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 Devido aos preparativos para a XV Exposição de Fotograピia do Jardim Botânico┸ nossa ピloração sofreu um pequeno atraso┻ 
1. Mês de maio: mês das Flores de Maio ┽ nome cientíピico 
antigo Zigocactus truncatus┸ atualmente Schlumbergera trun-

catus ┽ planta rupícula da família Cactaceae ┽ Distribuição geo-gráピica┺ Brasil┸ Rio de janeiro encontrada na Serra do Mar e na Serra dos Órgãos┻

A Exposição de Flores de Maio┸ uma antiga tradição da AAJB┸ faz parte do nosso calendário┻ A planta é dedicada ao Dia das Mães como um delicado e belo presente┻ Conhecida também como ピlor de seda pela suave textura de suas bonitas ピlores possui uma variedade de colorações que 
vão do branco, amarelo claro, às várias tonalidades de ala-ranjados┸ vermelhos e púrpuras┻ A ピlor de maio┸ cujo nome  tem duas particularidades┻ A primeira┸ como o nome indica┸ ピloresce no mês de maio e a outra é uma curiosidade┺ embo-ra pertença à família dos cactos┸ a natureza eliminou os seus espinhos tornando┽a uma das mais belas cactáceas┻ Cresce 
nos troncos de velhas árvores e em rochedos escarpados, ín-gremes e inóspitos┸ no húmus e entre as fendas das pedras┸ sempre protegida do sol intenso┻
2. Crescentia cujete┻ O cuité, cuieira ou árvore-da-cuia está ピlorescendo e também frutiピicando┻ Família┺ Bignoniaceae┻ Dis-tribuição geográピica┺ América Central e do Sul e Antilhas┻  Suas ピlores delicadas surgem ao longo do tronco e dos ramos┻ Os frutos conhecidos também como cuias┸ vasilhames utilitários das populações indígenas e dos nossos caboclos┸ e aprovei-tados para instrumentos musicais e artesanato┻ As sementes 

podem ser consumidas cozidas┸ possuindo elevado teor pro-teico┻ Na medicina popular do Suriname a polpa é usada para problemas respiratórios┻ Há outro exemplar após sairmos do Jardim Sensorial e ainda mais um no Play┻
3. Erythrina senegalensis┻ Árvore extremamente ornamental┸ 
o mulungu-do-senegal ピloresce várias vezes ao ano┸ pertence à família Fabaceae┸ conhecida também como árvore-de-coral devido à cor vermelho┽brilhante das suas ピlores┻ Distribuição geográピica┺ Senegal e Camarões┻ Os ramos e cascas são reves-tidos de espinho┸ assim como a haste das folhas┻ Uma cerca feita com estas árvores é impenetrável devido a estes fortes espinhos┻  Sua casca permite suportar os incêndios que re-gularmente ocorrem na savana do Oeste Africano┻ A madeira serve para fazer cabos de faca e as sementes são transforma-das em belos colares┻ É de enorme atrativo para miríades dos mais diversos pássaros┻ No entanto┸ o mais importante são as pesquisas que estão sendo efetuadas baseadas nos resultados positivos da medicina tradicional de Mali┻ Dados são coletados através de inúmeras entrevistas feitas┸ por médicos┸ botâni-cos┸ farmacêuticos e enfermeiros┸ dos curandeiros tradicionais considerados parte do sistema de saúde de Mali┻ O objetivo co-mum é a melhoria da saúde da população┻
4. Ao lado da escada que vai para o Mirante encontra┽se a Gal-

phimia brasiliensis - resedá amarelo, brasileirinha ou tria-

lis┸ da família Malpighiaceae┻ Distribuição geográピica┺ sul do Brasil┸ Argentina e Uruguai┻ São pequenos arbustos de な a に m de altura┸ de textura semi┽lenhosa┸ muito ramiピicado┸ com folhagens verde┽médio┸ estão quase sempre ピloridos forman-do um conjunto vistoso pela grande quantidade de pequeninas ピlores delicadas┸ na cor amarelo┽dourado┻
5. Uma bonita ピloração de uma babosa ‒ Aloe sp. Sem identi-ピicação┻

 Floração

CAMINHADA DA FLORAÇÃO
Maio/Junho 2014

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

Fotos de João Quental

Foto por João Quental

Foto por João Quental



AAJB · Floração  Maio/Junho, 2014

6. Bixa orellana ‒ urucum┻ No Cactário os urucuns continuam exibindo os seus belos frutos┻ Família┺ Bixaceae. Distribuição geográピica┺ Região amazônica┸ encontrado em todo o Brasil┸ exceto no extremo sul┸ pois não tolera geada┻ Chamado tam-bém de colorau┸ açafroeira┽da┽terra┸ açafroa ou urucu┻  Arvore-ta que pode alcançar até はm de altura┸ de rápido crescimento e de grande efeito decorativo┸ tanto pela beleza e colorido de suas ピlores rosadas┸ como pelos exóticos cachos de frutos de exuberante cor vermel ha┻ Utilizado pelos indígenas nas suas pinturas┸ para tingir a pele e os cabelos┸ serve para protegê┽los dos raios solares e das picadas dos mosquitos┻ É usado igual-mente para colorir objetos de cerâmica e outros utensílios de uso doméstico┻ Muito apreciado na culinária é conhecido como colorau┸ na cozinha capixaba é condimento indispensável no preparo de peixes┻  Produz um corante de larga utilização nas indústrias alimentar┸ popular┸ farmacêutica┸ cosmética┸ de tin-tas e tecidos┻  Na indústria alimentar┸ está provada a sua eピi-cácia na utilização como corante em derivados do leite┸ como queijos┸ manteigas┸ margarinas┸ refrigerantes┸ vinhos┸ carnes┸ em substituição aos corantes de origem mineral┻ Contém vita-minas A┸ B e caroteno┻ Na indústria de cosméticos é emprega-do como bronzeador┻ São inúmeras as indicações na indústria farmacêutica e é também afrodisíaco┻ Considerado a essência do amor incondicional┸ nos Florais de Minas é indicado para as personalidades agressivas┸ quando essa atitude gera somati-zações que comprometem a saúde┻

7. No grande canteiro┸ em frente à Cascata encontramos o Inga 

cordistipula - ingá - Família: Leguminoseae ┽ Distribuição geo-gráピica┺ Região amazônica┽ pequena árvore com folhas verde brilhantes e muito ピlorida com bonitas esponjas brancas┻ Há mais de duzentas espécies de ingás na Região Amazônica e na Mata Atlântica┻ Grande parte ocorre nas margens dos rios┸ as-segurando a estabilidade do solo e evitando o assoreamento dos rios┻

