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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. Bem próxima está a Petrea volubilis ┽ trepadeira 

conhecida como touca de viúva┸ viuvinha ou ピlor 
de são Miguel. Família: Verbeneaceae. Distribuição geográピica┺ Brasil┻ 

3. Bixa orellana ┽ sempre encontrada no Cáctário e┸ para nossa surpresa┸ a vimos pela primeira vez antes da escada da Biblioteca┸ um bonito exemplar 
de urucum ピlorido┻ Família┺ Bixaceae. Distribuição geográピica┺ Região amazônica┸ encontrado em todo o Brasil┸ exceto no extremo sul pois não tolera gea-

da. 

Chamado também de colorau┸ açafroeira-da-ter-
ra┸ açafroa ou urucu┻  Arvoreta que pode alcançar até はm de altura┸ de rápido crescimento e de gran-de efeito decorativo┸ tanto pela beleza e colorido de suas ピlores rosadas┸ como pelos exóticos cachos de frutos de exuberante cor vermelha┻ Utilizado pelos indígenas nas suas pinturas┸ para tingir a pele e os cabelos┸ serve para protegê┽los dos raios solares e das picadas dos mosquitos┻ É usado igualmente para colorir objetos de cerâmica e outros utensílios de uso doméstico┻ Muito apreciado na culinária é conhecido como colorau ┸ na cozinha capixaba é condimento indispensável no preparo de peixes┻  Produz um corante de larga utilização nas indús-trias alimentar┸ popular┸ farmacêutica┸ cosmética┸ de tintas e tecidos┻  Na indústria alimentar┸ está pro-vada a sua eピicácia na utilização como corante em derivados do leite┸ como queijos┸ manteigas┸ marga-rinas┸ refrigerantes┸ vinhos┸ carnes┸ em substituição Viuvinha (Petrea volubilis)

Urucum (Bixa orellana)
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aos corantes de origem mineral┻ Contém vitaminas A┸ B e caroteno┻ Na indústria de cosméticos é empre-gado como bronzeador┻ São inúmeras as indicações na indústria farmacêutica e é também afrodisíaco┻ Considerado a essência do amor incondicional┸ nos Florais de Minas é indicado para as personalidades agressivas┸ quando essa atitude gera somatizações que comprometem a saúde┻
4. Malpighia coccigera está ピlorida a carrasqui-

nha┸ cruz-de-malta ou falso-azevinho┸ também sempre encontrada no Jardim Japonês┸ da família 
Malpighiaceae┻ Nativa das Antilhas é um arbusto de な┸のm de altura┸ com folhas pequenas e brilhan-tes com bordas denteadas┸ as ピlores são delicadas cor┽de┽rosa ou branco┽creme┻ Os frutos são peque-ninos esféricos e vermelho┽brilhante┸ semelhantes ao ╉holy╊ do Natal do Hemisfério Norte┸ Europa e América do Norte e são muito procuradas pelos pássaros┻

5. Na pequena fonte há uma escultura cópia da existente no Palácio Vecchio em Florença┸ onde apreciamos a Nymphaea lotus┸ ninfeia-branca┸ lí-
rio d´água┸ lótus sagrado-do-egito,  pertencente 
à família Nympheaceae┻ Distribuição geográピica┺ África┸ ocorre no Egito e Madagascar┻ 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 botânico Nymphaea ori-gina┽se do latim nympha que signiピica ninfa das águas┻ Supõe┽se que seja também uma variante da palavra grega nympha ゅvirgemょ┸ uma vez que na 

Antiguidade os gregos atribuíam a esta planta pro-priedades afrodisíacas┻ Estas belas plantas desper-taram o interesse e a admiração do famoso pintor impressionista francês Claude Monet que as eterni-zou em inúmeros dos seus quadros┻ Em seu jardim de Giverny┸ próximo a Paris┸ possuía uma bela cole-ção dessa espécie┸ que pode ser apreciada até hoje┸ como parte de um roteiro turístico┻
No Jardim Sensorial encontramos várias plantas ピloridas┺
6. Cuphea gracilis - chamada de falsa-érica ou 

cuféia é uma herbácea┸ da família Lythraceae, nati-va do Brasil┸ de pequeno porte┸ de にど a ぬど cm┸ com folhagem delicada┸ permanente┸ sempre verde┻ As pequeninas ピlores são cor┽de┽rosa┸ havendo uma variedade de ピlores brancas┸ ピloresce quase o ano 
todo.

7. Spathoglottis unguiculata ┽ está ピlorida a or-
quídea-grapete┻ Distribuição geográピica┺ Sudeste asiático┸ e sudoeste do Oceano Pacíピico┸ encontrada 
em grandes touceiras em encostas rochosas e cla-reiras 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 longo do ano┻  Do la-tim ╉unguiculata╊┸ com unhas┸ signi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 conhecido refrigerante grapete┸ daí o seu nome popular┻ 

Carrasquinha (Malpighia coccigera) Falsa-érica (Cuphea gracilis)
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8. Zingiber spectabile - gengibre magníピico - Fa-

mília: Zingiberaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Ma-lásia┻ Conhecida também como colmeia┸ pois faz lembrar uma colmeia┻ Herbácea rizomatosa┸ ereta┸ entouceirada┸ ピlorífera com な┸の a に┸どど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┻
9. Crescentia alata – Coité vem do tupi e signiピica ╉vasilha ou panela╊┸ também chamada cuia-de-ár-

vore. Família: Bignoniaceae┽ Distribuição geográピi-ca┺ América Central e sua dispersão atinge a região Norte do Brasil┸ chegando ao Estado do Pará e Ma-ranhão┻ 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 cabo-clos┻ Também são aproveitados como instrumen-

tos musicais.

