas são alongadas┸ com espinhos aピiados nas pontas┻ Inピlorescências densas com numerosas ピlores brancas formando um conjunto muito orna-mental┻ Nos seus países de origem são conhecidas como planta┽punhal e baioneta espanhola┻ No Bra-sil é encontrada nas regiões de Cabo┽Frio e Búzios e chamada de ╉arre┽diabo╊┸ pela agressividade dos seus espinhos┻
35. Poincianella pyramidalis - A catingueira ou 

catinga-de-porco está ピlorindo┸ da família Fa-

baceae┻ 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 altu-ra┻ É considerada endêmica da caatinga┻ As folhas consideradas boas forrageiras são procuradas avi-damente por bovinos┸ caprinos e ovinos┻ As ピlores são amarelas dispostas em racemos┸ os frutos são castanhos ou verde┽claros┻ Na medicina popular são utilizadas as folhas┸ as ピlores e as cascas┻ A ma-deira é empregada no fabrico de estacas┸ moirões┸ cabos de ferramenta e para lenha e carvão┻
36. Markhamia lutea ┽ Junto à Casa dos Pilões muito ピlorida  está a tulipa-do-nilo ou tulipa 

trombeta. Família: Bignoniaceae. Distribuição geo-gráピica┺ encontradas em beiras dos lagos e em áreas montanhosas do Leste da África┸ Etiópia┸ Quênia┸ Tanzânia e Uganda┻ Árvore de など a なのm de altura┸ de copa estreita e irregular com folhas grandes┸ as ピlores são grandes┸ amarelas┸  brilhantes┸muito vis-

tosas em forma de trombeta em cachos terminais. Muito ornamental pelo belo contraste da folhagem verde┽escuro com as ピlores amarelo┽dourado┻ A madeira é dura e resistente┸ textura ピina┸ produz um acabamento adequado para o fabrico de ornamen-tos┻ As raízes e cascas são empregadas na medicina tradicional para dores nas costas┻ Do latim ╉lutea╊ 

Arbusto de ピlores amarelas
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signiピica ╉amarelo┽ dourado╊┻ É confundida com ou-tra árvore da África┸ a Spathodea campanulata┸ tuli-pa africana amarela┻

37. Myrcia selloi ┽ Um pouco adiante encontra┽se 
o cambuí ou cambuizinho-vermelho com inú-

meras frutinhas maduras. Família Myrtaceae. Dis-tribuição geográピica┺ Restinga do Rio de Janeiro┻  Pequena árvore de に a ぬ m de altura┸ com galhos retorcidos┸ copa baixa e densa e de rápido cresci-mento┻ As folhas são verde┽escuras e brilhantes┸ a ピloração é abundante com pequenas ピlores brancas muito perfumadas┸ os frutos são pequeninos ver-melho┽vivo┸ assemelham┽se ao sabor da pitanga┻ De aspecto muito ornamental pela exuberância de ピloração e frutiピicação e grande atrativo dos mais di-versos pássaros┻

38. Diospyros discolor ‒ 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-mentos de desenho e violino e também de pentes┻ É muito apropriada para escultura┻
39. Sobralia yauaperyensis ┽ na entrada do Orqui-dário estão ピloridas estas belas orquídeas sobrá-

lias. Família Orquidaceae┻ Distribuição geográピica ┺ Região Amazônica┻ Orquídea de rara beleza┸ descri-ta pelo botânico Barbosa Rodrigues a partir desta planta cultivada aqui no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro.

