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Na caminhada da Floração é sempre gratiピicante e nos dá um imenso prazer quando conseguimos espécies que ainda não tínhamos registrado e resgatamos outras que há muito tempo não encontrávamos┻
 1. Sanchesia nobilis ┽ Junto à cerca que separa o arboreto en-

contram-se as independências - Família: Acanthaceae – Dis-tribuição geográピica┺ Equador┻ Arbusto de に a ぬm de altura com folhas grandes e verdes com nervuras amarelas┻ Inピlo-rescências amarelas ou vermelhas de grande atrativo para os beija┽ピlores┻ Consta que┸ por ocasião da assinatura da Abolição da Escravatura pela princesa Izabel┸ estas folhas┸ com as cores da nossa bandeira┸ eram exibidas nas lapelas da população┻ Não tolera regiões frias de baixa temperatura┻
 2. Próxima da Bilheteria encontra┽se a Lagerstroemia indica - 

extremosa ou Julieta com ピlores cor de rosa┻ Família┺ Lythra-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ China e Índia┻ Pequena árvore de ぬ a はm de altura┸ caducifólia┻ Seu tronco é liso de tons claros marmorizados┻ É muito decorativa com sua bela inピlorescên-cia que ocorre nos meses de primavera e verão com ピlores de cores que podem ser brancas┸ rosa┸ vermelhas e lilás┻ Atual-mente é muito empregada na arborização das vias públicas┻
 3. Ao lado da outra Lagerstroemia indica encontra┽se uma de cor creme┻
 4. Randia formosa ┽ junto à janela da Biblioteca encontra┽se a 
estrela-do-norte ou estrela-do-cerrado┻ Família┺ Rubiaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ no Cerrado┸ nas savanas do Estado de Roraima┻ 

Arbusto 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 simétricas┻ Os frutos┸ quando maduros┸tornam┽se amarelos┸ lembrando as nêsperas ┸ de paladar agradável┸ com polpa pas-tosa e adocicada são disputados por diversos pássaros┻
 5. Cryptostegia grandiヘlora ┽ Estão ピloridas as alamandas-ro-

xas┻ Família┺ Apocynaceae. Distribuição geográピica┺ Madagas-car e Ilhas Mascarenhas┻ Confundida com as outras alaman-das amarelas e vinho┸ mas pertence a outra família┻ As ピlores são rosa┽arroxeadas┻ O seu látex dá origem a uma borracha conhecida como ╉borracha┽da┽índia╊┻ Possui outros nomes┺ videira┽borracha┸ viúva alegre e margarida┻ Planta arbustiva com にm de altura┻ Na Austrália tornou┽se invasora┸ as semen-tes dispersas por ventos e inundações esta planta pode atingir até ぬどm de altura estrangulando e matando árvores nativas┻ As sementes são muito tóxicas para os animais┻
 6. Dichorizandra thyrsiヘlora - marianinha. Família: Comme-

linaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ na Mata Atlântica┻ Também conhecida como dicorisandra┸ gengibre-azul┸ ca-

na-de-macaco┸ trapoeraba-azul┻ 

Arbusto de consistência suculenta de ど┸ひど a な┸にど de altura┻ As folhas são largo┽lanceoladas┸ verde┽brilhantes com a face infe-rior verde┽arroxeada┻ Inピlorescências terminais eretas┸ muito 
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ornamental┸ com bonitas ピlores azuis durante toda a prima-vera e verão┻ Em vários locais do Parque pode┽se encontrar estas belas ピlores emergindo no meio de outras plantas┸ é curioso procurá┽las┻ Em frente ao Café há uma moita de Za-mia pumila┸ zâmia┸ aí já apreciamos uma ピlor da marianinha┻ Possui propriedades terapêuticas┻
 7. Tulbaghia violaceae – alho social┻ Família┺ Liliaceae┻ Distri-buição geográピica┺ África do Sul┻ Conhecida como alho social é uma herbácea perene de ねど a はど cm de altura com folhas longas dotadas do aroma de alho┻ As ピlores são delicadas lila-ses e estreladas┻

 8. Scaphiglotis plicata - nome antigo Scaphyglotis unguiculata┻ No Jardim Sensorial está ピlorida a orquídea-grapete┻ 

Distribuição geográピica┺ Sudeste asiático┸ e sudoeste do Ocea-no Pacíピico┸ encontrada em grandes touceiras em encostas rochosas e clareiras de ピlorestas┸ lugares onde há alta umida-de 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 latim ╉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┻ 
 9. Lantana camara. Estão ピloridas as lantanas com suas ピlo-res amarelas e seus outros nomes camará┸ camaradinha┸ 
santana e chumbinho┸ pertencem à família Verbenaceae┻Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul┸ encontrada no Brasil┸ nas regiões Sul e Sudeste┸ além dos Esta-dos Amazônia e Minas Gerais┻ Arbusto perene┸ ramiピicado┸ de ど┸のど a にm de altura┻Muito ピlorífera e ornamental durante qua-se o ano todo┻ Inピlorescências com pequenas ピlores formando mini buquês┻É visitada por abelhas┸ borboletas e beija┽ピlores┻Chegou à Europa em なはひに e┸ no Renascimento┸ tornou┽se muito apreciada e cultivada como planta de bordadura┻
 10. Episcia cupreata ┽ Desperta a atenção à bonita planta-

tapete ou asa-de-barata┸ da família Gesneriaceae┸ com suas folhas aveludadas com coloração acobreada┸ tênues desenhos prateados e ピlores vermelhas┻ Nativa do Brasil tem de ど┸など a なの cm de altura┻ Seu nome vem do grego┺ episia ╉episkios╊ signiピica sombreada e cupreata ‒cobre é referência à sua cor

 11. Zingiber spectabile - gengibre magníピico - Família: Zingi-

beraceae ‒ Distribuição geográピica┺ Malásia┻ 

Alho social (Tulbaghia violaceae)

Orquídea-grapete (Scaphiglotis plicata)

Planta-tapete (Episcia cupreata)

Gengibre magníピico ゅZingiber spectabile)
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Conhecida também como colmeia┸ pois faz lembrar uma colmeia┻ Herbácea rizomatosa┸ ereta┸ entouceirada┸ ピlorífera com な┸の a に m de altura┻ As inピlorescências são sustentadas por hastes que surgem dos rizomas┸ portanto diretamente do solo┸ com brácteas vermelhas e brilhantes e pequenas ピlores amarelas ou branco┽amareladas┻ Causa grande impacto vi-sual┸ quer como curiosidade┸ quer pela beleza extrema do seu conjunto┻
 12. Ophiopogum jaburan - barba de serpente - Família: Rus-

caceae ┽ Distribuição geográピica┺Ásia┸ Japão┻ Planta herbácea┸ perene┸ de pequeno porte にど a ねど cm de altura┸ adapta┽se à meia┽sombra e ao sol pleno┻ Muito decorativa┸com folhas lon-gas e estreitas┻Inピlorescência em espiga┸ com ピlores brancas delicadas┻ Após a ピloração surgem frutinhos com cor que vai e violácea a azul┻
 13. Tillandsia stricta ┽ É tempo das centenas de pequeninas 
bromélias cravo-do-mato┸ delicadas┸ ornamentais┸ inピlores-cências 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┸ curiosa-mente┸ encontradas vivendo sobre as ピiações elétricas e tele-fônicas┸ o que causa assombro aos turistas estrangeiros┻ Além de divertido é um bom exercício de observação procurar des-cobrí┽las┻