10. Jasminum sambac ┽ trepadeira jasmim-boga-
ri ou jasmim-da-arábia┸ da família Oleaceae. Dis-tribuição geográピica┺ Índia e Sri Lanka┻ Suas ピlores brancas são muito perfumadas┸ podendo ser sim-ples ou dobradas┸ sendo essas muito mais belas┻ Fa-zem parte das oferendas nos rituais dos países hin-duístas┸ é ピlor símbolo das Filipinas onde as ピlores compõem as ╉leis╊ ゅcolares de ピloresょ┸ e também é uma das três ピlores nacionais da Indonésia┻ O tradi-cional chá chinês é aromatizado com o jasmim┽bo-

gari ┻ É este mesmo jasmim que é usado na extração do perfume┻ Uma lenda diz que estas ピlores servem para induzir os corações ao afeto┻ Por isso Kama┸ deus do amor┸ usa┽as na ponta de suas ピlechas┻

11. Lonicera japonica┻ A trepadeira madressil-
va┸ madressilva-dos-jardins┸ cipó-rainha┸ da 
família Caprifoliaceae┸ encontra┽se com delicadas ピlores branco┽amareladas┸ 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 tra-dicional medicina chinesa┸ e┸ na sua homeopatia utilizam as folhas secadas┻ Na apicultura é fonte de néctar e pólen┻

Flores no Cactário:

12. Senna cana ┽ Na encosta do cactário┸ comple-tamente coberta de ピlores amarelas┸ encontra┽se o 
fedegoso-do-mato ou cássia cana.

Fedegoso do mato (Senna cana)

Coité (Crescentia alata)

Jasmim-bogari (Jasminum sambac)
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Família: Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Bra-sil┸ na Caatinga e no Cerrado┸ principalmente nas terras do Vale São Francisco┻ Pequena árvore┸ não passa de はm de altura┸ de tronco curto┸ com copa arredondada┸ densa e baixa┻ A ピloração é exuberan-te┸ com delicadas ピlores amarelas┻ Considerada pela população local de grande importância com vários empregos como planta medicinal┻
13. Jatropha podagrica┸ arbusto exótico suculento 

e leitoso conhecido como batata do diabo┸ batata 
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. Nymphaea rubra ‒ no pequeno lago  está ピlori-

da a ninfeia cor de rosa.

15. Espostoopsis dybowskii - Família Cactaceae┸ lembrando um cereus com ピlores semelhantes a pequenos ピlocos de algodão┻ Endêmica da caatinga do Estado da Bahia┻ Espécie em perigo┸ segundo a Lista Vermelha Oピicial do Brasil┸ afetada pelo des-matamento e incêndios┻

16. Pachypodium saundersii - estrela de Lun-
di. Família: Apocynaceae┻ Distribuição geográピica┺ Madagascar┸ Sul da África┻ Pequeno arbusto su-

culento┸ 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┻ 
17. Tradescantia spathaceae - moisés-no-berço┸ 

abacaxi-roxo - Família Commelinaceae - Distribui-ção geográピica┺ México ┽ Planta muito ornamental┸ com にど a ぬど cm de altura┸ folhas em rosetas verde escuras na fase superior e roxas na inferior e na base das folhas pequeninas ピlores brancas envolvi-das por brácteas em forma de berço┸ origem ao seu nome popular┻
18. Tradescantia sillamontana ┽ planta perene┸ de ぬど a ねどcm de altura ┽ Família Commelinaceae ┽ É en-dêmica nas áreas secas no nordeste do México┻ As folhas carnosas são dispostas em uma forma geo-métrica┻ As ピlores são delicadas┸ a corola é consti-tuída por três pétalas rosa púrpura brilhante e três sépalas pequenas┻
19. Opuntia brasiliensis - opuntia - Família Cacta-

ceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Paraguai┸Bolí-via┸ Peru e norte da Argetina ┽ Tronco central cilín-drico┸ as ピlores são amarelas brilhantes┸  as palmas têm forma ovalada revestidas de espinhos┸ por isso são conhecidas┸ muitas vezes┸ como palma do infer-

no.

20. Galphimia brasiliensis ┽ Ao lado da escada que vai para o Mirante encontra┽se o resedá amarelo┸ 
brasileirinha ou trialis┸ da família Malpighiaceae. 

Opuntia (Opuntia brasiliensis)
(Espostoopsis dybowskii)
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Distribuição geográピica┺ sul do Brasil┸ Argentina e Uruguai┻ São pequenos arbustos de な a に m de altu-ra┸ de textura semilenhosa┸ muito ramiピicado┸ com folhagens verde┽médio┸ estão quase sempre ピlo-ridos formando um conjunto vistoso pela grande quantidade de pequeninas ピlores delicadas┸ na cor 
amarelo-dourado.

21. Aeschynomene elaphroxylon ┽ No Lago Frei Leandro encontra┽se a madeira de balsa - Família: 

Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Etiópia┸ Sudan┸ Gana┸ Nigéria e Zimbábue┻ Pequena árvore de até ひm cresce em solos encharcados┸ rios┸ lagos e pân-tanos┻ As ピlores são amarelo┽alaranjadas┸ os frutos são em espiral┸ as sementes castanho┽escuro arro-xeadas têm a forma de rim┸ as folhas misturadas a outras plantas são empregadas no tratamento de reumatismo e também no tratamento de pele┻ Uti-lizam as hastes para pesca┸ no fabrico de sandálias e como combustível e forragem┻ A madeira pálida e muito leve serve para a construção de balsas┸ ca-noas┸ jangadas e no fabrico de móveis┻