40. 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 ┻

41. Bougainvillea glabra ┽ Em frente ao Orquidá-rio encontra┽se um exemplar da buganvílea-arbó-
rea┸ conhecida também como três-marias┸ riso-
do-prado┸ ceboleiro┸ ピlor┽de┽papel e primavera   
Família: Nyctaginaceae┻ Distribuição geográピica┺  Bahia┸ Minas Gerais┸ Rio de Janeiro┸ S┻ Paulo┸ Mato 

Tulipa do nilo (Markhamia lutea)

Cambuí (Myrcia selloi)

Orquídeas sobrálias (Sobralia yauaperyensis)
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Grosso do Sul┸ Santa Catarina e Paraná┻ É uma ár-vore que chega a atingir など a にどm de altura┸ pois é a única espécie de buganvília que é arbórea e suas ピlores são características de cor rosa lilás┻ As outras com inúmeras variedades de cores┸ singelas ou do-bradas┸ são todas trepadeiras┻
42. Cortaderia selloana - capim-dos-pampas - 

Família: Poaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Sul do Brasil e Argentina┻ No jardim da Presidência des-perta a atenção um conjunto muito decorativo do 
capim-dos-pampas┸ plumas ou ピlexas┸ as inピlo-rescências são na forma de plumas brancas┻ Há uma espécie mais rara de plumas cor┽de┽rosa┻ São também aproveitadas para arranjos ornamentais┻

43. Ceiba speciosa - paineira - Família: Malvaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Árvore de grande beleza ornamental┸ conhecida também como pai-
na de seda e paina-de-árvore┻ A paina já foi muito utilizada no enchimento de colchões┸ edredões e travesseiros┻ Encontram┽se muito ピloridas┸ há uma próxima do Orquidário e duas próximas da rua Pa-checo Leão┸ ao lado dos bambus┻

44. Clusia lanceolata - Ao lado e atrás do Brome-

liário a cebola-da-mata┸ cebola-da-restinga ou 
ceboleiro-da-praia. Família: Clusiaceae. Distribui-ção geográピica┺ áreas de restinga do Rio de Janeiro┸ região costeira e no norte de S┻Paulo┻ Arbusto de に a ぬm de altura┸  as folhas são espessas┸ lisas e bri-lhantes┸ suas ピlores de textura a de uma ピlor de cera  e suas ピlores brancas com centro avermelhado┸ atraem pássaros┸ abelhas e borboletas┻ Permane-ce 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┻

45. Parkinsonia aculeata - O espinho-de-jerusa-
lém┸ rosa-da-turquia ou palo-verde-mexicano está ピlorido┸ pertence à família Fabaceae. Distribui-ção geográピica┺ Regiões tropicais e sub tropicais desde os Est┻ Unidos até a Argentina┻ Foi introdu-zida no Cabo Verde pelos portugueses onde é co-nhecida como ╉Acácia Martins╊┻ O signiピicado do seu nome┺ o gênero Parkinsonia foi nomeado em honra do botânico inglês John Parkinson e o nome especí-ピico aculeata signiピica espinho┻ 

É um pequeno arbusto frágil que pode atingir de ば a ひ metros de altura┻ A folhagem possui espinhos e ramos inclinados┸ folhas longas e pendentes┸ com ピlores perfumadas amarelo┽alaranjadas┸ dispostas em cachos pendentes┻ A polpa das frutas e das ピlo-res são doces e apreciadas pelas crianças┸ também é feita uma bebida refrescante┻ Folhagens e vagens servem de alimento para o gado┻ Casca┸ folhas┸ ピlo-res e sementes são usadas na medicina popular in-dicadas para baixar a febre┸ como digestivas entre outras┻ As ピibras  servem para a fabricação de pa-pel┻ É planta tolerante á temperaturas extremas┸ do 

Capim dos pampas (Cortaderia selloana)

Paineira (Ceiba speciosa)

Espinho de jesusalém (Parkinsonia aculeata)
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nível do mar até な┻ぬどど metros de altitude e muito importante para o controle da erosão┻
46. Magnolia champaca - Na beira do Lago da Restinga está ピlorescendo a magnólia amarela. Fa-

mília: Magnoliaceae┻ Distribuição geográピica┺ India e Himalaia┻ Árvore de ば a などm de altura┸ de tronco cilíndrico com casca parda┻ Copa característica┸ de-corativa┸muito ornamental┻ É considerada uma das árvores mais disputadas pelos pássaros┸ atraindo também a fauna┻ Entre os hindus esta magnólia é objeto de grande veneração┸ dedicada a Vichnou┸ segunda pessoa da trindade hindu┻ No Sudeste Asiático as ピlores são levadas para adoração nos templos e usadas para perfumar ambientes┸ co-locadas ピlutuando em recipientes de água e como fragrância no leito matrimonial┻ Apreciadas pelas 
meninas e mulheres como ornamento dos cabelos pela beleza e perfume natural┻ É empregada na fa-bricação de perfumes┻