 14. Crescentia alata – o coité está com frutos┻ Coité vem do tupi e signiピica ╉vasilha ou panela╊┸ também chamada cuia┽de┽árvore┻ Família┺ Bignoniaceae┻ Distribuição geográピica┺ América Central e sua dispersão atinge a região Norte do Brasil┸ chegando ao Estado do Pará e Maranhão┻ Suas ピlores delicadas surgem ao longo do tronco e dos ramos┻ Os frutos┸ conhecidos também como cuias┸ são usados como vasilhames utilitários pelas populações indígenas e pelos nossos cabo-clos┻ Também são aproveitados como instrumentos musicais┻
 15. Lonicera japonica┻ A trepadeira madressilva┸ madressil-

va-dos-jardins┸ cipó-rainha┸ da família Caprifoliaceae┸ 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 tradicional medicina chinesa┸ e┸ na sua ho-meopatia utilizam as folhas secadas┻ Na apicultura é fonte de néctar e pólen┻

 16. Na encosta do cactário┸ completamente coberta de ピlores amarelas┸ encontra┽se a Senna canna – fedegoso-do-mato ou cássia cana - Família: Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ na Caatinga e no Cerrado┸ principalmente nas terras do Vale São Francisco┻ 

Pequena árvore┸ não passa de はm de altura┸ de tronco curto┸ com copa arredondada┸ densa e baixa┻ A ピloração é exuberan-te┸ com delicadas ピlores amarelas┻ Considerada pela popula-
Bromélia cravo-do-mato (Tillandsia stricta)

Madressilva (Lonicera japonica)

Fedegoso do mato (Senna cana)
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ção local de grande importância com vários empregos como planta medicinal┻
 17. No jardim do cactário há um conjunto de Thelocactus se-

tispinus┸ pequenos cactos que estão com ピlores amarelas gran-des e perfumadas e pequeninos frutos vermelhos e carnudos┻Distribuição geográピica┺Est┻Unidos e norte do México nas Pla-nicies Costeiras┻
 

18. Adenium obesum – rosa-do-deserto ou lírio-impala está ピlorida┸ pertence à família Apocinaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ Sul do Saara e sul da África┸ Arábia e Oriente Médio┻ Planta herbácea┸ suculenta┸ pode atingir de um a ぬm de altura┻ É uma das mais belas plantas da África┻ Seu aspecto é escultural com o caule engrossado na base┸ que armazena água e nutrientes por ser uma planta de locais áridos┸ as raízes são entrelaça-das de forma exuberante e as ピlores são extraordinariamen-te belas┸ tubulares┸ com cinco pétalas┻ A seiva tóxica de suas raízes e caules é usada como veneno das ピlechas para a caça┸ em grande parte da África┸ e também como uma toxina para os peixes┻
 

19. Jatropha podagrica┸ arbusto exótico suculento e leitoso 
conhecido como batata do diabo┸ batata do inferno ou pi-

nhão-bravo. Família Euphorbiaceae. Exibe vários buquês de pequenas ピlores vermelhas┸ as folhas são grandes recortadas 

e onduladas┸ 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 ori-gem na América Central┻ É muito tóxica┻
 20. Pachypodium saundersii┸ estrela de Lundi está ピlorida┻ 
Família Apocynaceae┻ Distribuição geográピica┺ Madagascar┸ Sul da África┻Pequeno arbusto suculento┸ pode crescer até な┸の de altura┸ é coberto de espinhos┸as folhas são lustrosas e pro-duz 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┻ 

 

21. Stapelia grandiヘlora┸ estrela do mar e ピlor do mar - Famí-

lia: Apocynaceae ┽ Distribuição geográピica┺ África do Sul┻ Suas ピlores são grandes e vistosas┸ com なは cm de diâmetro┻Conhe-cida também como planta carniça devido ao odor desagradá-vel emitido pela ピlor para atrair moscas┻
 

22. Encontramos um arbusto com muitas ピlores brancas da 
família das Euphorbias.

 23. Ao lado da escada que vai para o Mirante encontra┽se a 
Galphimia brasiliensis - resedá amarelo┸ brasileirinha ou 
trialis┸ da família Malpighiaceae┻ Distribuição geográピica┺ sul 

Thelocactus setispinus

Rosa-do-deserto (Adenium obesum)

Estrela de Lundi (Pachypodium saundersii)

Estrela do mar (Stapelia grandiヘlora)
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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 pequeni-nas ピlores delicadas┸ na cor amarelo┽dourado┻

 24. Amphirrox longiヘlora – uatumã – No caminho para o Lago Frei Leandro próxima dos bambus encontra┽se um pequeno arbusto de な a に metros de altura com ピlores brancas muito perfumadas┻ Família Violaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Bra-sil┸ Guianas┸ América Central e do Sul┻
 25/26. No Lago Frei Leandro┸ estão ピloridas as ninfeias 
vermelhas ゅNymphaeas rubraょ e as ninfeias brancas ゅNym-

phaea lotusょ┸ pertencem à família Nympheaceae┻ Distribuição geográピica┺ Índia┻ 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 origina┽se do la-tim nympha que signiピica ninfa das águas┻ Supõe┽se que seja também uma variante da palavra grega nympha ゅvirgemょ┸ uma vez que na Antiguidade os gregos atribuíam a esta planta propriedades afrodisíacas┻ Estas belas plantas despertaram 
o interesse e a admiração do famoso pintor impressionista francês Claude Monet que as eternizou em inúmeros dos seus quadros┻ Em seu jardim de Giverny┸ próximo a Paris┸ possuía uma bela coleção dessa espécie┸ que pode ser apreciada até hoje┸ como parte de um roteiro turístico┻
 27. Victoria amazonica - Ainda no lago Frei Leandro e tam-bém no lago da Restinga há as belas ピlores brancas da vitó-
ria-régia┸ a medida que envelhecem tornam┽se cor de rosa┸ pertencem à família Nymphaeacea ┽ Distribuição geográピica┸ Brasil┸ Bolívia e Guianas┻ O nome Vitória┽Régia homenageia a Rainha Vitória┻ O explorador e viajante Sir Robert Schomburg┸ de origem prussiana┸ em viagem pela Guiana inglesa┸ teve sua atenção despertada pelo que chamou de ╉maravilha da natu-reza╊┻ Anos mais tarde chegaram a Kew┸ na Inglaterra┸ semen-tes desta ╉maravilha vegetal╊┻ Elas germinaram┸ suas imensas folhas se desenvolveram┸ mas suas ピlores não apareciam┻ O 

jardineiro Joseph Paxton prontiピicou┽se a tentar fazê┽la ピlorir em Chatsworth┻ Fez construir um grande tanque aquecido e iluminado como nos trópicos┻ Conseguiu reproduzir uma leve correnteza d┉água semelhante ao rio nativo┻ Passado dois me-ses┸ começaram a surgir as folhas┸ medindo┸ cada uma┸ なm de diâmetro e mais de ぬm de circunferência┻ Após uma intermi-nável espera deu┽se o milagre┻ A vitória┽régia ピloresceu pela primeira vez em oito de novembro de なぱねひ┻ Paxton levou para a rainha Vitória uma grande ピlor acompanhada de uma das folhas gigantes┸ que ピicou fascinada com o presente┻