22. Thalia geniculata ‒ Também no Lago encon-

tra-se a bandeira-fogo - Família: Marantacea - Dis-tribuição geográピica┺ América Central┸ Costa Rica┸ Flórida┸ México┸ conhecidas┺ bandeira-jacaré┸ ara-
ruta┸ gigante-de-água-canna┻ São plantas ぬ a ば m de altura┸ de áreas pantanosas┸ solos muito úmidos┸ encontradas às margens de córregos┸ lagos e la-goas┻ As folhas┸ com haste longa┸ são em forma de lança┸ com base arredondada verde┽acinzentada┻ As ピlores┸ em grandes grupos ramiピicados┸ reuni-das em panículas pendentes┸ nas cores de lavanda a roxa┻ Atraem mangabas┸ beija┽ピlores e borboletas┻

Os frutos são esféricos com grandes sementes lisas de cor marrom escuro ao preto┻
23. Pontederia parviヘlora ┽ Ainda no Lago está a 

rainha dos lagos┸ mururé┸ orelha de veado. Fa-

mília: Pontederiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Sul dos Est┻ Unidos e América Tropical ┽ Planta aquáti-ca┸ entouceirada┸ ど┸の a な┸どど de altura┸ folhas áspe-ras┸inピlorescência em espiga com ピlores brancas ou violeta┽arroxeadas┻ Apropriadas para lagos┸ mar-gens de córregos e canais┻

24. Ravenala madagascariensis – a árvore-do-
viajante encontra┽se com inピlorescências brancas e belíssimas sementes azul cobalto┻ O nome como é conhecida refere┽se à água retirada do interior da bainha de suas folhas┸utilizada pelos viajantes┻ Per-tence à mesma família da ave┽do┽paraíso ゅStrelitzia reginaeょ┻ Uma curiosidade quanto às suas ピlores┺ As inピlorescências nascem nos eixos foliares┻ Ultrapas-sam o ápice das folhas e assim notavelmente adap-tadas à polinização pelos passarinhos┻ Numerosas ピlores com seis pétalas brancas e seis estames são dispostas nas axilas das brácteas naviculares┻ O 

Madeira de balsa (Aeschynomene elaphroxylon)
Opuntia (Opuntia brasiliensis)
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passarinho polinizador pousa sobre uma das brác-teas 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 momento desse contato┸ a ピlor se abre subitamente e inunda o peito do passarinho com pólen┸ que ele leva┸ em seguida┸ até a próxima ピlor┻
 

25. Cheilocostus speciosus - cana-do-brejo┻ En-contra┽se na beira do Lago Frei Leandro ┽ Família┺ 
Costaceae ┽ Distribuição geográピica┺ América Cen-tral e América do Sul┸ especialmente Brasil┸ algumas espécies da Ásia ゅÍndiaょ┻ Outros nomes┺ costus┸ ca-
nela-de-ema┸ cana-de-macaco┸ gengibre-espi-
ral┻ Herbácea rizomatosa┸ entouceirada┸ な┸にど a にm de altura┸ com hastes recurvadas nas extremidades┻ 

26. Rotheca myricoides - A borboleta azul está ピlorida┻ Família┺ Verbenaceae - Distribuição geográ-ピica┺ Uganda┸ África┻ Arbusto ereto┸ ramiピicado de な┸の a に┸どど de altura┻ As folhas são verde┽brilhantes e as ピlores delicadas tem parte azul┽clara e parte azul┽violeta┸ semelhantes a pequenas borboletas┻ É planta muito visitada pelo inseto mamangava┻

27. Dialium guineense ┽ Família┺ Próximo ao Cô-

moro está o jitaí - Família: Fabaceae - Distribuição geográピica┺ África┸ encontrado nas ピlorestas de sa-vana densa e matas ciliares┻ Conhecida também como veludo de tamarindo┸ pelos seus frutos┻ Árvo-re que atinge ぬどm de altura┸ com casca lisa e cinza┻ As ピlores┸ em cachos┸ são pequeninas de cor branco creme┻ Os frutos são preto aveludados┸ comestíveis┸ com sabor de tamarindo┻ Na Tailândia são usados como alimento doce┸ revestidos de açúcar e tempe-rado com chili┻ Em Gana as folhas┸ com gosto amar-

go┸ fazem parte de um prato especial┻ As cascas e folhas têm propriedades medicinais┸ antimicrobia-nas┻ A madeira é densa┸ dura e compacta com cerne castanho┽avermelhado┸ empregada na construção de casas e pavimentação┻ O nome especíピico signi-ピica ╉da Guiné╊┻ A fruta ┸ uma vez que ピlutua┸ é trans-portada pelas correntes marítimas┸ podendo ocor-rer a dispersão a longas distâncias┻
 

28. Ipomoea carnea - algodão bravo┸ algodão do 
Pantanal┸ campainha de canudo. Família - Con-

volvulaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México┸ Amé-rica 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┻ 
29. Mussaenda erythrophylla ┽ No cômoro encon-

tra-se a mussaenda. 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┻

30. Aiphanes aculeata ┽ Também no cômoro estão 
os corozo ou cariotas-de-espinho┸ palmeiras com longos espinhos pretos por todo o seu tronco e com decorativos cachos de frutos┸ vermelho┽vivo┸ sem-pre disputados pelos mais diversos pássaros┸ prin-cipalmente pelas belíssimas saíras de sete┽cores┻ Distribuição geográピica┺ parte ocidental do Estado 
do Acre. Atualmente encontramos uma bonita in-ピlorescência numa das palmeiras┻ 

Borboleta azul (Rotheca myricoides)

Mussaenda (Mussaenda erythrophylla)
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31. Apeiba tibourbon - pau-de-jangada encontra-se após a Estufa das Insetívoras┸ à direita┸ conhecida ainda por outros nomes como pente-de-macaco┸ 
jangadeira┸ embira-branca. Família: Bombaca-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ da Região Amazônica  até Minas Gerais e S┻Paulo┻ Atinge de なのm a にどm de altura┻ As ピlores são grandes amarelas reunidas ao longo dos ramos┸ os frutos são achatados┸ medem cerca de oito cm de diâmetro┸ possuem cerdas ピle-xíveis semelhantes a um ouriço do mar┻ O tronco é de madeira leve┸ ピlutua com facilidade e a madei-ra é empregada na confecção de jangadas e pasta celulósica┻ A casca é aproveitada para o fabrico de 
cordas.