8. Victoria amazônica - vitória régia ┽ pertence à família Nym-

phaeacea ┽ Distribuição geográピica┸ Brasil┸ Bolívia e Guianas┻ 

Temos a nossa lenda desta belíssima planta┻ Os pajés tupis┽guaranis┸ senhores dos segredos da natureza┸ contavam que┸ no começo do mundo┸ toda vez que a lua se escondia no hori-zonte┸ parecendo descer a encosta das serras┸ ia viver com suas virgens prediletas┻ Naiá┸ ピilha do venerável chefe e princesa da tribo┸ ピicou muito impressionada com a história┻ Altas horas da noite┸ quando todos dormiam e a lua andava pelo lado do ho-rizonte┸ galgava as montanhas para encontrar a lua┻ Contavam também os velhos adivinhos que a deusa Lua┸ quando gosta-va de uma jovem┸ transformava em luz toda a pureza contida em seu corpo┻ Depois┸ conduzia essa luz para as mais eleva-das nuvens┸ onde ela se tornava estrela┻ Assim explicavam o surgimento das estrelas┻ Naiá querendo ser transformada em estrela subia as colinas perseguindo a lua┻ Mas┸ a cada colina ultrapassada┸ já a deusa se debruçava sobre outra┸ cada vez mais fascinante e fugidia┻ Essa busca contínua foi deピinhando a moça┻ Não havia ピiltros nem sortilégios dos pajés que conse-guissem curá┽la┻ A tribo acreditava que o astro acabaria indo ao encontro de Naiá┻ E assim vivia a jovem a vagar nas noi-tes enluaradas┸ ferindo┽se nas pedras┸ aos soluços┻ Certa vez┸ quando viu no espelho de um lago a imagem branca da lua┸ faiscando luz┸ atirou┽se à água┻ Durante semanas a gente da tribo procurou┽a inutilmente┸ nas selvas vizinhas┻ No entanto┸ a lua┸ que gerava as águas┸ os peixes e as plantas aquáticas┸ quis recompensar o sacriピício da jovem virgem┻ Recusando┽se a colocá┽la no ピirmamento┸ fê┽la estrela das águas┸ transfor-mando┽a em ピlor┻ E fez nascer do corpo branco da infeliz Naiá uma misteriosa planta┸ na qual a imensa candura do espírito da jovem desabrochou numa grande ピlor perfumada┻ Depois┸ estirou quanto pôde a palma das folhas┸ para que ela recebesse melhor os afagos da sua luz┻ Por isso┸ à noite┸ Naiá desnuda┽se para receber┸ nas águas mansas┸ os beijos do luar┻ Era assim que os índios explicavam a origem da vitória┽régia┻
9. Na beira do Lago está o Tecoma stans - ipezinho-de-jardim 

- Família: Bignoniaceae┻ Distribuição geográピica┺ Sul dos Est┻ Unidos┸ México┸ Guatemala e América do Sul┻ Outros nomes┺ 
ipê-de-jardim, guará, sinos-amarelos, bignônia-amarela, 

ipê-amarelo-de-jardim┻ Árvore de pequeno porte de ね a はm de altura┸ lenhosa e muito ramiピicada┸ folhas compostas┸ de bordas serrilhadas┻ Inピlorescência vistosa┸ terminal com ピlo-res amarelo┽ouro┸ campanuladas┸ parecidas como as dos ipês amarelos┻ Os frutos são cápsulas glabras┸ deiscentes┸ compri-das┸ contendo muitas sementes que são levadas pelo vento┻ Florescem e frutiピicam grande parte do ano┻ Introduzida no Brasil em なぱばな como ornamental┸ e hoje se tornou uma planta invasora que sufoca a vegetação nativa de ambientes cultiva-dos┸ infestando seriamente as áreas de pastagens┻ É agressiva de diピícil controle e causa os maiores problemas principalmen-
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te no norte do Paraná e na região da Serra Gaúcha┻
10. Também no Lago Frei Leandro encontra┽se a Aeschynome-

ne elaphroxylon ‒ madeira de balsa ‒ Família┺ Fabaceae- Dis-tribuição geográピica┺ Etiópia┸ Sudan┸ Gana┸ Nigéria e Zimbábue┻ Pequena árvore de até ひ m cresce em solos encharcados┸ rios┸ lagos e pântanos┻ As ピlores são amarelo┽alaranjadas┸ os frutos são em espiral┸ as sementes castanho┽escuro arroxeadas têm a forma de rim┸ as folhas misturadas a outras plantas são empre-gadas no tratamento de reumatismo e também no tratamento de pele┻ Utilizam as hastes para pesca┸ no fabrico de sandálias e como combustível e forragem┻  A madeira pálida e muito leve serve para a construção de balsas┸ canoas┸ jangadas e no fabri-co de móveis┻

11. Nymphaea rubra ┽ estão ピloridas as de ピlores vermelhas┻
12. Próximo do Cômoro está o Diallium guineense ‒ jitaí, velu-

do - Família: Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ África┸ encon-trado nas ピlorestas de savana densa e matas ciliares┻ Conheci-da também como veludo de tamarindo┻ Árvore que atinge ぬど m de altura┸ com casca lisa e cinza┻ As ピlores┸ em cachos┸ são pequeninas de cor branco┽creme┻ Os frutos são preto┽avelu-dados┸ comestíveis┸ com sabor de tamarindo┻ Na Tailândia são usados como alimento doce┸ revestidos de açúcar e temperado com chili┻ Em Gana as folhas┸ com gosto amargo┸ fazem parte de um prato especial┻ As cascas e folhas têm propriedades me-dicinais┸ antimicrobianas┻ A madeira é densa┸ dura e compacta com cerne castanho┽avermelhado┸ empregada na construção de casas e pavimentação┻ O nome especíピico signiピica ╉da Gui-né╊┻ A fruta ┸ uma vez que ピlutua┸ é transportada pelas correntes marítimas┸ podendo ocorrer a dispersão a longas distâncias┻
13/14. Em frente ao cômoro encontramos a Elizabetha du-

ríssima - amesclinha com uma bela inピlorescência branca de suave perfume e com frutos decorativos┻ Família┺ Fabaceae - Distribuição geográピica┺ Brasil ゅAmazonasょ┻

O nome genérico Elizabetha foi dado em homenagem à Rainha Elizabeth em なぱねど pelos irmãos botânicos Schomburgk┸ que descobriram a espécie em suas expedições pelo Brasil┻