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 ho-rizonte┸ parecendo descer a encosta das serras┸ ia viver com suas virgens prediletas┻ Naiá┸ ピilha do venerável chefe e prin-cesa da tribo┸ ピicou muito impressionada com a história┻ Altas horas da noite┸ quando todos dormiam e a lua andava pelo lado do horizonte┸ galgava as montanhas para encontrar a lua┻ Contavam também os velhos adivinhos que a deusa Lua┸ quando gostava de uma jovem┸ transformava em luz toda a pureza contida em seu corpo┻ Depois┸ conduzia essa luz para as mais elevadas 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 conseguissem curá┽la┻ A tribo acreditava que o astro acabaria indo ao encontro de Naiá┻ E assim vivia a jovem a va-gar nas noites enluaradas┸ ferindo┽se nas pedras┸ aos soluços┻ Certa vez┸ quando viu no espelho de um lago a imagem bran-ca 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┻ Re-cusando┽se a colocá┽la no ピirmamento┸ fê┽la estrela das águas┸ transformando┽a em ピlor┻ E fez nascer do corpo branco da in-feliz Naiá uma misteriosa planta┸ na qual a imensa candura do 

Resedá amarelo (Galphimia brasiliensis)

Vitória régia (Victoria amazonica)
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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┻
 28. Gmelina asiática ┽ Também na beira do Lago está a gme-

lina┸ da família Verbenaceae┻ Distribuição geográピica┺ Índia e Srilanka┻ Árvore pequena de ぬ a ね m de altura┸ o tronco é revestido por casca ピina de cor cinza┽escuro┸ é muito ramiピi-cada┸ espinhenta┸ de ramagem tortuosa com copa densa┸ ar-redondada e baixa┻ As ピlores são pendentes┸ vistosas┸ de cor amarela e os frutos são em forma de pera┻ Raízes e folhas têm sido usadas como planta medicinal na Índia┸ desde tempos re-motos┻ São empregadas no tratamento de reumatismo e ação anti┽inピlamatória┻
 29. Myrcia selloi ┽ Um pouco adiante está ピlorido o cambuí ou cambuizinho-vermelho┻ Família Myrtaceae┻ Distribuição geográピica┺ Restinga do Rio de Janeiro┻ Pequena árvore de に a ぬ m de altura┸ com galhos retorcidos┸ copa baixa e densa e de rápido crescimento┻ As folhas são verde┽escuras e brilhantes┸ a ピloração é abundante com pequenas ピlores brancas muito perfumadas┸ os frutos são pequeninos vermelho┽vivo┸ asse-melham┽se ao sabor da pitanga┻ De aspecto muito ornamen-tal pela exuberância de ピloração e frutiピicação e grande atrati-vo dos mais diversos pássaros┻

 30. Caesalpinia ferrea┸ agora Libidibia ferrea com suas belas ピlores amarelas ┽ pau ferro - Família Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ América do Sul┸ nativa da Mata Atlântica┸ ocorren-do do sudeste ao nordeste do Brasil┻ Conhecida por vários 
nomes: ibirá-obi┸ icainha┸ jucá┸  jacá┸ iucaina┸ muiarobi┸ 
muiri-itá┻ Atinge de にど a ぬどm de altura┸ copa arredondada com cerca de は a なに m de diâmetro┸ o tronco apresenta de のど a ぱど cm de diâmetro┸ de grande efeito decorativo┸ claro┸ mar-morizado┻ As ピlores são amarelas e pequenas┻ Os frutos são vagens duras┻ Indicado para arborização urbana┸ não possui 

raízes agressivas┻ ╉Pau┽ferro╊ é uma alusão à sua madeira densa┸ dura┸ de grande resistência┻ É utilizada na confecção de violões e violinos e na construção civil┸ na construção de cai-bros┸ vigas e esteios┻ Importante na fabricação de dormentes para a estrada de ferro┻
 31. Castanea sativa ┽ Quase ao lado da jaqueira ╉Frei Leandro╊┸ uma surpresa é a castanha europeia ou castanha portu-

guesa frutiピicando ┽ Família Fagaceae┻ Distribuição geográピi-ca┺ Europa┸ Norte da África e China┻ Árvore de にど a にのm de al-tura┸ de tronco curto e ramagem longa e horizontal com copa arredondada e densa┸ as ピlores são brancas┸ perfumadas┸ ci-líndricas como espigas e eretas┸ muito procuradas pelas aves┸ borboletas e abelhas┻  O desenvolvimento dos frutos dá┽se no interior de um invólucro espinhoso ゅouriçoょ┸ que contém ge-ralmente três castanhas┸ quando se abrem libertam as casta-nhas que caem no chão┸ apreciadíssimas no mundo todo┻

 32. Cheilocostus speciosus - cana-do-brejo┻ Encontra┽se na beira do Lago Frei Leandro┻ Família┺ Costaceae ┽ Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul┸ especialmente Brasil┸ algumas espécies da Ásia ゅÍndiaょ┻ Outros nomes┺ cos-

tus┸ canela-de-ema┸ cana-de-macaco┸ gengibre-espiral┻ 

Herbácea rizomatosa┸ entouceirada┸ な┸にど a にm de altura┸ com hastes recurvadas nas extremidades┸ semelhantes à cana┸ 

Cambuí (Myrcia selloi)

Castanha portuguesa (Castanea sativa)

Cana-do-brejo (Cheilocostus speciosus)
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folhas dispostas em espiral┸ inピlorescências cilíndricas com brácteas vermelhas vistosas e ピlores brancas┻ Na Índia┸ os ri-zomas comestíveis ゅraízesょ fazem parte da famosa ╉triaga╊ índia┸ compota e conserva muito apreciadas┻ Na Indochina┸ costuma┽se extrair do rizoma uma fécula idêntica à da ara-ruta┸ indicada especialmente como complemento alimentar para crianças e convalescentes┻ Na medicina possui várias indicações┸ as folhas frescas são eピicazes quando aplicadas sobre ferimentos┻
 33. Clerodendron ugandense ┽ A borboleta azul está ピlorida┻ 
Família: Verbenaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Uganda┸ Áfri-ca┻ Arbusto ereto┸ ramiピicado de な┸の a に┸どど de altura┻ As folhas são verde┽brilhantes e as ピlores delicadas tem parte azul┽clara e parte azul┽violeta┸ semelhantes a pequenas borboletas┻ É planta muito visitada pelo inseto mamangava┻
 34. Ravenala madagascariensis ‒ Bem próxima encontramos com inピlorescências brancas a árvore-do-viajante e com as belíssimas sementes azul cobalto┻ O nome como é conhecida refere┽se à água que é retirada do interior da bainha de suas folhas┸ utilizada pelos viajantes┻ Pertence à mesma família da ave┽do┽paraíso ゅStrelitzia reginaeょ┻ Uma curiosidade quanto às suas ピlores┺ As inピlorescências nascem nos eixos foliares┻ Ul-trapassam 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 naviculares┻ O passarinho polinizador pousa sobre uma das brácteas e é obrigado a se inclinar muito para a fren-te┸ a ピim de conseguir atingir o néctar da ピlor da mesma inピlo-rescência que se encontra embaixo dele┻ No momento desse contato┸ a ピlor se abre subitamente e inunda o peito do passa-rinho com pólen┸ que ele leva┸ em seguida┸ até a próxima ピlor┻
 35. Clerodendron-speciosissimum - coração-sangrento - Fa-

