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Após なの anos┸ pela primeira vez┸ ピicamos sem a ピloração 
do mês de maio┸ a alteração do clima é uma realidade┻ 
No início do mês tivemos sol forte com muito calor┸ o que 
não é usual┸ pois já é o tempo da temperatura agradável 
do outono┸ depois vieram┸ sem trégua┸ as chuvas pesadas 
e os fortes ventos┸ as ピlores muito sofreram e agora neste 
mês de junho só conseguimos fotografar ぬば espécies┻

Para compensar estas falhas recebemos um presente 
extraordinário┻ Quando João Quental fotografava a Ra-

venala madagascariensis pousou na planta o belíssimo 
pássaro saíra de cor azul cobalto┸ exatamente da mesma 
da cor das sementes da Ravenala┻ O mais inacreditável┺ o  
pássaro bicava as sementes e as jogava no chão┻

 な┻ Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson - manto-do-rei - Estão ピloridos no jardim da AAJB┻ Família┺ Acanthaceae. Dis-tribuição geográピica┺ África Ocidental Tropical┻ Arbusto de に a に┸の m de altura┸ ereto┸ muito ramiピicado┸ com brotações delicadas┸ as folhas são simples┸ pequenas┸ ovaladas de cor verde┽escuro┻ As ピlores são brancas ou de coloração azul┽vio-leta e o interior amarelo┽forte┻ Florescem quase o ano todo┸ de grande atrativo para beija┽ピlores┸ borboletas e mamangabas┻ Cápsulas são espessas┸ coriáceas┸ esféricas┻

 に┻ Bauhinia variegata L - Em frente à sede da AAJB encontra┽se a Bauhinia variegata albo┽ヘlava – pata┽de┽vaca ou unha┽
de┽vaca┻ Família┺ Fabaceae.  Distribuição geográピica┺ Sudeste da Ásia┸ Sul da China┸ Paquistão e Índia┻ Árvore muito orna-mental┸ conhecida também como ╉árvore de orquídeas╊┸ de porte médio com などm de altura┸ de crescimento rápido┸ copa arredondada e larga┸ de ramagem densa┸ o tronco é cilíndrico com casca rugosa pardo┽escura┻ As folhas são simples┸ leve-mente coriáceas┸ parecendo bipartidas┸ semelhantes às patas de vaca┸ daí o seu nome popular┻ Suas ピlores brancas┸ perfuma-das┸ semelhantes às orquídeas┸ atraem abelhas┸ beija┽ピlores e outros pássaros┸ No Nepal são utilizadas como alimento┻ De importância medicinal para curar úlceras e asma e os brotos e raízes são utilizados para problemas digestivos┻ 
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 ぬ┻ Brunfelsia grandiヘlora - manacá ┽ Ao lado da bilheteria e enfeitando o Parque┸  em vários locais┸ estão ピloridos os mana-cás de ピlores grandes┻ Família┺ Solanacea ‒ Distribuição geo-gráピica┺ Venezuela à Bolívia┸ Brasil e Caribe┻ Arbusto persis-tente┸ de ramiピicação esparsa┸ com ぬ m de altura┻ As ピlores são semelhantes as da Brunfelsia uniヘlora (manacá de cheiro) abrem na cor violeta┸ se tornam lilases e depois brancas┸ po-rém são maiores e isentas de perfume┻ Devido a esta transfor-mação são também conhecidas como ╉ontem┸ hoje e amanhã╊┻ Esta planta é usada por curandeiros indígenas 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 amazô-nicas 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 sofrem 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┻

 ね┻ Clerodendrum umbellatum Poir. Próximo ao Laboratório de ピitossanidade encontramos um clerodendron trepadeira┻ Família┺ Lamiaceae. Distribuição geográピica┺ África Tropical┻Trepadeira semi┽lenhosa┸ de ramagem longa┻ に┸ね a ぬ┸ど m de altura┻ Folhas bonitas┸ ovais┸ coriáceas┸ dispostas em pares┸ verde┽escuras e corrugadas┻ Inピlorescências terminais gran-des┸O gênero Clerodendron origina┽se do grego kleros┸ que signiピica destino┸ sorte e dendron┸ árvore┻ Por este motivo a planta é chamada por muitos ╉ピlor‒da┽sorte╊┻