32. Pleroma marinana - quaresma da pedra está ピlorida ┽ Família┺ Melastomataceae - Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Espírito Santo┻
33. Pleroma heteromala - quaresma arbusto ou 

orelha-de-onça. Família: Melastomataceae. Distri-buição geográピica┺ Brasil┻ Planta arbustiva de textu-

ra semi┽lenhosa de な a ぬm de altura┻ Folhas gran-des┸ cordiformes┸ de cor verde┽escura que formam um bonito contraste com as inúmeras ピlores roxas┻ Floresce quase o ano todo┻
34. Guazuma ulmifolia ┽ está ピlorida a guazuma┸ 

mutambo┸ cabeça de negro┸ fruta de macaco e 

chico magro. Família: Sterculiaceae - Distribuição geográピica┺ Desde o México┸ América Central e do Sul┸ no Brasil desde Amazonas até o Paraná┻  Seu nome mutambo dado pelos tupis signiピica ╉fruta┽dura╊┻ Árvore que atinge até にど metros de altura┸ resistente a baixas temperaturas┻ Os frutos de cor preta┸ quando maduros são adocicados e comes-tíveis┻ São triturados e consumidos como paçoca doce e usados para fabricar licor┻ Possui várias pro-priedades medicinais┻

35. Próxima da Casa dos Pilões está a Dombeya 

tilliaceae - dombéia┸ aurora┸ com ピlores brancas┻ 
Família: Malvaceae ┽ Distribuição geográピica┺ África do Sul┻ Espécie do Gênero Dombeya semelhante à 
Dombeya Wallichii.

Corozo (Aiphanes aculeata)

Pau-de-jangada (Apeiba tibourbon)

Guazuma (Guazuma ulmifolia)

Dombéia (Dombeya tilliaceae)
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36. Luehea conwentzii ┽ Outra árvore ピlorida é o 
açoita-cavalo. Família: Tiliaceae. Distribuição geo-grá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curvadosょ┸ caixotaria┸ peças torneadas┸ na construção civil┸ como ripas┸ moldu-ras┸ etc┻
37. 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┻
38. Dracaena arborea - dracena árvore ┽ Após um longo tempo iniciou a sua frutiピicação ┽ Família┺ 

Liliaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Guiné e regiões semiáridas da África Tropical┻ É uma planta escul-tural┸ até なに m de altura┸ apresenta um tronco de-licado e a parte de cima é composta por uma coroa de folhas compridas e estreitas┻ Os frutos de colo-ração alaranjada são extremamente ornamentais e permanecem durante muito tempo┻

39. Banisteriopsis laevifolia┸  encontramos pró-xima da Dracaena esta trepadeira ou sub┽arbusto com ピlores amarelas┻ Família Malpighiaceae┻ Endê-mica do Brasil┺ Norte ゅRondônia┸Tocantinsょ┸ Centro 

Oeste ゅDistrito Federal┸ Goiás┸Mato Grosso do Sul┸ Mato Grossoょ┸ Sudeste ゅMinas Gerais e S┻Pauloょ e Sul ゅParanáょ┻ Planta bastante difundida na medi-cina tradicional┸ produz óleo essencial┸ está sendo estudada e pesquisada┻
40. Na área da Restinga há um arbusto com ピlores 

brancas semelhantes a esponjinhas - Eugenia sp. - 

Família Myrtaceae.

41. Crinum asiaticum - crino branco - Família: 

Amaryllidaceae ┽ Distribuição geográピica┺ América Tropical┸ Africa┽do┽Sul e Ásia Tropical┻  Outros no-

mes: aucena-d´água┸ açucena-do-brejo. Herbá-cea de ねど a ばど cm de altura┸ com rosetas de folhas ornamentais em tiras longas┸ de cor verde┽vivo┻ Inピlorescências sustentadas por haste robusta com cachos de inúmeras ピlores brancas perfumadas┸ se-

melhantes aos lírios. Na Conchinchina usam o bul-bo para fazer uma cataplasma┸ aplicada sobre feri-mentos feitos por ピlecha envenenada e mordedura 
de animais.

42. Beaucarnea recurvata - pata-de-elefante ou 
neolina┸ encontra┽se com decorativa inピlorescência 
- Família Ruscaceae┻ Distribuição geográピica┺ Méxi-co┻ 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.

Dracena árvore (Dracaena arborea)

Arbusto com ピlores brancas
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43. 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┻
44. 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 orna-mentos┻ As raízes e cascas são empregadas na me-dicina tradicional para dores nas costas┻ Do latim ╉lutea╊ signiピica  ╉amarelo dourado╊┻ É confundida com outra árvore da África  a Spathodea campanu-la┸ tulipa africana amarela┻
45. Agave americana L. - agave┸ pita┸ piteira - 

Família: Amaryllidaceae ┽ Distribuição geográピica┺ 

América Tropical┻ Planta com folhas grandes┸ ピibro-sas┸ com espinhos recurvados nas margens┻ Inピlo-rescência ereta┸ de vários metros de altura┸ conhe-cida como mastro┻ Esta que encontramos está com┸ aproximadamente┸ なのm de altura┻

46. Mansoa alliacea ‒ Na extensa pérgula┸ no ca-minho do Orquidário está ピlorido o cipó-alho┸ ci-
pó-de-alho┸ alho-da-mata - Família: Bignoniacea - Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┸ ocorre em terra ピirme┸ áreas sombreadas┸ tanto em capoei-ras┸ como em bosques primários┻ 

Trepadeira perene muito vistosa┸ com folhas verde┽brilhantes que têm forte cheiro de alho e sabor 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 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-

Pata de elefante (Beaucarnea recurvata)

Agave (Agave americana L.)