47. Euryale ferox - vitória régia asiática - No lago da Restinga encontramos uma planta aquática dife-rente┸ comparada à nossa Vitória Régia┸ são exem-plares da vitória régia asiática┻ Família┺ Nymphaea-

cea┻ Distribuição geográピica┺ Conhecida na China há ぬ┻どどど anos┸  Índia┸ Japão┸ Coreia┸ determinada região da Rússia e em outros países do Oriente┻  

Conhecida no oriente como porca raposa┸ 
makhana┸ gorgon planta┻ Planta aquática┸ encon-trada nas várzeas desses países┸ cresce em lagoas e pântanos┻ Suas folhas são grandes┸ redondas e po-dem atingir um metro de diâmetro┻ A parte inferior da folha é purpúrea e a superior é verde com textu-ra acolchoada┸ os caules┸ ピlores e folhas que ピlutuam 

na superピície são cobertos de espinhos agudos┻ As ピlores são brilhantes de cor roxa e┸ quando emer-gem┸ abrem caminho através da própria folha┻ As sementes são muito apreciadas na alimentação e tem enorme importância na medicina oriental para a cura de uma inピinidade de doenças┸ inclusive com base cientíピica┻ Na Índia┸ é dada às mães após o par-to para estimular o sistema imunológico┻ Um fruto contém uma média de なの sementes que podem ser 
consumidas cruas ou cozidas. Adicionadas a outras sementes┸ grãos ou a uma mistura de cereais┸ é in-dicada para manter a saúde em geral┻

48. Banisteriopsis laevifolia ゅA┻Juss┻ょ B┻Gates┻

49. Erva salvina ‒ planta aquática no Lago da res-tinga┸ é invasora┻
50. Senna appendiculata – fedegoso rasteiro. 

Família: Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ encon-trada na restinga do litoral brasileiro┸ Pernambuco┸ Sergipe┸ Alagoas┸ Bahia┸ Espírito Santo e Rio de Ja-

neiro.

51. Mimosa caesalpiniifolia Benth. – sansão do campo┻ No estacionamento do prédio da pesquisa┻ 
Família: Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Ocorre no Maranhão e Região Nordeste até a Bahia┻ Árvore espinhenta de の a ぱ m de altura┸ característica da Caatinga┻ A madeira é pesada e dura empregada no fabrico de moirões┸ estacas┸ postes┸ dormentes┸ esteios e para lenha e carvão┻ As folhas servem de alimento para o gado durante a grande estiagem do sertão semiárido┻ As ピlores são muito procuradas pelas abelhas┻

Vitória régia asiática (Euryale ferox)

(Banisteriopsis laevifolia A. Juss. B. Gates)
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52. Centrolobium  tomentosum ┽  Próxima ao pré-dio das Plantas Medicinais┸ junto à divisória com o Play há uma árvore muito alta com ピlores amarelas┻ É o araribá. Família: Fabaceae - Distribuição geo-gráピica┺ Minas Gerais┸ Goiás┸ Mato Grosso do Sul┸ S┻ Paulo┸ Norte do Paraná ┽ Outros nomes┺ arari-
bá-rosa┸ araruva┸ carijó┸ putumuju┸ tipiri. Atin-ge de など a にに m de altura e rápido crescimento┻ As ピlores são amarelas muito ornamentais┸ seus frutos espinhentos são levados pelos ventos a grandes distâncias┻ A madeira é moderadamente pesada┸ dura e resistente própria para construção naval┸ obras hidráulicas┸ dormentes┸ canoas┸ carroçaria┸ marcenaria e carpintaria em geral┻ 