míllia: Verbenaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Ceilão┸ Java e Sumatra┻ Arbusto de な┸の a にm de altura┸ muito ornamental com suas ピlores vistosas vermelho┽vivo┸ e folhas grandes cor-diformes┻

 36. Caesalpinia echinata ┽ Está ピlorido o pau-brasil - Família: 

Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro┽ outros nomes como é conheci-
do: arabutá┸ pau-de-tinta┸ pau-pernambuco┸ oburatã┸ bra-

sileto┸ pau-rosado┸ imirapitanga┸ os indígenas o denomina-ram ibirapitanga┸ ibirá ╉pau ou árvore╊┸ pitanga ╉vermelho╊┻ 

Árvore que pode atingir de にど a ぬど m de altura┸ de crescimen-to lento┸ o tronco de ぬど a のど cm de diâmetro┻ Apresenta tron-co e ramos guarnecidos de acúleos ┸ a copa é irregular com folhagem bonita toda recortada┻ Flores belas amarelas com mancha vermelho┽escura na pétala maior┸ exalam um aroma cítrico┸ levemente adocicado┻ O fruto cápsula┸ pardo┽averme-lhada┸ oblonga┸ obovada┸ dura é coberta de acúleos curtos e pungentes┻ A resina vermelha era utilizada pela indústria têxtil europeia┸ e conferia aos tecidos uma cor de qualidade incomparável┸ aliado ao valor da madeira vermelha na marce-naria┸ criou uma enorme demanda no mercado ┸ o que ocasio-nou uma rápida e devastadora ╉caça╊ ao pau┽brasil nas matas brasileiras┻ 
 37. Hydrogaster trinervis – barriga d água ┽ Ao lado da Estufa┽das┽Insentívoras┻ Família Malvaceae┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ América do Sul┻ Encontra┽se produzindo pequeninos frutos┻ O seu tronco armazena grande quantidade de água┻
 38. Tibouchina granulosa - quaresmeira┸ quaresma-roxa┸ 
ピlor┽de┽quaresma - Família: Melastomataceae ┽ Distribuição geográピica┺ Rio de Janeiro┸ S┻Paulo┸ Minas Gerais┸ Bahia e Pará┻ Árvore de pequeno porte de の a なに m de altura┸ crescimento rápido e folhagem perene┻ É tempo das quaresmas tingirem o Parque com suas ピloração roxa ┸ bastante ornamental ┸ sempre abundante┸ formando um bonito contraste com as várias to-nalidades verdes das árvores┸ se prolonga de fevereiro a abril┻
 39. Apeiba tibourbon - Pau-de-jangada encontra-se após a Estufa das Insetívoras┸ à direita┸ conhecida ainda por outros 

Coração sangrento (Clerodendron speciosissimum)

Pau-brasil (Caesalpinia echinata)
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nomes como pente-de-macaco┸ jangadeira┸ embira-bran-

ca┻ Família Bombacaceae┻ 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 amare-las reunidas ao longo dos ramos┸ os frutos são achatados┸ me-dem cerca de oito cm de diâmetro┸ possuem cerdas ピlexíveis semelhantes a um ouriço do mar┻ O tronco é de madeira leve┸ ピlutua com facilidade e a madeira é empregada na confecção de jangadas e pasta celulósica┻ A casca é aproveitada para o fabrico de cordas┻
 40. Pleroma marinana - quaresma da pedra está ピlorida ┽ 
Família Melastomataceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Es-pírito Santo┻
 41. Cordia taguayensis - louro branco - Família: Boragina-

ceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸Bahia┸ Minas Gerais┸ Rio de Janeiro┸ S┻Paulo┻ Árvore que atinge なはm de altura┻ Muito or-namental com suas ピlores brancas vistosas┸ o que acontece ぬ vezes ao ano┻ Ideal para arborização de ruas┸ não perde folhas e suas raízes não destroem calçadas┻

 42. Theobroma grandiヘlorum ‒ Bem em frente está o cupua-

çu┻ Família┺ Sterculiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Amazônia┻ Árvore de など a なの m de altura┸ pertence ao mesmo gênero 

que o cacau ゅTheobroma cacaoょ┻ As ピlores são grandes de cor vermelho┽escura┸ os frutos com até にの cm de comprimento com coloração castanho┽escura┻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┸ vitaminas┸ doces┸ com-potas┸ geleias e licores┻ Empregado tradicionalmente como in-grediente na confecção de bombons conhecidos e divulgados por todo o nosso país┻ Das sementes é retirada uma manteiga utilizada na culinária e na fabricação de pomadas┸ batons┸ cre-mes e xampus┻

 43. Tibouchina heteromala - quaresma arbusto ou orelha-

de-onça┻ Família┺ Melastomataceae┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┻ Planta arbustiva de textura semi┽lenhosa de な a ぬm de altura┻ Folhas grandes┸ cordiformes┸ de cor verde┽escura que formam um bonito contraste com as inúmeras ピlores roxas┻ Floresce durante todo o verão┻
 44. Cordia trichotoma ┽ nome comum┺ louro-pardo. Família: 

Boraginaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Quase todo o Brasil┸ Rio Grande do Norte┸ Ceará┸ Pernambuco┸ Sergipe┸ Alagoas┸ Distrito Federal┸ Mato Grosso do Sul┸ Minas Gerais┸ Esp┻ Santo┸ Rio de Janeiro┸ S┻ Paulo┸ Paraná┸ Santa Catarina e Rio Grande do Sul┻ Os nomes são os mais diversos variando em cada estado┻ Árvore com なの m de altura┸ copa alongada┸ arredondada┸ com abundantes ピlores brancas perfumadas reunidas em grandes e densas inピlorescências┻ Dispersão de frutos e sementes que voam longe┻ Não suportam forte geada┻

Pente-de-macaco (Apeiba tibourbon)

Louro branco (Cordia taguayensis)

Cupuaçu (Theobroma grandiヘlorum)

Louro pardo (Cordia trichotoma)
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 45. Janusia mediterranea - Janusia- Família: Malpighiaceae- Distribuição geográピica┺ Amazônia┸ Caatinga┸ Cerrado┸ Mata Atlântica e Pantanal┻ Deparamos┽nos com uma trepadeira de delicadas ピlores cor┽de┽rosa┻