15. Na pérgula há uma trepadeira com muitas ピlores cor┽de┽ro-

sa - Ipomoea asarifolia ‒ salsa-brava. Família: Convolvulaceae. Distribuição geográピica┺ Brasil┻
16. Quassia amara ‒ Ao lado da pérgula está o pau-amargo-

so, pau-tenete ou quássia-da-jamaica, quássia-do-surina-

me┸ da família Simaroubaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ América Central┸ Guianas┻ É um arbusto ou pequena árvore erecta┸ pouco ramiピicada┸ de casca castanho┽acinzentada┻Suas ピlores vermelhas são disputadas principalmente pelos bei-ja┽ピlores┻ O termo amara signiピica sabor amargo┻ Das folhas┸ cascas e ramos são feitos o chamado chá de pau tenente┸ em-

pregado como medicamento principalmente para problemas digestivos e problemas de nervo┻ Esta planta contém o alcaloi-de quassina empregado como inseticida┻ Em なばはね foi levada para Estocolmo onde foram estudadas as suas propriedades medicinais┻
17. Jasminum nitidum┻ Ao lado está o jasmim asa-de-anjo ou 
jasmim-estrela┸ da família Oleaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ no Arquipélago Bismarck do Pacíピico┸ nas ilhas Papuas┸ na Nova Guiné┻ É uma trepadeira perene┸ cujos botões rosados se abrem em ピlores brancas┸ estreladas┸ muito perfumadas com um doce odor┻ A cidade de Grasse┸ na França┸ um dos maiores e mais importantes centros europeus da indústria de perfu-me┸ fabrica a essência de jasmim┻ Os ingleses┸ no século XVII┸ prepararam uma pomada desta planta para suavizar as luvas de couro┻
18. Clerodendron ugandense. A borboleta azul está ピlorida┻ 
Família: Verbenaceae. Distribuição geográピica┺ Uganda┸ África┻ Arbusto ereto┸ ramiピicado de な┸の a にmde altura┻ As folhas são verde┽brilhantes e as ピlores delicadas tem parte azul┽clara e parte azul┽violeta┸ semelhantes a pequenas borboletas┻ É plan-ta muito visitada pelo inseto mamangava┻
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19. Ravenala madagascariensis ‒ árvore do viajante┻ Do ou-tro lado do lago encontramos com inピlorescências brancas algumas árvores-do-viajante┻ O nome como é conhecida refere┽se à água que é retirada do interior da bainha de suas folhas┸ utilizada pelos viajantes┻ Pertence à mesma família da ave┽do┽paraíso ゅStrelitzia reginaeょ┻ Uma curiosidade quanto às suas ピlores┺ As inピlorescências nascem nos eixos foliares┻Ultrapassam o ápice das folhas e assim notavelmente adaptadas à polinização pelos passarinhos┻ Numerosas ピlores com seis pétalas brancas e seis estames são dispostas nas axilas das brácteas navicula-res┻ O passarinho polinizador pousa sobre uma das brácteas e é obrigado a se inclinar muito para a frente┸ a ピim de conseguir atingir o néctar da ピlor da mesma inピlorescência que se encon-tra embaixo dele┻ No momento desse contato┸ a ピlor se abre subitamente e inunda o peito do passarinho com pólen┸ que ele leva┸ em seguida┸ até a próxima ピlor┻
20. Ao lado da Estufa das Insetívoras está a Merrenia tubero-

sa, rosa-de-pau┸ com ピlores grandes┸ amarelas┸ campanuladas┸ com pedúnculo longo┸ depois se tornam secas semelhantes a uma rosa┻ Família Convolvulaceae┻ Distribuição geográピica┺ Mé-xico e América Central┸ Costa Rica e Guatemala┸ vegeta bem desde o nível do mar até altura superior a な┻どどど m de altitude┻ Outros nomes┺ ピlor┽de┽pau┸ ピlor┽de┽madeira┸ ipoméia┽do┽cei-lão┸ café┽de┽cipó┻ Trepadeira de crescimento rápido┸ muito vigorosa┸ com ramos bastante ramiピicados desde a base┸ com cipós que crescem até など m de altura┻ As folhas são alternadas┸ membranáceas┸ ピixa-das sob pedúnculo marrom┽avermelhado┻ Os frutos┸ quando secos┸ são cápsulas esféricas┸ rijas┸ envolvidas pelas sépalas┸ de cor de madeira┸ com o formato de uma ピlor┸ daí a origem do nome ╉rosa de┽pau╊┸ no centro de な a ね sementes pretas de su-perピície aveludada┻ É muito procurado para composição de ar-ranjos secos┻ Devido ao seu desenvolvimento rápido e vigoro-so┸ tornou┽se uma planta invasora em várias Ilhas do Pacíピico┻
21. Enfeitando o Parque┸ dispersos em vários locais┸ estão os 
manacás de ピlores grandes┻ Brunfelsia grandiヘlora - manacá┻ 
Família: Solanacea ‒ Distribuição geográピica┺ Venezuela à Bolí-via┸ Brasil e Caribe┻ Arbusto persistente┸ de ramiピicação espar-sa┸ com ぬm de altura┻ As ピlores são semelhantes as da Brunfelsia uniヘlora ゅmanacá 

de cheiroょ abrem na cor violeta┸ se tornam lilases e depois brancas┸ porém são maiores e isentas de perfume┻  Devido a esta transformação são também conhecidas como ╉ontem┸ hoje e amanhã╊┻ Esta planta é usada por curandeiros indíge-nas como aditivo para a ayahuasca┸ compostos psicoativos são encontrados nas folhas┸ caules e raízes┻ Também é importante para a cerimônia ritual e observâncias mágicas e religiosas┻ Nas tribos amazônicas é empregada como planta medicinal para tratar a febre┸ artrite┸ sintomas de síピilis┸ febre amarela┸ picada de cobra e de outros insetos┻ Ajuda a regular a pressão sanguínea e possui propriedades anti┽inピlamatórias┻ Pesquisas recentes indicam que podem ser útil para as pessoas que so-frem de pressão e ansiedade┻ O nome do gênero Brunfelsia é uma homenagem ao médico┸ botânico e teólogo alemão Otto Brunfelds ゅなねぱど┽なのねぬょ┻

22/23. Na Estufa das Insetívoras encontramos duas pequenas plantas exóticas sem identiピicação┻