Cipó-alho (Mansoa alliacea)



AAJB · Floração  Abril, 2017

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.

47. 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.

48. Grias neuberthii - manguá ou sachá-manguá┸ árvore alta e esguia que chega a atingir にど m de al-tura┸ as folhas são grandes e podem medir até なm de comprimento┻ Despertam a nossa atenção pela beleza dos troncos literalmente revestidos de visto-sas ピlores amarelas┸ reunidas em grupos de など ou mais unidades┻ Os frutos são lenhosos┸ compridos e marrons┸ a polpa que envolve as sementes é bran-ca e adocicada┸ muito apreciados pelos povos nati-vos┻ Família Lecythidaceae┻ Distribuição geográピica┺ Floresta tropical da Região Amazônica┸ Equador┸ Colômbia e Peru┻  Árvore nome de sachá┽manguá signiピicando parecida com a manga da ピloresta sel-vagem┻ No Equador são considerados sagrados pe-los índios Quichuas por servirem de alimento para o espírito da ピloresta Sacha Ruma┻
49. Schefヘlera actinophylla - árvore guarda-chu-

va┸ árvore polvo┸ brassaia. Família: Araliaceae - Distribuição geográピica┺ Austrália┻ 

Árvore de の a ぱ m de altura┸ sendo que no seu país de origem pode atingir até ぬどm de altura┻ As folhas 

são grandes┸ verdes e brilhantes┻ Inピlorescência ter-minal vermelha que surge por cima da folhagem com muitas ピlores diminutas e frutos pequenos ver-melhos e suculentos disputado pelos mais diversos pássaros┻ Muito decorativa é usada como planta de interior na Europa e nas Américas┻ 
50. 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┻
51. 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 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   com inúmeras variedades de cores┸ singelas ou dobradas┸ são todas trepadeiras┻

52. Zygia latifolia – sete folhas┸ ingá bravo - Fa-

mília: Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ América do Sul┸ Amazônia┸ encontrada em locais muito úmi-dos┸ em geral┸ na beira das lagoas e nas margens dos rios┻ Árvore de médio porte de は a なのm de al-tura┻ Flores vistosas de cor rosa┸ como esponjas┸ de grande beleza quando ピloridas┻

Árvore guarda-chuva ゅSchefヘlera actinophyllaょ

Sete folhas (Zygia latifolia)
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53. 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┻

54. 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┻

55. Tabebuia rosea – ipê cor de rosa┸ ipê bálsa-
mo┸ ipê de El Salvador. Família: Bignoniacea - Dis-tribuição geográピica┺ América Central┸ Venezuela e Equador┻ Árvore de なの a にど m de altura┸ tronco ro-busto┸copa alongada┻Inピlorescências terminais com ピlores campanuladas┻ Muito ornamental┸ nos meses de agosto┸ setembro┸ perde as suas folhas e cobre┽se de belas ピlores cor de rosa┻ Árvore nacional de El Salvador onde é conhecida como Maquilishuat┻

56. Metternichia princeps┸ próximo encontra┽se  
o café-do-mato ou trombeteira┸ com inúmeras ピlores brancas┻ Família┺ Solanaceae - Distribuição geográピica┺ endêmica da Mata Atlântica┸ da Bahia ao Rio de Janeiro┻ Pequena árvore até ぱ m de altura┸ as ピlores são grandes┸ vistosas em cachos┸ deliciosa-

mente perfumadas┻ O gênero brasileiro foi nomea-do em elogio ao ilustre príncipe austríaco Metter-nich Winneburg┻ Planta muito tóxica ┸ responsável pela morte  que ocorreu em caprinos e intoxicação em  ovinos e bovinos┻
57. Combretum indicum ┽ antes se chamava Quis-

qualis indica ┽ No telhado do Orquidário está ピlorida a trepadeira jasmim-da-índia ou arbusto mila-
groso. Família: Combretaceae. Distribuição geográ-ピica┺ Ásia┸ ocorre nas Filipinas┸ Mianmar┸ Malásia┸ Nova Guiné┻ De crescimento rápido┸ atinge ぱm de comprimento┻ As folhas são verdes brilhantes┻ O nome genérico  ╉Quisqualis╊ refere┽se à cor mutável de suas ピlores pendentes e perfumadas que abrem brancas┸ em seguida cor┽de┽rosa e depois tornam┽se vermelhas┻ Na Índia é empregada na culinária┻ Na medicina popular são utilizadas as raízes┸ folhas┸ frutos e sementes┻ As raízes servem para tratar o reumatismo e a decocção da fruta para gargarejos┻

58. 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 

Ipê rosa (Allamanda laevis)

Jasmin da Índia (Combretum indicum)
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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┻
59. 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.

60. Brunfelsia uniヘlora ┽ Na entrada do Prédio da Pesquisa nos deparamos na ピloração com dois ma-
nacás-de-cheiro┸ romeu e julieta┸ mercúrio-ve-
getal - Família Solanaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Arbusto de に a ぬ m┻ de altura┸ muito rami-ピicado┸ com folhas ovais verde┽escuras┸ suas ピlores┸ com delicioso perfume┸ abrem na cor azul┽violeta┸ depois se tornam lilases e por ピim brancas┸ por isso são também chamadas de ╉ontem┸ hoje e amanhã╊┻ As raízes são medicinais┻ Há uma borboleta conhe-cida como ╉borboleta do manacá╊ que deposita seus ovos apenas nas folhas desta planta┸ sendo este o único alimento de suas larvas┻ É preciso lem-brar que as feias lagartas irão se transformar em lindas borboletas┻ Elas não vão destruir a planta┸ pois necessitam que elas continuem existindo para que continuem também existindo┻