 46. Luehea conventzii ‒ Outra árvore ピlorida é o açoita-cava-

lo┻ Família┺ Tiliaceae┻ Distribuição geográピica┺ sul da Bahia┸ Rio de Janeiro┸ S┻Paulo┸Minas Gerais┸ Goiás┸ Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul┻  Conhecida também como pau┽de┽canga ou ibitingui┻Atinge de なの a にのm de altura┻ A madeira é empregada no fabrico de móveis┸ principalmente em moveis vergados ゅcurvadosょ┸caixotaria┸peças torneadas┸ na constru-ção civil┸ como ripas┸ molduras┸etc┻
 47. Banisteriopsis laesifolia - cipó prata - Família: Malpi-

ghiaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ Norte┸ Nordeste┸  Cerrado┸ Minas Gerais┸ encontrada nas savanas tropicais e margens das matas ciliares┻ Suas ピlores amarelas exalam um odor adocicado┻ As raízes são utilizadas pela população como anti┽inピlamatório┻ As folhas são empregadas como diurético e problemas renais┸ em geral┸ incluindo os cálculos┻ Estudos e pesquisas estão sendo efetuados na medicina┻

 48. Poincianella pyramidalis - A catingueira ou catinga-

de-porco está ピlorindo┸ da família Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Piauí┸ Ceará┸ Rio Grande do Norte┸ Paraíba┸ Per-

nambuco e Alagoas┻ Árvore de ね a ぱ m de altura em regiões se-miáridas e em várzeas úmidas chega a atingir などm de altura┻ É considerada endêmica da caatinga┻ As folhas consideradas boas forrageiras são procuradas avidamente por bovinos┸ ca-prinos 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 madeira é em-pregada no fabrico de estacas┸ moirões┸ cabos de ferramenta e para lenha e carvão┻

 49. Yucca aloifolia - As iucas exibem suas grandes e belas inピlorescências brancas┻ Família┺ Agavaceae ┽ Distribuição geográピica┺ México e Guatemala┻ Arbusto semi┽lenhoso┸ ereto┸ com altura de な┸の a のm ┸ as folhas são alongadas┸ com espinhos aピiados nas pontas┻ Inピlorescências densas com numerosas ピlores brancas formando um conjunto muito ornamental┻ Nos seus países de origem são conhecidas como planta┽punhal e baioneta espanhola┻ No Brasil é encontrada nas regiões de Cabo┽Frio e Búzios e chamada de ╉arre┽diabo╊┸ pela agressivi-dade dos seus espinhos┻
 50. Clausena excavata – A clausena curry ou vampi-do-

vietnã┸ está ピlorindo e frutiピicando┸ da família Rutaceae┻ Dis-tribuição Geográピica┺ Índia┸ Sudeste Asiático┸ Filipinas┸ Vietnã e Nova Guiné┻ 

Árvore de は a ひ m de altura┸ copa irregular e aberta┸ as folhas 

Janusia (Janusia mediterranea)

Cipó prata (Banisteriopsis laesifolia)

Catingueira (Poincianella pyramidalis)

Clausena curry (Clausena excavata)
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possuem um aroma característico do tempero curry quando amassadas┻ As ピlores são pequenas branco┽creme┻ Os frutos têm a polpa suculenta e adocicada ┸ são brilhantes┸ róseo┽translúcidos┸ semelhantes a pequenas pérolas rosadas┸ o que torna a árvore muito ornamental┻ É usada como condimento em muitos países e também indicada na medicina popular como agente de desintoxicação┸ contra venenos de cobra e ou-tras aplicações┻ O exemplar mais bonito encontra┽se ao lado do Memorial Tom Jobim┸ no largo do Chafariz Central┻
 51. Mansoa alliaceae ‒ Na extensa pérgula┸ no caminho do Or-quidário está ピlorido o cipó-alho┸ cipó-de-alho┸ alho-da-ma-

ta - Família: Bignoniacea ┽ Distribuição geográピica┺ Região Amazônica┸ ocorre em terra ピirme┸ áreas sombreadas┸ tanto em capoeiras ┸ como em bosques primários┻ 

Trepadeira perene muito vistosa┸ com folhas verde┽brilhanes 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 po-pular┸ em vários tratamentos┸ anti┽piréticas┸ anti┽reumáticas e antigripais┸ servem como ピixador de perfumes e repelentes de insetos e morcegos┻ Também empregadas na culinária┸ as folhas maceradas são aproveitadas pelas populações ribeiri-nhas┸ para temperar peixes e carnes em substituição ao alho tradicional┻ Pelas tribos indígenas são consideras mágicas┸ ca-paz de espantar os espíritos das trevas e usadas em banhos para puriピicar o espírito de energia negativa┻ As vezes são uti-lizadas como ingredientes no fabrico de ayahuasca┻
 52. Peltophorum dubium ‒ Junto ao Orquidário há uma gran-de árvore com ピlores amarelas e inúmeros nomes┺ canaピístu-

la┸ farinha-seca┸ faveira┸ guarucaia┸ ibirá-pitá┸ canela-de-

viado e sobrasil┻ Família┺ Fabaceae┻ Distribuição Geográピica┺ ocorre no Brasil┸ nas regiões Norte┸ Sudeste e Sul e também na Argentina┸ Paraguai e Uruguai┻ É uma árvore cujo porte atinge de にど a にのm de altura┸ e possui rápido crescimento┻ É 

muito ornamental com folhagem densa verde┽escuro e gran-des ピlores brilhantes amarelas┻ Chamada pelos índios tupi de ibirá┽pitá devido à sua madeira vermelha┸ que quando redu-zida a pó é extraído um corante vermelho┻ Da casca os índios do Paraná e Santa Catarina aproveitam para fazer um chá┻  Na medicina popular são aproveitadas as folhas┸ os frutos e as raízes┻ A madeira é utilizada na construção civil┸ marcenaria┸ dormentes┸ serviços de torno┻

 53. Senna silvestre – cássia silvestre┸ poucada ou fedegoso 

do mato┻ Família┺ Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Ocorre em todo o Brasil┻ É encontrada em matas pluviais┸ ピlorestas semidecíduas e cerrados┸ tanto em terra ピirme como em vár-zeas┻ Árvore de の a にどm de altura┸ copa arredondada┸ baixa┸ tronco curto┸ revestido de casca ピina┻ Muito ornamental com exuberante ピloração amarela que sempre ocorre no verão┻ A madeira é usada em caixotaria┻
 54. Schefヘlera actinophylla - árvore guarda-chuva┸ árvore 

polvo┸ sheピlera┸ 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 fo-lhas são grandes┸ verdes e brilhantes┻ Inピlorescência terminal vermelha que surge por cima da folhagem com muitas ピlores diminutas e frutos pequenos vermelhos e suculentos dispu-tado pelos mais diversos pássaros┻ Muito decorativa é usada como planta de interior na Europa e nas Américas┻ 
 55. Xiphidium caeruleum - xiピidio ┽ 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 amazônica┸ principalmente em áreas mais úmidas como bordas de igara-pés┻Planta perene de pequeno porte está dispersa em alguns locais do Arboreto┻