24. Encontramos a Tithonia diversifolia - girassol mexicano 

- Família: Asteraceae┽ Distribuição geográピica┺ México e Amé-rica Central┻ Planta que pode atingir ぬ m de altura com vistosa inピlorescência amarela semelhante ao girassol┻ Introduzida no 
Brasil pode ser encontrada ao longo das rodovias e em terre-nos baldios┸ sendo considerada planta invasora┻ Possui tam-bém propriedades medicinais┻

25. Stifftia crysantha ┽ Encontra┽se ピlorido o rabo-de-cutia┻ 
Família: Asteraceae┻ Distribuição geográピica┺ Mata Atlântica┸ da Bahia┸ Rio de Janeiro┸ até S┻Paulo┻ Conhecida também como diadema┸ pompom┽amarelo┸ pincel┸ esponja e ピlor┽da┽amiza-de┻ Arvoreta de ぬ a のm de altura┸ de tronco e caule lenhoso┸ a madeira é leve┸ mole┸ de baixa durabilidade┻ As folhas são simples┸ verdes e brilhantes┻ As ピlores são como pompons nos tons amarelo┽laranja┸ que assim permanecem durante por longo período┸ nos meses de junho a setembro┻ São de grande atrativo para os beija┽ピlores┸ borboletas e abelhas┻ Utilizadas como ピlor de corte┸ frescas e depois secas┸ aproveitadas para arranjos decorativos┻
26. Heliconia psitacorum ‒ Em frente à Casa dos Pilões há um 
grande canteiro da helicônia papagaio, caetezinho, tracoá┻ 
Família: Heliconiaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Peque-no arbusto┸ entouceirado┸ ereto┸ de な┸の┽に┸どm de altura┻ Folhas coriáceas┸ lisas┸ inピlorescências com brácteas vermelhas e amarelas┸ durante quase o ano todo┻
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27. No Orquidário está a Tacca xantieri ‒ ピlor morcego ou 
ピlor┽do┽diabo - Família: Discoreaceae ┽ Distribuição geográピi-ca┺ Malásia ┽É uma ピlor extraordinária┸ de aspecto inusitado┸ de cor roxa bem escura┸ aproximando┽se do preto┻ As pétalas principais assemelham┽se às asas dos morcegos┸ os longos ピi-lamentos ao seu redor┸ que saem de dentro da folha┸ podem atingir にど cm de comprimento┻ Floresce várias vezes ao ano┻

28. No gramado central encontra┽se ピlorida a Shefヘlera acti-
nophylla - árvore-do-guarda-chuva ou árvore polvo. Famí-

lia: Araliaceae┻ Distribuição geográピica┺ Austrália┸ Indonésia┸ Nova Guiné┸ Java e Oceania┻ Árvore muito ornamental com ramiピicações divergentes┸ pode alcançar até ぬどm de altura em seus países de origem┻ As copas das folhas estão dispostas nas extremidades dos ramos┸ as folhas são grandes de cor ver-de┽escuro┸ brilhantes e coriáceas ┸ folíolos oblongos e penden-tes┻As inピlorescências são muito grandes e vistosas despontan-do acima da folhagem┸ são do tipo racemo┸ com longas divisões recobertas por mais de mil ピlores pequenas de cor vermelha┻ Os frutos são globosos┸ pequenos e vermelhos┻ Flores e frutos são atrativos para os mais diversos pássaros┸ que se banque-teiam com o néctar abundante e polpa suculenta┻ As sementes dispersas são capazes de germinar nos galhos de outras árvo-res┸ tornando┽se epíピitas┻
29. Encontramos uma alta Calliandra sp. não identiピicada┸ mui-to ピlorida com inúmeras esponjas vermelhas┻
30. Xiphidium caeruleum - xiピidio, cola-de-palma┻ Dentro do Orquidário apreciamos grandes canteiros com delicadas ピlores brancas┻ Família┺ Haemodoraceae. 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 porte está dispersa em alguns locais do Arboreto┻

31.  Próxima do Bromeliário está a Cortaderia selloana - ca-

pim-dos-pampas. Família: Poaceae. Distribuição geográピica┺ Sul do Brasil e Argentina┻ No jardim da Presidência desperta a atenção um conjunto muito decorativo do capim┽dos┽ pampas┸ plumas ou ピlechas┸ as inピlorescências são na forma de plumas brancas┻ Há uma espécie mais rara de plumas cor┽de┽rosa┻ São também aproveitadas para arranjos ornamentais┻
32.  Clusia lanceolata. Ao lado e atrás do Bromeliário a cebola-

da-mata, cebola-da-restinga ou ceboleiro-da-praia┻ Família 
Clusiaceae┻ Distribuição geográピica┺ áreas de restinga do Rio de Janeiro┸ região costeira e no norte de S┻Paulo┻ Arbusto de に a ぬm de altura┸ as folhas são espessas┸lisas e brilhantes┸ suas ピlores de textura a de uma ピlor de cera e suas ピlores brancas 
com centro avermelhado, atraem pássaros, abelhas e borbo-letas┻ Permanece ピlorida grande parte do ano┻O látex de algu-mas espécies de clusia é utilizado na medicina popular como cicatrizante de feridas┸ no tratamento de pele┸ entre outros e é analgésico┻
33. No Lago da Restinga estão ピloridas as Nymphaeas rubras com ピlores cor de rosa┻
34. No Jardim das Plantas Medicinais encontramos uma pe-quena Senna occidentalis - fedegoso┸ com ピlores amarelas┻
35. Encontramos também ピlorida a Brugmansia suaveolens-

datura┻  Família┺ Solanáceae. Distribuição geográピica┺ Améri-ca Central e do Sul┸ encontrada em várias regiões do Brasil┻ Outros nomes┺ trombetas, sete-saias, trombeta cheirosa, 