53. Dalbergia assamica ‒ árvore alta próxima do Play está frutiピicando┻ Família┺ Fabaceae┻ Distribui-ção geográピica┺ China┸Índia┸Butão┸ Bangladesh┻ Ár-vore de ば a など m de altura┻  Em Assam é utilizada para sombrear as plantações de chá┻ Encontrada em ピlorestas mistas┸ ピlorestas abertas┸ entre arbus-tos┸ encostas de montanhas┸ ribeirinhos┸ terrenos baldios┸ ao lado de aldeias┸ em altitudes de ぬどど a なばどど m┻

54. Gynerium sagittatum  - Atrás do Play  encontra-

se o pau-de-gaiola - Família: Poaceae – Distribui-ção geográピica┺ Índias Ocidentais┸ México┸ América Central┸ América do Sul até o Paraguai┸ encontrada em locais com muita umidade no solo┸ geralmente rico em matéria orgânica e ┸ às vezes┸ com o lençol freático próximo da superピície┸ em áreas sazonal-mente inundadas┻ De locais tão diversos possui inúmeros nomes┺ cana-selvagem┸ cana-do-rio┸ 
cana-brava┸ cana ピlecha┸ ubá┸ guará┸ parimá┸ ari-
ná┸ iná┸ pau┽de┽ピlecha┻ É uma planta que cresce até 

は m de altura┸ os colmos são ピinamente estriados e eretos┸ semelhantes à cana┸ as folhas são de な a に m de comprimento e têm as margens serrilhadas e aピiadas┸ as inピlorescências são muito decorativas┸ formadas por inúmeras plumas branco┽acinzen-tadas┻ A planta é rica em celulose┸ os rizomas são diuréticos┸ os brotos são aproveitados para a pro-dução de xampu┸ os colmos servem para cercas e empregados pelos indígenas da Amazônia para a construção de arcos e ピlechas┸ as folhas têm grande aproveitamento┸ a palha é utilizada para fazer ces-tas┸ tapetes e chapéus┻ Na Colômbia fazem o tradi-cional sombreiro┻ As belas plumas branco┽acinzen-tadas são aproveitadas para arranjos ピlorais secos┻ 
55. Árvore alta com ピlores amarelas ao lado do rio dos macacos┸ perto da ponte┻
56. Blighia sapida – castanheira-da-áfrica está frutiピicando┻ Família┺ Sapindaceae. Distribuição geográピica┺ África Ocidental┸ Costa da Guiné┻ 

Árvore de なのm de altura┸ tronco curto┸ copa com ampla circunferência┸ muito ramiピicada┸ as folhas compostas medem なの cm de comprimento┻ As ピlo-res são branco┽esverdeadas e aromáticas┻ O fruto no início é amarelo ┸ de forma arredondada┸ mede oito cm de comprimento┸ quando maduro torna┽se vermelho vivo┸ dando à árvore um belo aspecto ornamental┻ A fruta é tóxica quando imatura ou verde┸ só o arilo da semente pode ser consumido quando ela está madura┸ a porção esbranquiçada na base da semente é oleosa e tem o sabor de noz┻ O fruto cozido é utilizado no preparo de ensopados┸ refrigerantes┸ doces┸ bolos e serve como substituto das nozes em certas ocasiões┻  As sementes secas┸ os frutos┸ as cascas e folhas são empregadas na me-

(Dalbergia assamica)

Castanheira da áfrica (Blighia sapida)
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dicina tradicional┻  Esta árvore foi transportada da África pelos navios negreiros por volta do séc┻なぱ ゅなばばぱょ para o Caribe┸ seus frutos tornaram┽se en-tão uma das principais características de várias co-zinhas do Caribe┸ principalmente da Jamaica┸ onde é muito comum encontrá┽los nos mercados┻ O nome Blighia foi dado em homenagem ao Capitão Wiliam Bligh que transportava os frutos da Jamaica para o Royal Botanic Garden em Kew┸ na Inglaterra┸ em なひばぬ┻
57. Spathodea campanulata - tulipa africana ou 

bisnagueira. Família: Bignoniaceae. Distribuição geográピica┺ África Tropical┻Árvore muito ornamen-tal de なの a にど m de altura┸ copa densa arredonda-da de folhagem vigorosa com folhas grandes verde escuras┻  As ピlores são vistosas de cores vermelho alaranjado┸ muito numerosas┸campanuladas┸ volta-das para cima em forma de taça┻ Chamadas pelos Britânicos de ╉Chamas da Floresta╊ e ╉Árvore das Chamas╊┻O botão ピloral em forma de bisnaga cotem água┻ Estes botões fazem a alegria das crianças usa-dos nas brincadeiras tirando partido de sua capaci-dade de esguichar água┻ Conhecida por isso de ╉xixi 
de macaco”.