Cipó-alho (Mansoa alliaceae)

Canaピístula ゅPeltophorum dubium)
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 56. No lago do Orquidário encontramos muitas centenas de 
Ludwigia conhecidas como mosaico┻

 57. Allamanda laevis ┽ No jardim do Bromeliário encontra-

mos a alamanda arbórea┻ Família┺ Apocinaceae┻ Distribuição geográピica┺ Norte┸ nordeste e principalmente Bahia┻ Conheci-da também como dedal┽de┽dama┸ carolina┸ salamandra┻  Ar-busto leitoso┸ ereto┸ muito ramiピicado┸ com altura de に a ねm┸ folhas simples┸ cerosas┸ verde┽brilhantes┸ as ピlores são gran-des e brilhantes com um perfume suave delicioso┻ E resistente à seca e não tolera baixas temperaturas┻
 58. Alamanda blanchetti - alamanda vinho┻ Família┺ Apocy-

naceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ região Norte┻ Outros 
nomes: alamanda-cheirosa┸ alamanda-rosa┸ orélia┸ rosa-

do-campo┻ Arbusto semi┽lenhoso utilizado como trepadeira┸ muito rústica e bonita ┸os ramos longos atingem de ぬ a ぬ┸のm┸ as folhas são ovaladas┸ coriáceas┸ verde┽brilhantes┸ as ピlores são grandes┸ perfumadas┸ de cor róseo┽arroxeadas┻ Floresce grande parte do ano┻ Esta planta não tolera o frio┻

 59. A seguir encontra┽se a Cortaderia selloana - capim-

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┽pam-

pas┸ plumas ou ピlechas┸ as inピlorescências são na forma de plu-mas brancas┻ Há uma espécie mais rara de plumas cor┽de┽ro-sa┻ São também aproveitadas para arranjos ornamentais┻
 60. Atrás do Bromeliário está a Clusia lanceolata - cebola-

da-mata┸ cebola-da-restinga ou ceboleiro-da-praia┻ Fa-

mília 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 brilhan-tes┸ 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┻ Permanece ピlorida grande parte do ano┻ O látex de algumas espécies de clusia é utilizado na medicina popular como cicatrizante de feridas┸ no tratamento de pele┸ entre ou-tros e é analgésico┻
 61. Michelia champaca ┽ Na beira do Lago da Restinga está frutiピicando a magnólia amarela┻ Família┺ Magnoliaceae┻ Distribuição geográピica┺ Índia e Himalaia┻ Árvore de ば a などm de altura┸ de tronco cilíndrico com casca parda┻ Copa caracte-rística┸ decorativa┸muito ornamental┻ É considerada uma das árvores mais disputadas pelos pássaros┸ atraindo também a fauna┻ Entre os hindus esta magnólia é objeto de grande vene-ração┸ dedicada a Vichnou┸ segunda pessoa da trindade hin-du┻ No Sudeste Asiático as ピlores são levadas para adoração nos templos e usadas para perfumar ambientes┸ colocadas ピlutuando em recipientes de água e como fragrância no leito matrimonial┻ Apreciadas pelas meninas e mulheres como or-namento dos cabelos pela beleza e perfume natural┻ É empre-gada na fabricação de perfumes┻

 62. Euryale ferox - vitória régia asiática ┽ No lago da Restin-ga encontramos uma planta aquática diferente┸ comparada à nossa Vitória Régia┸ são exemplares da vitória régia asiática 
Família: Nymphaeacea┻ Distribuição geográピica┺ Conhecida na China há ぬ┻どどど anos┸ Índia┸ Japão┸ Coreia┸ determinada região da Rússia e em outros países do Oriente┻  Conhecida no orien-

Mosaico (Ludwigia)

Alamanda vinho (Alamanda blanchetti)

Magnólia amarela (Michelia champaca)



AAJB · Floração  Março, 2016

te como porca raposa┸ makhana┸ gorgon planta┻ Planta aquá-tica┸ encontrada nas várzeas desses países┸ cresce em lagoas e pântanos┻ Suas folhas são grandes┸ redondas e podem atingir um metro de diâmetro┻ A parte inferior da folha é purpúrea e a superior é verde com textura acolchoada┸ os caules┸ ピlores e folhas que ピlutuam na superピície são cobertos de espinhos agudos┻ As ピlores são brilhantes de cor roxa e┸ quando emer-gem┸ abrem caminho através da própria folha┻ As sementes são muito apreciadas na alimentação e tem enorme impor-tância na medicina oriental para a cura de uma inピinidade de doenças┸ inclusive com base cientíピica┻ Na Índia┸ é dada às mães após o parto para estimular o sistema imunológico┻ Um fruto contém uma média de なの sementes que podem ser consumidas cruas ou cozidas┻ Adicionadas a outras sementes┸ grãos ou a uma mistura de cereais┸ é indicada para manter a saúde em geral┻

 63. Croton compressus - Família: Euphorbiacea┻ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ ao longo da Zona Costeira┸formações de restinga┸ ocorre nos Estados do Rio de Janeiro e S┻Paulo┻
 64. Senna appendiculata – fedegoso rasteiro - Família: Fa-

baceae ┽ Distribuição geográピica┺ encontrada na restinga do li-toral brasileiro┸ Pernambuco┸ Sergipe┸ Alagoas┸ Bahia┸ Espírito Santo e Rio de Janeiro┻
 65. Aristolochia gigantea┻ Na pérgula┸ após a ponte sobre o rio dos Macacos┸ encontra┽se ピlorida a trepadeira papo-de-peru┸ 
jarra Açu┸ cipó de cobra┸ papo-de-peru-de-babado┸ jarri-

nha e mil-homens┸ da família Aristolochia┻ Distribuição geo-gráピica┺ Matogrosso┸ Mina Gerais┸ Bahia e São Paulo┻ Trepadei-ra vigorosa com ピlores muito grandes e exóticas┸ de aspecto bizarro e coloração estranha vermelho┽escuros a amarron-zada┸ com のど cm de altura e ぬのcm de largura┸ A folhagem é densa e bonita┻ O odor é bastante desagradável atraindo os 

insetos┻ Pode ser considerada como planta insetívora┻ Possui inúmeras propriedades medicinais┸ inclusive contra picada de cobra┻Superstição┺ alguns pedaços do caule da planta usado como amuleto┸ preservam as pessoas de qualquer desgraça┻
 66. Nouchali var. capensi ‒ No pequeno lago do Play as nin-

féias azuis estão ピloridas┻ Família┺ Nympheaceae┻ Distribui-ção geográピica┺ África┽ Nativa do rio Nilo┸ no tempo dos faraós┸ esta ninfeia era venerada como ピlor sagrada┻ Grandes buquês foram encerrados no túmulo de Ramsés II┻

 67. Planta sem identiピicação com ピlores brancas da família 
Melliaceae┻
 68. Antidesmia bunius – falsa richéria┻ Junto à ponte do Rio dos Macacos┸ a pequena árvore falsa richéria está plena de se-mentes para a alegria dos mais diversos pássaros┻