babado, trombeta-dos-anjos, cartucheira, copo-de-leite, 

zabumba┻ Arbusto ereto que atinge de に a ぬm de altura┸ as folhas são ピinas e alongadas┸ as ピlores em forma de funil ┸são pêndulas┸ simples e perfumadas┸ nas cores brancas ou rosas┸ podem ter cerca de ぬど cm de comprimento┻ Planta altamente tóxica┻ Dos seus frutos os índios sul┽americanos preparavam uma bebida narcotizante┸ usada pelos pajés e curandeiros para se comunicarem com os deuses┻ Após o século XVI a planta era frequentemente utilizada na Europa como entorpecente┸ poções de feitiçaria ou como bebida afrodisíaca┻Também é ex-traída uma substância de utilidade farmacêutica para a produ-ção de um medicamento contra o mal de Parkinson┸ problemas cárdicos e outros┻
36. Bem próxima está a Sambucus nigra - o sabugueiro exibe belas ピlores brancas ┽Família Adoxaceae┻ Distribuição geográ-ピica┺ Europa e norte da África┻ Atualmente é encontrada em várias regiões do Brasil┻ O seu descobrimento data da Antiguidade┸ é objeto de muitas lendas┸ folclore e supertições┻ Consta de uma lenda que de sua madeira foi feita a Cruz onde Cristo morreu┸ pois ao espremer o fruto do sabugueiro escorre um suco vermelho cor de san-gue┻ As folhas tem a margem serrilhada┸ as ピlores são brancas┸ vistosas e de perfume agradável┻ Flores e bagas podem ser transformadas em vinho de sabugueiro┸ licores e conhaque┻ Possui grande importância na medicina natural┸ as folhas┸ frutos┸ ピlores e extratos da raiz são empregados para a cura de gripes┸ resfriados┸ tosse┸ sarampo┸ catapora e outras várias indicações┻ 
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A varinha poderosa do Mundo Mágico de Harry Porter é uma varinha feita de sabugueiro┸ conhecida como ╉varinha das va-rinhas╊┻

37. Triplaris brasiliana┻ É tempo de apreciarmos a inピlorescên-

cia vermelha dos pau-formiga, formigueira, pau-de-novato. 

Família: Polygonaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Mato Grosso┸ Mato Grosso do Sul e oeste de S┻ Paulo┻  Árvore alta e esguia┸ de など a にど m de altura┸de crescimento rápido┻  A copa tem forma-to colunar e piramidal┸ com tronco retilíneo┸ de casca acinzen-tada┸ oco┸ abrigando formigas no seu interior┸ de madeira leve┸ pouco resistente┻ As folhas são grandes ┸ ovaladas e simples┻ Por ser uma árvore dioica┸ o pau┽formiga apresenta indivíduos machos e fêmeas┸ que se diferenciam durante a ピloração┻ As plantas femininas apresentam inピlorescências eretas┸ com ピlo-res róseas ‒avermelhadas┸ muito vistosas┸ enquanto que os machos têm inピlorescências acinzentadas┸ longas e pendentes┻ Arvore muito ornamental que impressiona por seu porte e ピlo-rada exuberante┻ No Parque encontramos uma à esquerda do Jardim Sensorial┸ outra antes da pérgula da trepadeira papo┽de┽peru e algumas junto à grade da Rua Pacheco Leão┻  Uma dica ┺ as ピlores colhidas no tempo certo podem ser aproveita-das para a confecção de bonitos arranjos que não necessitam de água e de grande durabilidade┸ permanecendo belas duran-te muito tempo┻ Os Triplaris podem ser encontrados em várias ruas do Rio┸ chamando a atenção pela beleza de suas ピlores┻

38. Theobroma grandiヘlorum ‒ cupuaçu┻ Família┺ Sterculia-

ceae ┽ Distribuição geográピica┺ Amazônia┻ Árvore de など a なの m de altura┸ pertence ao mesmo gênero que o cacau ゅTheobroma 

cacaoょ┻ As ピlores são grandes de cor vermelho┽escura┸ os frutos com até にの cm de comprimento com coloração castanho┽es-cura┻Possui grande importância na medicina┸ contém ferro┸ fósforo┸ proteínas ┸ vitamina C e complexo B┸ com inúmeras indicações┻ Muito apreciado pelo seu sabor usado em sorvetes┸ sucos┸ vi-taminas┸ doces┸ compotas┸ geleias e licores┻ Empregado tradi-cionalmente como ingrediente na confecção de bombons co-nhecidos e divulgados por todo o nosso país┻ Das sementes é retirada uma manteiga utilizada na culinária e na fabricação de pomadas┸ batons┸ cremes e xampus┻
39. Há centenas de frutinhos amarelos espalhados pelo chão do Parque┻ Spondias mombim - cajá, cajazeiro - Família: Ana-

cardiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ América Tropical┸ Norte e Nordeste do Brasil┻ Conhecida também como taperebá┸ acajá┸ cajá┽mirim┸ cajazeiro miúdo┸ tapiribá┸ ambaró┸ ambaló┻ Árvo-re imponente e frondosa que atinge de にど a にのm de altura┸ cujo caule é direito┸ com ramos de farta folhagem┻ Na Região Sudeste da Bahia é empregada para o sombreamento dos ca-caueiros┻ Os frutos ┸ em abundância┸ são suculentos┸ amare-lo┽alaranjados┸ comestíveis┸ ácidos e aromáticos┸ utilizados na confecção de doces┸ geleias ┸ compotas ┸ sorvetes e um vinho conhecido e apreciado┸ usado principalmente no Amazonas┸ o delicioso ╉Vinho de Taperebá╊┻ As ピlores brancas são aromáti-cas e abundantes┻ Os frutos┸ muito procurados pela fauna ┸ são comercializados┸ servem como importante fonte de renda para os produtores┻ A casca é bastante grossa┸ presta┽se para a fabricação de ピigas e amuletos┸ imagens┸ ornatos e outros objetos┻ A madeira serve para trabalhos de carpintaria e marcenaria┻ Possui inúmeras propriedades terapêuticas e atualmente há muitas pesquisas┸ sendo crescente a sua utilização na indústria farmacêutica e para aproveitamento na agroindústria┻

40. Solandra paraensis - solandra. Encontra-se envolvendo um alto oiti┸ atrás da Estufa do Mestre Valentim ┽ Família┺ Sola-

naceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Conhecida também como copa┽de┽ouro e videira cálice┽doura-do┻ Trepadeira muito ramiピicada de crescimento rápido┻Desperta a atenção pelo tamanho de suas grandes ピlores em forma de sino ou funil com なの a にど cm de comprimento┸ a co-rola amarelo┽ocre tem cinco linhas de cor púrpura na parte interna┸despertam um suave perfume durante o dia tornando┽se mais acentuado à noite┸ o que indica uma polinização por morcegos┻  Possui propriedades alucinógenas┸ em algumas tribos são usa-
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das em cerimônias religiosas┻