 の┻ Spathiphyllum cannifolium - lírio-da-paz - Família┺ Ara-

ceae. Distribuição geográピica┺ Floresta Amazônica┻ Por todo o Arboreto sente┽se a suave fragrância dos lírios┽da┽paz┸ que 

parecem transmitir paz com sua inピlorescência branca┸ en-contram┽se em diversos locais┸ principalmente próximos e nas margens do Lago┽do┽Pescador┻ Devido ao seu perfume são utilizados pelos índios para aromatizar tabaco┻
           

 は┻  Petrea volubilis ┽ nomes comuns┺ touca de viúva, viuvi-
nha ou ピlor de são Miguel┻ Família┺ Verbeneaceae┻ Distri-buição geográピica┺ Brasil┻ Suas pequenas e delicadas ピlores possuem um formato estrelado na cor azul┽violeta reunidas em grandes cachos terminais┻ Muitos acreditam que ela pro-tege contra o mau┽olhado e a magia┽negra┸ podendo também transmitir boa energia às pessoas para que nada atrapalhe seus objetivos┸ determinações e o caminho da perfeição┻

 ば┻ Averrhoa bilimbi - nomes comuns┺ bilimbi, carambolei-
ra-amarela, azedinha ou árvore┽de┽pepino┻ Família┺ Oxa-

lidaceae┻ Distribuição geográピica┺ Sudeste Asiático e as ilhas da região da Malásia┸ muito comum na Tailândia e Singapura┻ Foi introduzida no Brasil┸ pela Amazônia┸ através de Caiena┸ na Guiana Francesa┸ daí o outro nome ╉limão┽de┽caiena╊┻ A árvore atinge など metros de altura e tem a copa em forma pira-midal┻ As ピlores são pequenas┸ vermelho┽claras e aromáticas┸ presas aos ramos e tronco┻ Muitas vezes vemos ピlores e frutos ao mesmo tempo┸ praticamente frutiピica o ano inteiro Os fru-tos são muito ácidos┸ ainda verdes são usados como tempero┸ apreciados e até indispensáveis para alguns povos do orien-te┻ São utilizados para fazer chutney substituindo a manga┻ Quando maduros são comestíveis mesmo crus e empregados no fabrico de compotas e geleias┻ O paladar assemelha┽se ao da carambola┸ pertencendo à mesma família┻ No sul da Bahia faz parte dos ingredientes no preparo de moquecas e maris-cados┻ 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 ve-nenosos┻

Manacá ゅBrunfelsia grandiヘloraょ

Clerodendron trepadeira (Clerodendrum umbellatumょ

Viuvinha ゅPetrea volubilisょ
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 ぱ┻ Camellia japonica - No canteiro em frente à casa de Barbo-sa Rodrigues encontramos uma camélia com  ピlores brancas┻ É sempre encontrada também no Jardim Japonês┻  Família┺ 
Theaceae. Distribuição geográピica┺ China┸ Japão e Coréia┻ Ar-bustos 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 co-res┸ brancas┸ vermelhas┸ róseas ou bicolores┸ formadas no outono┽inverno┻ Era a favorita dos mandarins e monges chi-neses┻  Um padre jesuíta┸ Georg Kamel┸ deu origem ao nome desta planta┸ nascido na Morávia┸ em なははど┸ foi trabalhar na China como missionário┸ encantado pela ピlor cultivada pelos chineses┸ passou a divulgá┽la┻ Muito respeitado no círculo bo-tânico┸ 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 Inglater-ra 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 conhecida e admirada na Europa┸ quando Alexandre Dumas imortalizou┽a no seu célebre romance ╉A dama das camélias╊┸ por volta de なぱねど┸ elegendo┽a a predileta de sua heroína┻ Di-zem 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 cor-beilles dos seus ardentes admiradores┸ alegando que estas a faziam tossir┸ deixando┽a doente┻ A camélia tornou┽se um sím-bolo do abolicionismo┻ O pesquisador 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 Qui-lombo onde eram plantadas mudas de camélias┻ Esta ピlor era exibida na lapela de todos os partidários do abolicionismo┻ Consta que de todos os inúmeros presentes recebidos pela 

princesa Izabel o que mais a emocionou foi um buquê de be-las camélias colhidas no Quilombo┻