61. Mimosa caesalpiniifolia – sansão do campo. No estacionamento do prédio da pesquisa┻ Famí-

lia: 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┻
62. Xiphidium caeruleum - xiピidio┻ Há vários can-teiros com delicadas ピlores brancas┻ Família┺ Hae-

modoraceae┻ Distribuição geográピica┺ Sul do México e América do Sul┸ é encontrada na ピloresta amazô-nica┸ principalmente em áreas mais úmidas como bordas de igarapés┻ Planta perene de pequeno por-te está dispersa em alguns locais do Arboreto┻

63. Mouriri guianensis. Ao lado da ponte sobre o rio dos Macacos está a murta de parida ピlorescen-do┸ pertence à família Melastomataceae. Distribui-ção geográピica┺ Guianas a Paraíba e Minas Gerais┻ Pequena árvore até なにm de altura┸ as folhas após cozimento são utilizadas na medicina popular┻ As 
Manacá-de-cheiro ゅBrunfelsia uniヘloraょ

Xiピidio (Xiphidium caeruleum)
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ピlores pequeninas e amarelas assim como os fruti-nhos vermelhos são disputados avidamente pelos mais diversos pássaros┸ assim como as abelhas┻
64. Gustavia speciosa ┽  encontramos ピlorida a  

chupo - Família: Lecythidaceae - Distribuição geo-gráピica┺ Colômbia┸ Guianas até a Região Amazônica brasileira┻ Conhecida também como chupa-chu-
pa ou chopeira┻ Árvore de pequeno porte┸ atinge などm de altura┸ com grandes┸ brancas┸ carnosas┸ ex-cepcionalmente belas e perfumadas┻  Os frutos são globosos┸ de formato ovalado┸ com a parte superior plana┸ quando maduros têm coloração verde┽es-curo┻ As sementes são muito saborosas para consu-mo ao natural┸ podendo ser torradas┻ Estas árvores pertencem ao gênero Gustavia┸ nome que foi dado em homenagem ao rei Gustavo III da Suécia┻

65. Blighia sapida - a castanheira-da-áfrica está frutiピicando┻ Família┺ Sapindaceae - Distribuição geográピica┺ África Ocidental┸ Costa da Guiné┻ Árvo-re de なの m de altura┸ tronco curto┸ copa com ampla circunferência┸ muito ramiピicada┸ as folhas compos-tas medem なの cm de comprimento┻ As ピlores 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 se-mente 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 medicina tradi-

cional┻  Esta árvore foi transportada da África pelos navios negreiros por volta do século XVIII ゅなばばぱょ para o Caribe┸ seus frutos tornaram┽se então uma das principais características de várias cozinhas 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┻

 

66. 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┻
67. Pavonia shimperiana ┽ No grande canteiro┸  em frente ao Memorial Mestre Valentim┸ encontra┽se  ピlorido  o algodão-da-abissínia – Família Mal-

vaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Abissínia┸ Etiópia┸ Angola┸ Luanda┸ encontrada ao longo das margens das ピlorestas e matagal secundário┸ associados à áreas de alta pluviosidade┻

Conhecido também  como algodão-da-vizinha - Árvore de は a ひ m de altura┸ com  crescimento rá-pido┸ tronco curto e cilíndrico┸ revestido por casca ピina┸ rugosa e de cor acinzentada┸ ramos curtos e 

Chupo (Gustavia speciosa)

Algodão-da-abissínia (Pavonia shimperiana)
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tortuosos┸ com copa ovalada e densa┻ Folhas sim-ples┸ de coloração verde┽escuro na face superior e acinzentada na face inferior┸ grosseiramente serri-lhadas┸ lisas e muito macias┻ Flores solitárias ter-minais┸ muito vistosas com coloração de rosa ao lilás┽escuro e pétalas vermelhas┻ Frutos cápsulas deiscentes┸ revestidos por denso tomento ferrugí-neo┸ contendo muitas sementes marrons┻ As ピibras da casca são empregadas na cordoaria  e a madeira leve em  caixotaria e lenha┻ Adapta┽se bem em re-giões litorâneas do sudeste e nordeste do Brasil┻
68. Nymphaea caerulea - as ninfeias de belas 

ピlores azuis estão ピloridas┻ Família┺ Nympheaceae. Distribuição geográピica┺ África┻ Nativa do rio Nilo┸ no tempo dos faraós┸ esta ninfeia era venerada como ピlor sagrada┻ Grandes buquês foram encerra-dos no túmulo de Ramsés II┻
69. Garcinia brasiliensis - bacupari┸ encontra┽se ao lado das  esculturas de Eco e Narciso ┽ Família┺  

Clusiaceae ┽ Nativa da Região Amazônica e cultiva-da em todo o território brasileiro┻ Árvore que atinge なぱm de altura┻ Dos frutos são fabricadas compotas e o sumo e as cascas são utilizados como corante e também são de grande atrativo para a fauna┻ Bas-tante estudada devido ao seu potencial ecológico┻

70. Heliconia hirsuta - helicônia amarela. Famí-

lia: Heliconaceae ┽ De pequeno porte┸ até に metros ┽ Distribuição geográピica┺ Havaí┻ Floresce o ano todo┻
71. Monodora myristica - iobó, árvore das or-

quídeas - Família: Anonaceae – Distribuição geo-gráピica┺ África Ocidental Tropical e mais a leste de 