41. Ao lado da pérgula coberta com a trepadeira tumbérgia e as esculturas de ECO e NARCISO há uma grande árvore fru-tiピicando┸ garcinia ゅGarcinia xanthochymusょ┻ Dos frutos são fabricadas compotas e o sumo e as cascas são utilizados como corante┻ Usada há séculos pelos nativos da Índia como inibi-dor do apetite┸ possui a capacidade de ╉queimar╊ as gorduras armazenadas no organismo┸ contribuindo para combater a obesidade┻
42. 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┻ Trepa-deira vigorosa 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 se-gunda etapa misturam o amarelo e o laranja┸ em seguida ga-nham 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 borboletas que as envolve┻
43. Blighia sapida - castanheira-da-áfrica. Família: Sapinda-

ceae ┽ Distribuição geográピica┺ África Ocidental┸ Costa da Gui-né┻ 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lores são branco┽esverdeadas e aromáticas┻ O fruto no início é amarelo ┸ de forma arredonda-da┸ 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 esbran-

quiçada na base da semente é oleosa e tem o sabor de noz┻ O fruto cozido é utilizado no preparo de ensopados┸ refrigeran-tes┸ doces┸ bolos e serve como substituto das nozes em certas ocasiões┻  As sementes secas┸ os frutos┸ as cascas e folhas são empregadas na medicina tradicional┻  Esta árvore foi trans-portada da África pelos navios negreiros por volta do séc┻なぱ ゅなばばぱょ para o Caribe┸ seus frutos tornaram┽se então uma das principais características de várias cozinhas do Caribe┸ princi-palmente da Jamaica┸ onde é muito comum encontrá┽los nos mercados┻ O nome Blighia foi dado em homenagem ao Capi-tão Wiliam Bligh que transportava os frutos da Jamaica para o Royal Botanic Garden em Kew┸ na Inglaterra┸ em なひばぬ┻

44. Calypranthes aromática ‒ craveiro-da-terra┻ Família┺ 
Myrtaceae. Distribuição geográピica┺ Mata Atlântica na ピloresta umbróピila original e nas matas virgens da Baia de Guanabara e ao longo do rio Paraibuna de Minas Gerais┻ Árvore de に a ぬ metros de altura┸ com copa baixa e muito ramiピicada┸ as folhas são muito grandes┸ os botões ピlorais┸ ピlores e frutos exalam in-tenso aroma┻ Fores e botões ピlorais podem ser utilizados como substitutos do cravo da┽índia┻ Frutas e nozes são comestíveis┻ Folhas e casca possuem valor medicinal┻
45. Na aléia das Palmeiras as Virola surinamensis ┽ ucuúbas es-tão ピlorindo ┽ Família┺ Myristicaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Região Amazônica┸ Estado do Pará┻  É encontrada em lugares pantanosos em quase toda a zona ピluvial do Amazonas e próximas a bacias de igarapés┻ Os frutos quando maduros tem a cor vermelho┽vivo e são muito procurados pelas aves e outros animais silvestres┻ Suas sementes são ricas em gordura e cujo nome ucuúba dado pelos índios tupis signiピica ╉árvore que produz substâncias gordurosas╊┻
46. Também a tangerineira encontra┽se frutiピicando ゅCitrus 

reticulataょ┸ conhecida por vários nomes┺ laranja-mimosa, 

mandarina, fuxiqueira, bergamota, mexerica, laranja-cra-

vo┻ Foi cultivada no Sul da China e no Sudeste Asiático por cer-ca de ね┻どどど anos┻ Durante o Ano Novo chinês as tangerinas são consideradas símbolos tradicionais de abundância e boa sor-te┻ Durante a celebração de duas semanas são utilizadas como elemento decorativo e ofertadas como presentes aos amigos e parentes┻ Muito valorizadas na medicina tradicional chinesa e em ╉ayuveda╊ ┸ medicina tradicional da Índia┻
47. Theobroma cacao ┽ Os cacaueiros estão ピlorescendo┸ pertencem à família Sterculiaceae┻  Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul┸ ocorre em toda a região 
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amazônica┸ crescem nos sub┽bosques das ピlorestas tropicais úmidas┻ As árvores atingem a altura de はm┻ Suas ピlores┸ de um branco┽amarelado┸ e os frutos nascem diretamente dos galhos e dos ramos laterais┸ na maturação têm a cor vermelho┽amar-ronzada┻  Podem ser comestíveis em natura e com sua polpa saborosa são preparados pratos açucarados e uma bebida aro-mática doce┻ O principal valor está nas castanhas ゅsementesょ transformadas industrialmente no chocolate┻ A manteiga de cacau é usada para fabricar chocolate em pó┸ chocolates em geral e empregada para ピins farmacêuticos e cosméticos┻  O consumo do cacau é tão antigo que não se tem ideia de quan-do começou┻ O nome genérico theobroma vem do grego┸ theos signiピica ╉deus╊ e broma signiピica ╉alimento╊┻ Os Maias┸ os As-tecas e os Incas preparavam o ╉néctar dos deuses╊┻ No reino de Montezuma a amêndoa do cacau era a base do sistema mone-tário┻Consta que no tempo de Cortês mil sementes valiam três ducados┻
48. Theobroma subincanum - cacauí ┽ está frutiピicando┸ encon-tra┽se saindo da Região Amazônica┸ á direita┸ em direção ao Jardim Japonês┻ Família┺ Sterculiaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ Desde o Estado do Pará até áreas amazônicas dos países vi-zinhos da região┸ preferindo matas de terras altas e┸ principal-mente as margens dos igarapés onde é grande a umidade do terreno┻ Conhecida por cacau-chimarrão, cacau-embaúba, 

cacau-jacaré, 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ica-da┸ com folhas coriáceas┸ elíptico┽oblongas até ぬど cm de com-primento┻ Especialmente decorativa por ocasião da ピloração┸ quando seu tronco ピica revestido de belos buquês formado por pequeninas ピlores vermelho┽escuras e perfumadas┸ os frutos são recobertos por um indumento semelhante ao do cupua-çu verdadeiro┸ de sabor exótico e agradável┸ as sementes são numerosas┸ envolvidas por polpa branco┽amarelada e delas pode┽se fazer um delicioso chocolate┸ também são utilizados na fabricação de refrescos┸ sorvetes┸ bolos┸ cremes e outras so-bremesas┻ É também fruto básico na alimentação dos animais da ピloresta┸ especialmente dos macacos┻                            