 ひ┻ Calliandra haematocephala Hassk - esponja vermelha - Fa-mília┺ Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Bolívia┻ Altura de な a ぬm┻ As ピlores têm base ピloral branca┸ os estames são numero-sos vermelho┽escarlate e muito brilhantes┻
 など┻ No Jardim Sensorial está o Spathiphyllum wallisii Regel -  

lírios-da-paz ┽ intensamente ピloridos┸ seu porte é pequeno┸ de ぬど a ねど cm┸ com folhas estreitas e ausência de perfume┸ o que os diferencia de outro lírio┽da┽paz ゅSpathiphyllum can-

nifoliumょ┸ de maior porte┸ com folhas mais largas e intenso e agradável perfume┻ Esta variedade tem sua origem na Ve-nezuela e Colômbia┻
 なな┻ Lonicera japonica - madressilva, madressilva-dos-

jardins, cipó┽rainha┻ Família┺ Caprifoliaceae┻ Distribuição geográピica┺ montanhas da Coréia┸ China e Japão┻  Há outra trepadeira com delicadas ピlores branco┽amareladas┸ muito perfumadas┸ de fragrância agradável┸ conhecida também  como madressilva┽do┽japão┻ É muito valorizada e de grande importância na tradicional medicina chinesa e┸ na sua homeo-patia utilizam as folhas secadas┻ Na apicultura é fonte de néc-tar e pólen┻
 

Bilimbi ゅAverrhoa bilimbiょ
Camélia ゅCamellia japonicaょ

Madressilva (Lonicera japonicaょ
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なに┻ Cuphea gracilis - Esta érica┸ conhecida como falsa┽érica ou cuféia é uma herbácea┸ da família Lythraceae┸ nativa do Brasil┸ de pequeno porte┸ de にど a ぬど cm┸ com folhagem de-licada┸ permanente┸ sempre verde┻ As pequeninas ピlores são cor┽de┽rosa┸ havendo uma variedade de ピlores brancas┸ ピlores-ce quase o ano todo┻

なぬ┻ No Cactário┺ Euphorbia ingens - cacto candelabro ┽ ピlores amarelas ‒ Família┺ Euphorbiaceae ‒ Distribuição geográピica┺ África┻

なね┻ Jatropha podagrica┻ Uma planta exótica conhecida como 
batata┽do┽diabo, batata┽do┽inferno, perna┽inchada ou pi-

nhão┽bravo┻ Família┺ Euphorbiaceae┻ Distribuição geográピica┺ Guatemala┸ Nicarágua┸ Costa Rica e Panamá┻ Arbusto que pode atingir な┸のm de altura┸ lactífero┸ suculento┸ com um tronco espesso┸ dilatado na base e alguns raros ramos nodosos┻ As folhas são grandes┸ recortadas┸ verde┽escuro┸ inピlorescências reunidas na extremidade dos ramos com vários buquês de pe-quenas ピlores vermelhas muito chamativas┻ Todas as partes da planta são venenosas┻

なの┻ Nymphaea rubra ‒ No pequeno lago do Cactário está ピlori-da uma ninféia com ピlor cor de rosa┻ Família┺ Nymphaeaceae┻ Distribuição geográピica┺ Europa┸ Ásia e África┻ As ninfeias são plantas aquáticas de rara beleza┸ apresentam uma gama de tonalidades que abrange o azul┸ vai do branco puro ao ver-melho┸ passando por vários tons de rosa┻ Seu nome botânico Nymphaea origina┽se do latim ninfa que signiピica ninfa das águas┻ Supõe┽se que seja também uma variante da palavra gre-ga 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 pin-tor impressionista francês Claude Monet que as eternizou em inúmeros dos seus quadros┻ Em seu jardim de Giverny┸ próxi-mo a Paris┸ possuía uma bela coleção dessa espécie┸ que pode ser apreciada até hoje┸ como parte de um roteiro turístico┻

なは┻ Bixa orellana – o urucum continua exibindo seus decorati-vos frutos vermelhos┻ Família┺ Bixaceae ┽ Distribuição geográ-ピica┺ Região amazônica┸ encontrado em todo o Brasil┸ exceto no extremo sul pois não tolera geada┻ Chamado também de 
colorau, açafroeira┽da┽terra, açafroa ou urucu┻ Arvoreta 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┻

Érica ゅCuphea gracilisょ

Cacto candelabro ゅEuphorbia ingensょ

Batata┽do┽diabo ゅJatropha podagricaょ

Ninféia cor de rosa ゅNymphaea rubraょ

Urucum ゅBixa orellanaょ
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なば┻ Napolea cochenilliヘlora – palma┽doce, palma┽de┽engor-
da, nepal, cacto sem espinho┻ Família┺ Cactaceae ‒ Distribui-ção geográピica┺ México┻ Arbusto suculento com palmas carno-sas e ovaladas┻ Flores vermelhas grande parte do ano┸ delas se extrai um corante para tingir tecidos┻ Largamente difundida no Nordeste do Brasil┻ Utilizada como alimentação de gado e do homem┻