Uganda┸ Quênia e Tanzânia┸ chegou às Ilhas das Ín-dias Ocidentais com os escravos africanos┻ Árvore que pode atingir にどm de altura┸ folhas inteiras┸ co-riáceas┸ com ぬど a のど cm de comprimento são púr-puras quando brotam e depois ピicam verdes┻ Por ocasião da extraordinária e magníピica ピlorada ピica coberta por centenas de belíssimas ピlores penden-tes na ponta de longos pedúnculos┸ perfumadas┸ manchadas de cor┽de┽vinho a contém sementes comestíveis do tamanho de uma noz┸ utilizado em arranjos secos┻ Castanho┸ semelhantes a orquídeas┸ batizei┽a de ╉Árvore das orquídeas╊┻ É conhecida 
como noz-moscada africana ou árvore-aranha. Os frutos são esféricos semelhantes a bagas con-tem inúmeras sementes comestíveis com sabor de noz┽moscada┻ Raladas são usadas como espe-ciaria e como remédio┸ como tempero dos pratos de carne┸ há inúmeras receitas aproveitadas como substitutas da noz┽moscada para variados doces┸ bolos e pudins┻ A sua ピloração é imprevisível┸ com-pletamente desconexa┸ impossível prever┸ a primei-ra vez que suas ピlores me chamaram a atenção foi no mês de fevereiro┸ depois a encontramos ピlorida┸ em outros anos num mês de maio┸ outras vezes nos meses de junho┸ outubro┸ novembro e agora em fe-vereiro novamente┻

72. 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 

Bacupari (Garcinia brasiliensis)

Iobó (Monodora myristica)
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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 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┸ antiinピlamató-ria┸  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┻
73. Petrea pubescens - ピlor┽de┽são┽miguel┽arbó-

rea. 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 acinzen-tada┸ muito ramiピicada┸ com copa alongada e estrei-ta┻ Folhas verde┽escuras┸ simples┸ opostas┸ ásperas ao tato como lixa┸ com ápice agudo e base arredon-

dada┻ Muito ornamental ┸ quando em plena ピlora-ção┸ com numerosas ピlores brancas protegidas por cálice da mesma cor┸ envolvente┸ estrelado┻ Frutos pequenos┸ de cor marrom quando maduros┻ A ma-deira é pesada┸ muito dura ao corte┸ textura grossa e resistente┸ utilizada na marcenaria de luxo┸servi-ços de torno┸ construção civil e para obras externas┸ morões┸postes┸ dormentes┸ carrocerias etc┻ Tolera variados tipos de solo┸ mesmo os mais pobres e pe-dregosos┻ Devido à sua grande beleza deveria ser muito utilizada para a arborização urbana┻
74. Camelia sinensis - chá - Família: Theaceae.Dis-tribuição geográピica┺ China┸ Sudeste da Ásia┻ Peque-na árvore com など m de altura┸ com folhas pequenas┸ duras┸ denteadas e muito aromáticas┻ As ピlores são brancas de な┸の a に cm de diâmetro com ば a ぱ pétalas┻ Era um sonho de D┻ JoãoVI  transformar o Brasil em grande produtor e exportador de chá┸ tornando┽se o maior fornecedor do mercado europeu┻ Em なぱなに foi iniciada┸ nas encostas do local que conhecemos como Vista Chinesa┸ uma plantação de chá┸ por chi-neses trazidos de Macau┸ pelo Conde de Linhares┻ Foram plantados は┻どどど pé┸ sob a supervisão do Jar-dim Botânico┸ com três colheitas anuais até なぱにに┻ Fracassou em なぱにぱ┻ O grande botânico Von Martius achou detestável o paladar do nosso chá┻

75. Couroupita guianensis - A aleia dos abricós 
de macaco encontra┽se com belíssima ピloração e perfumada┸ outros nomes┺ cuia-de-macaco┸ ma-
cacarecuia. Família: Lecythidaceae. Distribuição geográピica┺ Região Amazônica em margens inundá-veis dos rios e nas Guianas┻ Atinge até ぬどm de altu-ra┻  É uma das mais belas árvores tropicais quando 

Flor-de-são-miguel-arbórea (Petrea pubescens)

Chá (Camelia sinensis)
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nesta época se transformam em imensas colunas revestidas de inúmeras ピlores vermelhas┸ belas┸ vistosas e perfumadas que saem diretamente dos troncos┸ envolvendo┽os totalmente┻ Seus frutos┸ es-féricos┸ 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 desagra-dável no amadurecimento┸ contém grande quanti-dade de sementes apreciadas pelos animais e dis-putadíssimas especialmente pelos macacos┻ Esta ピloração geralmente permanece do mês de outubro ao mês de março┻
76. Vagueria madagascariensis - o tamarin-

do-espanhol está ピlorescendo┻ Família┺ Rubiaceae. Distribuição geográピica┺ África Tropical do Sene-gal a Nigéria┸ República do Congo┸ também Sudão┸ Etiópia┸Uganda┸ Zanzibar 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 à 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 
usadas na medicina tradicional.

77. Mascarenhasia arborescens -  mascarenhas. Encontra┽se em frente às mangueiras┻ Família┺ Apo-

cynaceae┻ Distribuição geográピica┺ África Oriental┸ Madagascar┸ Ilhas Comores e Seicheles┻ Árvore de ぬ a ね metros de altura┸ de casca marrom claro e ra-minhos 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┻
78. Pandanus utilis vácua - encontramos um pân-

danus com um fruto muito decorativo┻ Família┺ 
Pandanaceae ┽ Distribuição geográピica┺ África┸ Ma-dagascar┸ Sudeste da Ásia┸ Ilhas do Oceano Pacíピico┸ Austrália┸ encontrado em locais pantanosos e are-nosos┸ próximo às praias┸ útil no controle de erosão┻ Conhecido também como pinhão┽de┽madagascar┻ Árvore escultural┸ com formato único┸ com até にどm de altura┻ Tronco simples ou com ramiピicações afastadas e numerosas raízes como suporte┻ Fo-lhas coriáceas┸ de cor verde┽escuro com as bordas serrilhadas┸ dispostas em espiral e em tufos cerra-dos nas extremidades dos ramos┻ Flores são unis-sexuadas┸ sendo que a espécie masculina produz ピlores de coloração amarela┸ bastante perfumadas┻ Os frutos são esféricos┸ do tamanho de uma cabe-ça┸ compostos de numerosos frutos individuais┸ que comportam diversas facetas┻ As plantas femi-ninas produzem frutos grandes┸ semelhantes a pi-nhas┸ 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.