49. Encontramos pequeninas bromélias cravo-do-mato ゅTillandsia srtictaょこ┸ delicadas┸ ornamentais┸ inピlorescências cor┽de┽rosa e uma variedade totalmente branca┸ de decorarem as árvores e arbustos┻Situadas entre as folhagens┸ nos troncos e nos ramos┸ no alto das palmeiras┸ e┸ curiosamente┸ encontradas vivendo sobre as ピiações elétricas e telefônicas┸ o que causa assombro aos turis-tas estrangeiros┻ Além de divertido é um bom exercício de observação procurar 

descobrí┽las┻

50/51.  Logo a seguir decorando o Jardim Japonês estão as 
Camellia japonica - camélias com ピlores vermelhas e brancas 
- Família: Theaceae ┽ Distribuição geográピica┺ China┸ Japão e Coréia┻ Arbustos ou pequenas árvores de な┸の a のm de altura┸ lenhosas┸ ramiピicadas┸ de folhagem densa┸ escura e lustrosa┻ As folhas são elípticas┸ coriáceas┸ denteadas e cerosas┻ As ピlores são solitárias┸ grandes┸ podem ser simples ou dobradas┸ nas cores┸ brancas┸ vermelhas┸ róseas ou bicolores┸ formadas no outono┽inverno┻ Era a favorita dos mandarins e monges chine-ses┻  Um padre jesuíta┸ Georg Kamel┸ deu origem ao nome des-ta planta┸ nascido na Morávia┸ em なははど┸ foi trabalhar na China como missionário┸ encantado pela ピlor cultivada pelos chine-ses┸ passou a divulgá┽la┻ Muito respeitado no círculo botânico┸ com inúmeros trabalhos publicados┸ somente trinta anos após a sua morte foi homenageado┺ a ピlor que tornara conhecida recebeu o seu nome┻ Como o latim não tem a letra K┸ ela foi substituída pelo C┸ dando origem a Camellus┻ Assim surgiu a palavra Camellia┻ A planta foi introduzida na Inglaterra em なばねど por Lord Petre┸ renomado botânico e amante das plantas exóticas┻ No início do século XIX┸ a ピlor já era bastante conhe-cida e admirada na Europa┸ quando Alexandre Dumas imor-talizou┽a no seu célebre romance ╉A dama das camélias╊┸ por volta de なぱねど┸ elegendo┽a a predileta de sua heroína┻ Dizem que a camélia seria a rainha das ピlores se tivesse perfume┸ no entanto┸ nos relata que Marguerite┸ a dama das camélias┸ não tolerava ピlores perfumadas e recusava as mais belas corbeilles dos seus ardentes admiradores┸ alegando que estas a faziam tossir┸ deixando┽adoente┻ A camélia tornou┽se um símbolo do abolicionismo┻ O pesqui-sador Eduardo Silva relata no seu livro┺ ╉As Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura╊ sobre o comerciante português José de Seixas que abrigou na sua propriedade no Leblon ゅhoje é o Clube Federalょ um Quilombo onde eram plantadas mudas de camélias┻ Esta ピlor era exibida na lapela de todos os partidá-rios do abolicionismo┻ Consta que de todos os inúmeros pre-sentes recebidos pela princesa Izabel o que mais a emocionou foi um buquê de belas camélias colhidas no Quilombo┻    
52.  Ao lado no canteiro das camélias há uma planta com ピlores 
singelas brancas - Camelia sp. sem identiピicação┻
53. Para nossa surpresa┸ próximo da Aléia das Palmeiras┸ nos deparamos ピlorido o  Pandanus utilis ‒ vácua-pândanus - Fa-

mília: Pandanaceae┽ Distribuição geográピica┺ África┸ Madagas-
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car┸ Sudeste da Ásia┸ Ilhas do Oceano Pacíピico┸ Austrália┸ en-

contrado em locais pantanosos e arenosos, 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 afasta-das e numerosas raízes como suporte┻ 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 produz ピlores de coloração amarela┸ bastante perfumadas┻ Os frutos são esfé-ricos┸ do tamanho de uma cabeça┸ compostos de numerosos frutos individuais┸ que comportam diversas facetas┻ As plan-tas femininas produzem frutos grandes┸ semelhantes a pinhas┸ quando maduros ┸ tornam┽se de verde para amarelo┽laranja┻ São comestíveis┸ mas devem ser preparados antes do consu-mo┻ Em alguns países representam um dos mais importantes alimentos nutritivos e alimentam também diversos mamíferos e esquilos┻As folhas são empregadas para fazer cordas┸ estei-ras┸ chapéus┸ esteiras e útil na cobertura 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 mangueiras┻

54. No início da aleia das Couroupitas encontra┽se a Camel-

lia sinensis ‒ chá. Família: Theaceae ┽ Distribuição Geográピica┺ Nordeste da Índia e Sul da China┻  Pequena árvore com などm de altura┸ com folhas pequenas┸ duras┸ denteadas e muito aromá-ticas┻ As ピlores são brancas de な┸の a に cm de diâmetro com ば a ぱ pétalas┸ aromáticas┸ com numerosos estames┻ Frutos são cáp-sulas┸ cada uma dotada de uma grande semente oleaginosa┻ No sul da China o chá já era consumido antes da era cristã┸ mas só no século VII d┻C┻ o chá se tornou uma bebida popular┻ Nessa época os monges budistas introduziram o chá no Japão┻ Poste-riormente os guerreiros mongóis o levaram para a Rússia┻  No século XVII┸ o chá já era conhecido na Holanda e na Inglaterra┻  Mas foi somente no século XIX que as plantações de chá ad-quiriram uma grande importância econômica mundial┻ O chá é┸ com frequência┸ perfumado por adição de ピlores de jasmim┸ rosa┸ gardênia ou essência de tangerina┻ No Extremo Oriente e nos países árabes o chá verde é o preferido┻ Era um sonho de D┻JoãoVI transformar o Brasil em grande produtor e exportador de chá┻ Em なぱなに foi iniciada┸ nas encostas do local que conhe-cemos como Vista Chinesa┸ uma plantação de chá┸ por chineses 

trazidos de Macau┸ pelo Conde de Linhares┻ Foram plantados は┻どどど pés┻ O famoso botânico Von Martius achou detestável o paladar do nosso chá┻ 

55. Clerodendron trichotomum - clerodendro japonês- Famí-

lia: Lamiaceae┽ Distribuição geográピica┺ Japão ┸ Coreia e encon-

trada nas encostas das montanhas ao longo de grande parte da China┻  Arbusto vigoroso de ぬ a は m de altura┸ seus ramos tem crescimento lento a moderado┻  As folhas são ovais┸ espessas┸ macias┸ felpudas de cor verde┽escuro┻ As ピlores são perfuma-das┸ brancas┸ envolvidas em cálice vermelho┸ polinizadas por insetos┻  Os frutos brancos tornam┽se azul brilhante na matu-ridade┻ Utilizam os brotos jovens e as folhas cozidas para uso medicinal┻