58. Combretum rotundifolium - escovinha ou 
ピlor┽de┽fogo. Família: Combretaceae. Distribuição geográピica ┺ Amazonas┸ Pará┸ Rondônia┸ Roraima┸ em ピlorestas úmidas┸ em altitudes baixas┸ muitas vezes ao longo das margens dos rios┻ Trepadeira vi-gorosa de folhas que são bronzeadas quando novas e depois verde┽brilhantes┻ Inピlorescência vistosa com ピlores em forma de uma escova┻ As cerdas┸ de início amarelas┸ numa segunda etapa misturam o amarelo e o laranja┸ em seguida ganham uma única 
e forte tonalidade alaranjada. Fazem a alegria dos pássaros┸ principalmente dos beija┽ピlores e muitas vezes transformam┽se em verdadeiro borboletário┸ tal a quantidade de borbo letas que as envolve┻

59. 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 Est┻ 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┻
60. Nymphaea caerulea - 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┻

61. Carapa guianensis - As majestosas andirobas estão ピloridas┸ sendo uma das aléias mais bonitas 
do Arboreto. Família: Meliaceae - Distribuição geo-gráピica┺ América Central┸ Antilhas┸ Região Amazôni-ca┸ do Amazonas ao Maranhão┸ habita terrenos ala-gados e ao longo dos rios e igarapés┻ Conhecida por inúmeros nomes┺ andiroba-vermelha┸ andiroba-
do-igapó┸ manduroba┸ andirova┸ camaçari┸ ca-
rapinha┸ 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 madeira pesada e dura┸ de tex-tura média┸ pardo┽avermelhada até vermelho┽es-cura┻ 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 

Ninfeia azul (Nymphaea caerulea)
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comprimento┻ As ピlores são pequenas┸ perfumadas┸ alvas ou amareladas┸ reunidas em grandes inピlores-cências na extremidade dos ramos┻ Os frutos cáp-sula globoso┽quadrangular são grandes e contem numerosas sementes┸ de onde é extraído o óleo ou azeite de andiroba┸ de cor amarelo┽claro e de extre-ma importância┻ Este óleo muito amargo deu ori-gem ao nome tupi ╉andiroba╊ que signiピica  ╉gosto amargo╊┻ A madeira é empregada na construção de mastros┸ bancos de navios┸ construção civil┸ mar-cenaria┸ carpintaria┸ mobiliário┸ bengalas┻ Possui inúmeras propriedades importantes na medicina popular┸ entre outras ┺ antisséptica┸ anti┽inピlama-tória┸  utilizada para contusões┸cicatrizações┸  reu-matismo e como repelente de insetos┻ Na indústria cosmética┸ o óleo é usado na fabricação de sabone-tes┸ xampus e cremes┻ É tido como remédio para calvície ┻ O bagaço da planta é aproveitado para a fabricação das velas famosas ┸vendidas no mercado  como repelentes dos insetos┻
62. Hedychium coronarium - lírio do brejo 

- Família: Zingiberaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ Himalaia┸ Nepal e Índia┻ Conhecido também 
como lágrima-de-moça┸ lágrima-de-vênus┸ jas-
mim-borboleta┸ lírio branco, gengibre bran-
co┻  Planta palustre┸ com な┸の a に┸ど m de altura┸ de crescimento rápido┸ com folhagem verde brilhante┸ ornamental┸ com grandes ピlores brancas muito per-

fumadas.