 69. Na aleia das Palmeiras as Virola surinamensis - ucuúbas estão ピlorindo ┽ Família┺ Myristicaceae┽ Distribuição geográピi-ca┺ Brasil┸ Região Amazônica┸ Estado do Pará┻  É encontrada 

Vitória régia asiática (Euryale ferox)

Ninféia azul (Nouchali var┻ capensi)

Falsa richéria (Antidesmia bunius)
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em lugares pantanosos em quase toda a zona ピluvial do Ama-zonas e próximas à bacias de igarapés┻Os frutos quando ma-duros 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╊┻
 70. 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 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 mui-tas vezes transformam┽se em verdadeiro borboletário┸ tal a quantidade de borbo letas que as envolve┻
 71. Calyptranthus aromática – craveiro da terra┻ Na aleia Frei Leandro┸ no caminho para o Chafariz Central┻ 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m de altura┸ com copa baixa e muito ramiピicada┸ as folhas são muito grandes┸ os botões ピlorais┸ ピlores e frutos exalam inten-so 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┻

 72/73. Guarea guidonia - guarea ┽ próxima da estufa Mestre Valentim há uma pequena árvore ピlorescendo e frutiピicando┻ 
Família: Meliaceae┻ Distribuição geográピica┺ África┸ América Central e do Sul┻ São inúmeras espécies┻

 74. Licuala spinosa - Palmeira leque de espinho ou licuala 

estrela - Família: Arecaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Malá-sia┸ Tailândia┸ Vietnã┸ Filipinas┸ encontradas em áreas costei-ras┸ úmidas┸ em terrenos ligeiramente pantanosos┸ ピloresta aluvial┻ Cresce em touceiras┸ atinge de ぬ a のm de altura┸ de troncos múltiplos e ピinos┸ folhas em leque muito divididas┸ inピlorescências longas e ramiピicadas┸ os pequenos frutos são esféricos e vermelhos┻

 75. Hedychium coronarium – lírio do brejo – Famíla: Zingi-

beraceae┻ Distribuição geográピica┺ Himalaia┸ Nepal e Índia┻ 

Craveiro da terra (Calyptranthus aromática)

Guarea (Guarea guidonia)

Palmeira leque de espinho (Licuala spinosa)
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Conhecido também como lágrima-de-moça┸ lágrima-de-

vênus┸ jasmim-borboleta┸ lírio branco┸ gengibre branco┻  Planta palustre┸ com な┸の a に┸ど m de altura┸ de crescimento rápido┸ com folhagem verde brilhante┸ ornamental┸ com gran-des ピlores brancas muito perfumadas┻
 76. Hedychium ヘlavescens - gengibre amarelo - Família: 

Zingiberaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Himalaia e norte do Vietnã┻  Atinge に┸の m de altura┻ Inピlorescências terminais ci-líndricas e muito perfumadas┻ Tornou┽se planta invasora na Nova Zelândia e no Havaí┻

 77. 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 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 verme-lho┽amarronzada┻  Podem ser comestíveis em natura e com sua polpa saborosa são preparados pratos açucarados e uma bebida aromática 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 quando começou┻ O nome genérico theobroma vem do grego┸ theos signiピica ╉deus╊ e broma signiピica ╉alimento╊┻ Os Maias┸ os Astecas e os Incas preparavam o ╉néctar dos deu-ses╊┻ No reino de Montezuma a amêndoa do cacau era a base do sistema monetário┻ Consta que no tempo de Cortês mil se-mentes valiam três ducados de ouro┻
 78. Grias neuberthii – manguá ou sachá-manguá┻ Família 

Lecythidaceae┻ Distribuição geográピica┺ Floresta tropical da 

Região Amazônica┸ Equador┸ Colômbia e Peru┻  Árvore alta e esguia que chega a atingir にど m de altura┸ as folhas são gran-des e podem medir até なm de comprimento┻ Despertam a nossa atenção pela beleza dos troncos literalmente revesti-dos de vistosas ピlores amarelas┸ reunidas em grupos de など ou mais unidades┻ Os frutos são lenhosos┸ compridos e mar-rons┸ a polpa que envolve as sementes é branca e adocicada┸ muito apreciados pelos povos nativos┸ que lhes dão o nome de sachá┽manguá signiピicando parecida com a manga da ピlo-resta selvagem┻ No Equador são considerados sagrados pelos índios Quichuas por servirem de alimento para o espírito da ピloresta Sacha Ruma┻
 79. Nelumbo nucifera - No Jardim Japonês encontram-se os belíssimos lótus┸ lótus-sagrado ou rosa-do-nilo┸ pertencen-te 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 entre os asiáticos┸ o lótus é uma ピlor aquática be-líssima┸ grande e perfumada┻ No budismo┸ o lótus simboliza a vida eterna┻ De acordo com a cosmologia da Índia antiga┸ o seu talo é o eixo do mundo emergente das águas originais┸ sobre o qual repousa a Terra┻ Existe também uma lenda se-gundo a qual Buda teria nascido de uma das suas ピlores┻ Os egípcios┸ ignorando o mecanismo dos fenômenos naturais┸ viam milagres por toda a parte e ピicavam intrigados 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┻ Assim concluíram que havia uma ligação misterio-sa entre o lótus e a estrela da manhã┻ Os frutos têm as cápsu-las furadas┸ cuja forma lembra o ralo de um regador┸ contém sementes comestíveis do tamanho de uma noz┸ utilizado em arranjos secos┻

 80. Monodora myristica - iobó ou árvore das orquídeas - 

Família: Anonaceae ‒ Distribuição geográピica┺ África Ociden-tal Tropical e mais a leste de Uganda┸ Quênia e Tanzânia┸ che-

Gengibre amarelo (Hedychium ヘlavescens)

Lótus (Nelumbo nucifera)
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gou ás Ilhas das Índias Ocidentais com os escravos africanos┻             Árvore que pode atingir にどm de altura┸ folhas inteiras┸ coriá-ceas┸ com ぬど a のど cm de comprimento são púrpuras 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 pendentes na ponta de longos pedúnculos┸ perfuma-das┸ manchadas de cor┽de┽vinho a 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 contem inúmeras sementes comestíveis com sabor de noz┽moscada┻ Raladas são usadas como especiaria 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┸ completamente desconexa┸ impos-sível prever┸ a primeira 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 fevereiro novamente┻
 81.  Brownea longipedicellata – rosa da montanha está à direita┸ antes de entrar no Jardim Japonês┻ Família┺ Fabaceae┻Distribuição geográピica┺ Venezuela e Colômbia┻ Árvore peque-na de の a ば m de altura┻ Ramagem formando copa aberta e baixa┻ As folhas novas surgem como tufos pendentes de cor rósea muito vistosos┻ Inピlorescência com poucas ピlores┸ de pe-dicelo longo de cor vermelha┻
 82. Dillenia indica ┽ Encontramos duas grandes árvores no Arboreto┸ junto à grade da rua Pacheco Leão┸ bem próxima da rua Jardim Botânico┻ Conhecida por vários nomes┺ árvore da 

pataca┸ ピlor de abril┸ árvore do dinheiro┸ maçã de elefante┸ 
bolsa de pastor┻ Família┺ Dilleniaceae ┽ Distribuição geográピi-ca┺ Índia┸ Ásia Tropical┻ 