79. Caryocar microcarpum ┽ Assim que entramos 

Tamarindo-espanhol (Vagueria madagascariensis)
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no Parque┸ apreciamos o solo decorado por um belo tapete rosado┺  pequiarana-da-várzea. Famí-

lia Caryocaraceae ┽ Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┸ Estados de Amazonas┸ Pará e Amapá┸ nas matas periodicamente alagadas┻ Outros nomes┺ 
pequiarana-do-igarapé┸ pequiá-bravo┸ petiá┸ vi-
nagreira┻ Árvore de grande porte de にど a ぬの m de altura┸ copa arredondada e ampla┸ tronco ereto e sulcado de ぱど cm a な┸どど m de diâmetro┸ com casca grossa┻ Folhas opostas e longo┽pecioladas┸ quando esmagadas são usadas pelos nativos como sabão┻ A inピlorescência é na extremidade dos ramos com ピlores branco┽amareladas┸ de estames vistosos ró-seos de に┸の cm de comprimento┸ quando caem ao solo formam um belo tapete rosado┻ O fruto┸ com casca lisa┸ tem uma coloração verde┽brilhante┸ con-tendo uma única semente espinhosa┸ é comestível┻ Seu pericarpo é empregado como veneno para os peixes na Região do Rio Negro┻ O nome pequiarana deriva do tupi e signiピica ╉semelhante ao pequi╊┻ A madeira resistente ao apodrecimento e ao ataque dos cupins é utilizada na construção civil e naval┸ rodas de moinho┸ carroçaria┸ dormentes┸ esteios┸ 
estacas marítimas etc.  

80. Averrhoa carambola - carambola - Família: 

Oxalidaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Índia┻ Árvore de pequeno porte┸ frutífera e muito ornamental com ピlores brancas e purpúreas┻ Sabor agridoce┸ rica em minerais┸ contendo Vitaminas A┸ C e complemento B┻ Fruto indicado para combater a febre┻No entan-to não é recomendada para pessoas portadoras de insuピiciência renal crônica┸ pois esta fruta contém uma toxina natural que não é ピiltrada pelos rins┻ Foi introduzida no Brasil em なぱなば sendo popular em todo o Brasil┸ principalmente no Nordeste┻
81. No jardim da AAJB está o Diospyrus kaki - ca-

qui - Família: Ebenaceae ┽ Distribuição geográピica┺ China e Japão┻ O nome dióspiri ゅDiospyrusょ tem origem no grego 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 comu-nidades rurais chinesas 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 trazidas por imigrantes japone-ses em なひなは┻ É cultivada principalmente no Sul do 

Brasil em climas mais amenos e frios┻ A fruta possui grande valor nutritivo┸ contendo vitaminas e sais minerais e indicada para muitos usos medicinais┻

Estas quatro espécies foram também fotografadas pelo João┸ e não entraram na relação anterior┻ 
82. No Cactário: Philocereus gounellei - xique-xi-

que. Família: Cactaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Nordeste da Bahia┸ endêmico do semiárido 
brasileiro. 

Caqui (Dispyrus kaki)

Xique-xique (Philocereus gounellei)
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Caule suculento┸ armazena muita água e é protegi-do por fortes espinhos┻ Os frutos são arredondados com polpa púrpura e pequenas sementes pretas┻ De sabor adocicado é procurado pelos pássaros e outros animais domésticos┻Em secas prolongadas serve de alimento para os homens e para os animais como bois e cabras┻ No Norte da Bahia┸ às margens do Rio São Francisco há uma cidade Xique┽Xique┸ nome atribuído a esta planta┻
83. No Orquidário encontra┽se a orquídea Bras-

saia lancena.

84. Heliconia psittacorum – No jardim da Presi-dência┸ ao lado do Bromeliário há um grande can-

teiro  da helicônia papagaio┸ caetezinho┸ tracoá. 

Família: Heliconiaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Pequeno arbusto┸ entouceirado┸ ereto┸ de な┸の a に┸どm de altura┻ Folhas coriáceas┸ lisas┸ inピlorescên-cias com brácteas vermelhas e amarelas┸ durante quase o ano todo┻
E a maior beleza esquecida na relação┺ 
85. Nelumbo nucifera ┽ No Jardim Japonês en-

contram-se os belíssimos lótus┸ lótus-sagrado ou 
rosa-do-nilo┸ pertence à família Nymphaeaceae. Distribuição geográピica┺ Japão┸ Filipinas┸ Índia e Austrália┸ às margens do mar Cáspio┸ no delta do rio Volga e no Irã┻ 

Símbolo de renascimento┸ pureza e perfeição en-tre os asiáticos┸ o lótus é uma ピlor aquática belíssi-ma┸ grande e perfumada┻ No budismo┸ o lótus sim-boliza a vida eterna┻ De acordo com a cosmologia 
Lótus (Nelumbo nucifera)

da Índia antiga┸ o seu talo é o eixo do mundo emer-gente das águas originais┸ sobre o qual repousa a Terra┻ Existe também uma lenda segundo a qual Buda teria nascido de uma das suas ピlores┻ Os egíp-cios┸ ignorando o mecanismo dos fenômenos natu-rais┸ viam milagres por toda a parte e ピicavam intri-gados com o fato da ピlor┽de┽lótus emergir das águas ao amanhecer e submergir quando os últimos raios de sol desapareciam atrás da Grande Pirâmide┻ As-sim concluíram que havia uma ligação misteriosa entre o lótus e a estrela da manhã┻ Os frutos têm as cápsulas furadas┸ cuja forma lembra o ralo de um regador┸ contém sementes comestíveis do tamanho de uma noz┸ utilizado em arranjos secos┻
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