なぱ┻ Rhododendron simsii - As azaleias estão em plena ピloração┸ ornamentando com seus coloridos diversos locais do Arbore-to┻  Família┺ Ericaceae┻ Distribuição geográピica┺ originária da China e do Japão┸ onde é natural dos bosques e ピloresce por toda parte┻  Nos meses de outono e inverno┸ a Azaléia per-de as folhas e cobre┽se totalmente de ピlores┸ oferecendo um espetáculo de grande beleza┻ Há mais de ひどど variedades de ピlores┸ que podem ser simples ou dobradas nos mais variados matizes┸ resultado das novas hibridações que surgem a todo o momento┻ É chamada também de rosa┽dos┽alpes┸ azaléia┽to-cha e azaléia┽belga ┻ Os japoneses acreditam que Kurme┸ uma variedade de azaléia┸ brotou do solo sagrado do Monte Krish-na┸ quando Ninigi desceu do céu para fundar o império japo-nês┻ No início do século XVIII┸ o botânico E┻H┻ Wilson┸ muitas vezes chamado de Wilson┸ o Chinês┸ passou なに anos na China┸ à procura de novas plantas┻ Na volta┸ enriqueceu os jardins da Europa com mais de mil espécies┻
なひ┻ Rotheca myricoides ┽ antigo nome Clerodendron ugandense 

- A borboleta azul está ピlorida┻ Família┺ Verbenaceae ┽ Distri-buição geográピica┺ Uganda┸ África┻ Arbusto ereto┸ ramiピicado de な┸の a に┸どど de altura┻ As folhas são verde┽brilhantes e as ピlo-res delicadas tem parte azul┽clara e parte azul┽violeta┸ seme-lhantes a pequenas borboletas┻ É planta muito visitada pelo inseto mamangava┻

にど┻ Ravenala madagascariensis ‒ Na beira do Lago Frei Lean-dro 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 (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 no-tavelmente adaptadas à polinização pelos passarinhos┻ Nu-merosas 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 frente┸ a ピim de conseguir atingir o néctar da ピlor da mesma inピlorescência que se encontra embaixo dele┻ No momento desse contato┸ a ピlor se abre subitamente e inun-da o peito do passarinho com pólen┸ que ele leva┸ em seguida┸ até a próxima ピlor┻

にな┻ Luhea conwentzii – açoita cavalo┻ Família┺ Tiliaceae┻          Distribuição geográピica┺ sul da Bahia┸ Rio de Janeiro┸ São Pau-lo┸ Minas Gerais┸ Goiás┸ Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul┻  Conhecida também como pau┽de┽canga ou ibitingui┻Atin-ge de なの a にのm de altura┻ A madeira é empregada no fabrico de móveis┸ principalmente em móveis vergados ゅcurvadosょ┸-caixotaria┸peças torneadas┸ na construção civil┸ como ripas┸ molduras┸etc┻
にに┻ Embora não seja sua época┸ encontramos as Tibouchinas 

granulosas, quaresmeiras┸ exibindo suas ピlorações roxas em pleno inverno de baixa temperatura┺ quaresma┽roxa, ピlor┽
de┽quaresma┻ Família┺ Melastomataceae. Distribuição geo-gráピica┺ Rio de Janeiro┸ São Paulo┸ Minas Gerais┸ Bahia e Pará┻ Árvore de pequeno porte de の a なに m de altura┸ crescimento rápido e folhagem perene┻ 
にぬ┻ Próxima à Casa dos Pilões encontra┽se ピlorida a Stifftia 

Palma┽doce ゅNapolea cochennilliヘloraょ

Borboleta azul ゅRotheca myricoidesょ

Árvore┽do┽viajante ゅRavenala madagascariensisょ
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chrysantha J.C.Mikan - rabo┽de┽cutia┻ Família┺ Asteraceae┻ Distribuição geográピica┺ Mata Atlântica┸ da Bahia┸ Rio de Ja-neiro┸ até São Paulo┻ Conhecida também como diadema┸ pom-pom┽amarelo┸ pincel┸ esponja e ピlor┽da┽amizade┻ 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 nas tonalidades ama-relo┽laranja┸ que assim permanecem durante por longo pe-ríodo┸ 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 de-corativos┻
にね┻ Cupania racemosa (Vell.) Radlk. ┽ Ao lado da extensa pér-gula┸ no caminho para o Orquidário nos deparamos com uma árvore┸ tamanho médio┸ com muitas ピlores brancas atraindo diversos  pássaros┻  