56. Areca vestiária - areca-dourada, areca de pescoço laran-

ja┻ Família┺ Arecaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Ásia┸ Indoné-sia┻ E uma palmeira extremamente ornamental┸ de ぬ a はm de altura┸ com troncos múltiplos┸ às vezes solitários┸ anelados┸ tendo no topo um palmito de intensa coloração alaranjada┻ Fo-lhas pinadas┸ rijas┸ coriáceas┸ largas┸ chegando a medir cerca de に m de comprimento┻ Inピlorescências curtas┸ ramiピicadas┸ aピixadas na base do palmito com espata e ramiピicações alaran-jadas┻ Os frutos são vermelhos muito vistosos┻ 

57. Ao lado das Couroupitas ゅAbricós de macacoょ está a Randia 

armata var. ferox - limoeiro┸ com seus frutos ┽ Família┺ Rubia-

ceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ desde Minas Gerais até Rio Grande do Sul┸ no interior de ピlorestas primárias┻ Conhe-cida também como fruta-de-cachorro e espinho-de-carnei-
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ro┻ Arbusto ou árvore de ぬ a ばm de altura┸ com folhas simples e opostas┻ As inピlorescências são masculinas e femininas┸ as ピlores de cor amarelada têm odor semelhante ao da gardênia┻ Os frutos são carnosos┸ em tons amarelados ou alaranjados┸ quando maduros apresentam polpa gelatinosa┸adocicada e comestível┻ Planta que possui inúmeras propriedades medici-nais┸ combate cansaço e falta de ar┻ Os índios guaranis empre-gam suas folhas como cicatrizante┻ Encontramos um exemplar deste limoeiro na Aléia dos abricós┽de┽macaco┻ 
58. Bauhinia variegata ‒ unha de vaca ou pata de vaca com ピlores cor de rosa pálida┻ Família┺ Fabaceae ‒ Distribuição geo-gráピica┺ Ásia┸ Índia┸ Sul da China┻
59. Um arbusto alto chama sempre a nossa atenção┸ as ピlores fazem lembrar as esponjinhas┸ mas não está identiピicado┻
60. Conopharingia crassa ‒ recurva-da-índia. Encontramos ピlores e frutos na recurva┽da┽índia┻ Família┺ Apocinaceae┻ Dis-tribuição geográピica┺ regiões subtropicais da Índia┻ Árvore de ば a など m de altura┸ tronco de cor cinza┽escuro┸ com ramagem compacta que produz uma ótima sombra┸ as ピlores de péta-las brancas são muito vistosas e os frutos ovalo┽arredonda-dos┸ grandes┸ dispostos aos pares ゅgeminadosょ de superピície verde┽amarelada e rugosa┸ com pequenas sementes pretas┸ envolvidas por arilo branco┻ É cultivada na Índia ao lado dos templos┻
61. Dentro do Arboreto, atrás da Biblioteca encontra-se a 

Kopsia fruticosa - vinca arbustiva. Família: Apocinaceae. Dis-tribuição geográピica┺ Índia┸ Misnmar┸ Tailândia┸ Indonésia e Filipinas┻ Arbusto que atinge de ぬ a ね m de altura┸ perene┸ se-mi┽lenhoso┸ com folhas elípticas┸ coriáceas┸ verde┽brilhantes┻ As ピlores são delicadas┸ cor┽de┽rosa ou brancas┸ com cinco pé-talas com o centro vermelho┸ que lembram as ピlores do peque-no arbusto  Catharanthus roseos┸ conhecido como vinca┽rosa┻ Os frutos são drupas com cerca de に┸の cm de comprimento┻ São apreciadas como planta ornamental e por suas proprie-dades 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┻
62. Logo após a entrada do Arboreto há uma extensa pérgula com uma belíssima trepadeira┸ Camoensia maxima-  camoen-

sia - Família: Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Golfo de Gui-né ┽ África ┽ Merece ser admirada pelos seus cachos de grandes e delicadas ピlores brancas e perfumadas┸ contornadas por uma pincelada de tonalidade castanha┻ O nome genérico foi dado em homenagem ao poeta português Luiz de Camões┻ Ela é en-contrada também em outra pérgola após o Lago Frei Leandro┻ 

63. Próximas à guarita┸ após a entrada do Arboreto as duas 
Parmentiera cereifera ‒ árvore-da-vela estão ピloridas┸ com o solo ao redor decorado com delicadas ピlores brancas ‒ Família┺ 
Bignoniaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México┸ Panamá┸ Amé-rica Central┻ Árvore de の a ば m de altura┸ com tronco muito ramiピicado┸ copa densa┻ Suas ピlores abundantes┸ brancas┸ cam-panuladas são dispostas ao longo do tronco e dos ramos┸ quan-do caem formam sob a sua copa um tapete branco muito de-corativo┸ os frutos são longos┸ cilíndricos┸ branco┽amarelados┸ cerosos┸ dependurados diretamente dos ramos┸ com aspecto semelhantes a uma vela┸ contêm polpa na qual estão embuti-das as sementes ┸ pequenas e achatadas┻

64. No canteiro ao lado do Museu encontra┽se a Averrhoa blim-

bi, o bilimbi, caramboleira-amarela, azedinha ou árvore-

de-pepino frutiピicando ┽ Família┺ Oxalidaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Sudeste Asiático e  ilhas da região da Malásia┸ mui-to comum na Tailândia e Singapura┻ Foi introduzida no Brasil┸ pela Amazônia┸ através de Caiena┸ na Guiana Francesa┸ daí o outro nome ╉limão┽de┽caiena╊┻ A árvore atinge など metros de altura e tem a copa em forma piramidal┻ As ピlores são peque-nas┸ vermelho┽claras e aromáticas┸ presas aos ramos e tronco┻ Muitas vezes vemos ピlores e frutos ao mesmo tempo┸ pratica-mente frutiピica o ano inteiro Os frutos são muito ácidos┸ ainda verdes são usados como tempero┸ apreciados e até indispen-sáveis para alguns povos do oriente┻ São utilizados para fazer chutney substituindo a manga┻ Quando maduros são comestí-veis mesmo crus e empregados no fabrico de compotas e ge-leias┻ O paladar assemelha┽se ao da carambola┸ pertencendo à mesma família┻ No sul da Bahia faz parte dos ingredientes no preparo de moquecas e mariscados┻ Possui muitas aplicações na medicina popular pelas suas propriedade vitamínicas e aromáticas┻ Em determinada cidade da Índia o fruto é indicado para controlar a obesidade┻ Também é importante no combate as picadas de insetos venenosos┻
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