63. Hedychium ヘlavescens - gengibre amarelo - 

Família: Zingiberaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Himalaia e norte do Vietnã┻  Atinge に┸の m de altura┻ Inピlorescências terminais cilíndricas e muito perfu-madas┻ Tornou┽se planta invasora na Nova Zelân-dia e no Havaí┻

64. Heliconia hirsuta - helicônia amarela - Famí-

lia: Heliconaceae┻ De pequeno porte┸ até に metros┻  Distribuição geográピica┺ Havaí┻
65. Jacaranda mimosifolia - curiosamente o jaca-

randá mimoso nos surpreendeu┸ o encontramos junto das andirobas┸ quando sempre  o admiramos em frente ao Centro de Visitantes e a ピloração que ocorre em setembro e outubro e nunca no verão┻ 
Família: Bignoniaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Pa-raguai┸ Bolívia e Argentina┻ Árvore cujo porte atinge de など a なの m de altura┸ crescimento rápido┸ tronco com ねど cm de diâmetro┸ de casca ピina e acinzenta-da┸ 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 cápsula┸ arre-dondado┸ lenhoso┸ com sementes pequenas┸ aladas┸ que são utilizados na confecção de bijuteria┻  É en-contrada 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┻

66. Theobroma subincanum – encontramos o 

cupuí ou cacauí totalmente ピlorido e com frutos 
– Família: Sterculiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Desde o Estado do Pará até áreas amazônicas dos países vizinhos da região┸ preferindo matas de ter-ras altas e┸ principalmente as margens dos igarapés onde é grande a umidade do terreno┻ Conhecida por 
cacau-chimarrão┸ cacau-embaúba┸ cacau-jaca-
ré┸ cacau-peludo┸ cupuizeiro┸ cacaurana┸ cupua-
hy e outros┻  Árvore de porte mediano┸ diピicilmente atinge にど m de altura┸ de tronco muito ピino┸ de copa rala┸ multirramiピicada┸ com folhas coriáceas┸ elípti-co┽oblongas até ぬど cm de comprimento┻ Especial-

Gengibre amarelo (Hedychium ヘlavescensょ
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mente decorativa 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 veludo┸ e muito perfumadas┻  Fruto de pericarpo duro e resistente┸ recoberto por um in-dumento semelhante ao do cupuaçu verdadeiro┸ de sabor exótico e agradável┸ as sementes são numero-sas┸ envolvidas por polpa branco┽amarelada e delas pode┽se fazer um delicioso chocolate┸ também são utilizados na fabricação de refrescos┸ sorvetes┸ bo-los┸ cremes e outras sobremesas┻ É também fruto básico na alimentação dos animais da ピloresta┸ es-pecialmente dos macacos┻    

67. Couroupita guianensis ┽ Está belíssima a aleia 
dos abricós-de-macaco┸ cuia-de-macaco┸ ma-
cacarecuia 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┻
68. Ixora hookeri - ixora odorata - Família: Ru-

biaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Madagascar┸ en-contrada em terrenos úmidos┻ Arbusto ou pequena árvore que cresce até のm de altura┻
69. Vagueria - o  tamarindo-espanhol está ピlo-

rescendo. Família: Rubiaceae - Distribuição geográ-ピica┺ África Tropical do Senegal a Nigéria┸ República do Congo┸ também Sudão┸ Etiópia┸ Uganda┸ Zanzi-bar e Madagascar┻ 

Arbusto ou pequena árvore  de に a など m de altura┻ Encontrada em áreas secas┸ em baixas elevações┸ ri-beirinhos┸ ピlorestas verdes┸ prados arbustivos┸ tam-bém em aピloramentos rochosos e montículos de cupim┸ da elevação do nível do mar até に┻ねどど m de altitude┻ É intolerante a geadas┻ O gênero Vagueria foi descrito em なばひな por Johan Friedrick Gmelin┻ As ピlores são pequenas e de aroma desagradável┻A fru-ta é globosa┸ castanho amarelada┸ a polpa de sabor ligeiramente acidulado que lembra o do tamarindo ou às vezes do chocolate┸ principalmente apreciado pelas crianças┻ São consumidos ao natural ou em bebidas e conservas┻Na medicina caseira é empre-gada no tratamento da malária┻Raízes e cascas são 

Cacauí (Theobroma subincanum)

Tamarindo espanhol (Vagueria)
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usadas na medicina tradicional.