Árvore de bonito efeito ornamental em todo o seu conjunto┸ com tronco avermelhado e bonitas folhas┸ ピlores e frutos┻ Ca-ducifólia de など a なにm de altura┸ tronco espesso┸ ereto┸ com ramagem densa┸ folhas grandes┸ coriáceas┸ ピlores grandes 

aromáticas┸ ピloresce geralmente entre março e abril┸ os frutos┸ também grandes┸ são de cor verde amareladas┸ as sementes são pequenas e achatadas┻ As sépalas podem ser comidas cruas┸ aproveitadas em salada e cozidas são empregadas para geleias┸ sorvetes e compotas e a polpa do fruto é usada no pre-paro de chutney┻ Como planta medicinal é indicada para ar-trite┸ artroses e inピlamações também são fabricados xaropes contra angina┻Curiosidade┺ No caso da Dillenia as extremidades da ピlor se fecham sobre a mesma para formação do fruto┸ sendo assim┸ qualquer objeto que ピicar preso à ピlor┸ ピicará dentro do fruto┻ Diz a lenda que D┻ Pedro colocou várias moedas ゅpatacasょ nas ピlores┸ depois┸ quando o fruto estava formado┸ mandou para Portugal com o seguinte recado┺ ╉Nesta terra o dinheiro nasce até nas árvores╊┻  As patacas foram as moedas que circularam no Brasil de なはひの a なぱぬね┻
 83/84. Pachyra insignes┸ anteriormente era Pachyra aquá-

tica┸ munguba, cacau selvagem┻ Família┺ Bombacaceae┻ Distribuição geográピica┺ América Central e América do Sul┻ É encontrada em ambientes brejosos┸à margens de rios e lagos┻Árvore de copa arredondada podendo atingir de ぱ a なの m de altura┸ as folhas são grandes ┸ as ピlores são bonitas e perfuma-das┻ Os frutos são grandes e compridos┸ de cor castanho ave-ludada┸ semelhantes ao cacau┸ contém paina sedosa e branca┸ envolvendo as sementes┸ estas podem ser cosumidas cozidas ou torradas┻ São utilizadas na arborização urbana e rural┻ Muito encontrada na nossa cidade em vários bairros┸ a rua Jardim Botânico é um exemplo┻ De acordo com o feng shui a ela é atribuída a reputação de atrair dinheiro e prosperidade┻ 

Árvore da pataca (Dillenia indica)

Cacau selvagem (Pachyra insignes)
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 85. Couroupita guianenses - A aleia dos abricós de macaco encontra┽se com belíssima ピloração e perfumada┸ outros no-

mes: cuia-de-macaco, macacarecuia┻ Família┺ Lecythida-

ceae┻ Distribuição geográピica┺ Região Amazônica em margens inundáveis dos rios e nas Guianas┻ Atinge até ぬどm de altura┻  É uma das mais belas árvores tropicais quando nesta época se transformam em imensas colunas revestidas de inúme-ras ピlores vermelhas┸ belas┸ vistosas e perfumadas que saem diretamente dos troncos┸ envolvendo┽os totalmente┻ Seus frutos┸ esféricos┸ grandes e pesados┸ na tonalidade castanha┸ são comparados a balas de canhão┸ sendo a árvore também conhecida como ╉bala┽de┽canhão╊┻ Estes frutos contém uma polpa azulada de odor desagradável no amadurecimento┸ contém grande quantidade de sementes apreciadas pelos animais e disputadíssimas especialmente pelos macacos┻ Esta ピloração geralmente permanece do mês de outubro ao mês de março┻
 86. Ixora hookeri - ixora odorata - Família: Rubiaceae - Distri-buição geográピica ┺Madagascar┸ encontrada em terrenos úmi-dos┻ Arbusto ou pequena árvore que cresce até のm de altura┻
 87. Bauhinia alata - escada de jaboti - Família: Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Amazonas e Pará┸ de mata primária┻ Trepadeira também conhecida como cipó escada de maca-

co ou apenas cipó escada┻ É uma liana robusta que tem as-pecto característico de escada┻ A inピlorescência é extraordiná-ria com cachos pendentes de cerca de はど cm de comprimento de belas ピlores cor┽de┽rosa┻  

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

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

 89. Tectona grandis – teka┻ Há algumas esparsas pelo Parque e outras junto ao Museu Botânico┸ estão frutiピicando ┽ Famí-
lia: Verbenaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Índia e Indonésia┻ Árvore que atinge de にど a ぬどm de altura┸ de crescimento rápido┸ é muito cultivada nas regiões tropicais do Brasil┻ De tronco ereto┸ cilíndrico┸ folhas grandes┸ simples┸ verde┽opacas┸ as ピlores são pequenas branco┽azuladas┻ Além de ornamental┸ produz material de grande durabilidade┸ utilizado na fabrica-ção de moveis e nas construções civis e navais┻ Há algumas esparsas pelo Parque e outras junto ao Museu Botânico┻

 90. Camoensia máxima ‒ Logo após a entrada do Parque há uma extensa pérgula com uma belíssima trepadeira┸ a ca-

moensia┻ Família┺ Fabaceae ┽ Distribuição Geográピica┺ Golfo de Guiné┽África┻ Merece ser admirada pelos seus cachos de grandes e delicadas ピlores brancas e perfumadas┸ contorna-das por uma pincelada de tonalidade castanha┻ O nome ge-nérico foi dado em homenagem ao poeta português Luiz de Camões┻ Ela é encontrada também em outra pérgula após o Lago Frei Leandro┻

 91. Parmentiera cereifera ┽ Quase ao lado┸ as duas árvores-

da-vela estão quase sempre ピloridas┻ Família┺ Bignoniaceae┽ Distribuição geográピica┺ México e da América Central┻ Desta-ca┽se por seus frutos longos┸ cilíndricos┸ branco┽amarelados┸ cerosos┸ dependurados diretamente dos ramos┸ com aspecto 

Teka (Tectona grandis)

Camoensia (Camoensia maxima)

Escada de jaboti (Bauhinia alata)
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semelhantes a uma vela┻ Suas ピlores abundantes são dispostas ao longo do tronco e dos ramos┸ quando caem formam sob a sua copa um tapete branco muito decorativo┻

 92. 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 entanto 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┻
 93. Diospyrus kaki - caqui- 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 ca-qui vem do japonês kaki┻ Está entre as plantas mais antigas de cultivo┸ conhecido o seu uso na China há mais de に┻どどど anos┻ Em algumas comunidades rurais chinesas a fruta é considera-da com poder místico que pode resolver dores de cabeça┸ nas costas e nos pés┻ As primeiras variedades de caqui doce foram 

Carambola (Averrhoa carambola)

Caqui (Diospyrus kaki)

Árvore da vela (Parmentiera cereifera)

trazidas por imigrantes japoneses em なひなは┻ É cultivada prin-cipalmente 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┻
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