70. 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┻
71. 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 iIhas do Oceano Pacíピico┻
72. Pandanus utilis -  vácua - encontramos um 

pândanus com um fruto muito decorativo┻ Famí-
lia: Pandanaceae ┽ Distribuição geográピica┺ África┸ Madagascar┸ Sudeste da Ásia┸ Ilhas do Oceano Pa-cíピico┸ Austrália┸ encontrado em locais pantanosos e arenosos┸ próximo às praias┸ útil no controle de erosão┻ Conhecido também como pinhão┽de┽ma-dagascar┻ Árvore escultural┸ com formato único┸ com até にどm de altura┻ Tronco simples ou com ra-miピicações afastadas e numerosas raízes como su-porte┻ Folhas coriáceas┸ de cor verde┽escuro com as bordas serrilhadas┸ dispostas em espiral e em tufos cerrados nas extremidades dos ramos┻ Flores são unissexuadas┸ sendo que a espécie masculina pro-duz ピlores de coloração amarela┸ bastante perfu-madas┻ Os frutos são esféricos┸ do tamanho de uma cabeça┸ compostos de numerosos frutos indivi-

duais┸ que comportam diversas facetas┻ As plantas femininas produzem frutos grandes┸ semelhantes a pinhas┸ quando maduros┸ tornam┽se de verde para amarelo┽laranja┻ São comestíveis┸ mas devem ser preparados antes do consumo┻ Em alguns países representam um dos mais importantes alimentos nutritivos e alimentam também diversos mamífe-ros e esquilos┻ As folhas são empregadas para fazer cordas┸ esteiras┸ chapéus┸ esteiras e útil na cobertu-ra de telhados devido a sua superピície natural ser resistente à água┻ Em Madagascar é a espécie que fornece a maior quantidade de ピibras para a fabri-cação de tecidos grossos para sacaria┻ No Parque encontramos vários pândanus próximos das man-gueiras┸ o exemplar que desperta a nossa atenção está ao lado da extensa pérgula da trepadeira Ca-

moensia.

73. Após a entrada do Arboreto as duas Parmen-

tiera cereifera - árvore-da-vela - estão ピloridas┻ 
Família: Bignoniaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México┸ Panamá┸ América Central┻ Árvore de の a ば m de altura┸ com tronco muito ramiピicado┸ copa densa┻ Suas ピlores abundantes┸ brancas┸ campanu-ladas são dispostas ao longo do tronco e dos ramos┸ quando caem formam sob a sua copa um tapete branco muito decorativo┸ os frutos são longos┸ cilín-dricos┸ branco┽amarelados┸ cerosos┸ dependurados diretamente dos ramos┸ com aspecto semelhantes a uma vela┸ contêm polpa na qual estão embutidas as sementes ┸ pequenas e achatadas┻

74. Diospyrus kaki L┻f┻ - Na entrada da AAJB um bonito pé de caqui com seus frutos. Família: Ebe-

naceae ┽ Distribuição geográピica┺ China e Japão┻ O nome dióspiri ゅDiospyrusょ tem origem no grego 

Vácua (Pandanus utilis)
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dióspuron┸ signiピica ╉alimento de Zeus╊ e caqui vem do japonês kaki┻ Está entre as plantas mais antigas de cultivo┸ conhecido o seu uso na China há mais de に┻どどど anos┻ Em algumas comunidades rurais chi-nesas a fruta é considerada com poder místico que pode resolver dores de cabeça┸ nas costas e nos pés┻ As primeiras variedades de caqui doce foram tra-zidas por imigrantes japoneses em なひなは┻ É cultiva-da principalmente no Sul do Brasil em climas mais amenos e frios┻ A fruta possui grande valor nutriti-vo┸ contendo vitaminas e sais minerais e indicada para muitos usos medicinais┻
Tucano de bico preto

Macaco prego

Caqui (Diospyrus kaki L. f.)

Sagui
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