にの┻ No gramado d jardim do Orquidário está ピlorida a  Grias 

neuberthii (manguáょ┻ Família┺ Lecythidaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Equador┸ Colômbia ┸ Peru e Região Amazônica┸ principalmente em vegetação de terra ピirme┸ desde o nível do mar até な┻どどど m de altitude┻ Arvores altas e esguias┸ chegam a atingir にど m de altura┸ despertam a atenção pela extraordi-nária beleza dos troncos ┸de cor marrom┽escuro┸ literalmente revestidos de vistosas ピlores amarelas┸ reunidas em grupos de など ou mais unidades┸ desde bem próximo ao solo até o topo┸ de maneira semelhante à árvore conhecida com abricó┽de┽ma-

caco (Couroupita guianensesょ┻ As ピlores são de grande atrativo para as aves┸ borboletas e abelhas┻ As folhas lustrosas┸ muito grandes┸ podem medir até um metro de comprimento┸ de consistência coriácea e forma oblongo┽lanceolada┻ Os frutos são comestíveis┸ lenhosos┸ com-pridos┸ amarronzados┸ grandes e pesados┸ medindo なぱ cm de comprimento por など cm de largura┸contendo dezenas de se-mentes arredondadas┻ Logo abaixo da casca a polpa que en-volve as sementes é branca e adocicada┸ muito saborosa┸ lem-brando o sabor da amêndoa┸ apreciada pelos povos nativos┻ A árvore é conhecida com o nome de sachá┽manguá ┸ ╉manga da ピloresta selvagem╊┸ que signiピica ╉parecida com manga╊┻ No Equador é considerada sagrada pelos índios Quichuas por ser-vir de alimento para o espírito da ピloresta Sacha Ruma┻ Possui inúmeras propriedades medicinais┻ 
には【にば┻  Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 

- Em vários locais os ipês estão decorando o arboreto com o colorido exuberante de suas ピlores ┽ ipê┽bola, pau d┉arco┽ro-

xo, pau┽cachorro, piúna┻ Família┺ Bignoniaceae. Distribuição 

geográピica┺ Brasil┸ Piaui┸Ceará┸ Mato Grosso┸ Mato┽Grosso do Sul┸Goiás┸ Minas Gerais┸ Rio de Janeiro e S┻Paulo┻ Ocorre tam-bém em outros países da América do Sul┻ Árvore extremamen-te ornamental┸ com sua belíssima ピloração┸  atinge até にど m de altura e com tronco de はど a ひど cm de diâmetro┻ Madeira pesada┸ muito dura ao corte┸ de valor econômico e medicinal┻ Da casca são extraídos sais alcalinos e corante que é usado para tingir algodão e seda┻ Usado em medicina popu-lar no tratamento de gripes e resfriados┸ no combate ao câncer e  inピlamações┻

にぱ┻ Atrás do Bromeliário  a Vriesea imperialis Carrière┸ antiga 
Alcantarea imperialis exibe  sua bela e majestosa inピlorescên-cia┻ Família┺ Bromeliaceae ‒ Distribuição geográピica┺ Brasil┸ América do Sul┻ Planta herbácea┸ rupícula┸ de ど┸ひ a な┸に m de altura┻ Muito atrativa para os beija┽ピlores┻
にひ┻ Osmanthus fragrans Lour. No Jardim Japonês está ピlori-do  o jasmim┽do┽imperador┻ Família┺ Oleacea ┽ Distribuição geográピica┺ natural do Himalaia┸ onde é encontrada em な┻にどど a ぬ┻どどど metros acima do nível do mar┸ China e Japão┻ Grande arbusto ou árvore de pequeno porte de ぬ a ね m de altura┸ de crescimento lento┸ lenhoso┸ densamente ramiピicado┸ com fo-lhas de cor verde┽escuro┸ simples┸ ピinamente denteadas┻ As pequeninas e delicadas ピlores┸ de cor branco┽creme┸ formam graciosos buquês┸ exalando um delicioso e suave perfume┻ Também chamada de ピlor┽do┽imperador┸ pois┸ segundo a len-da┸ era a preferida de D┻Pedro II┻ O nome genérico Osmanthus vem do grego Osma┸ ou seja┸ perfumado┸ e Anthos signiピica ピlor┻ Cultivado na China a cerca de に┻のどど anos┸ as ピlores são empre-gadas na cozinha chinesa para a produção de geleia┸ bolos┸ do-ces┸ sopas e até bebidas alcoólicas┻ Na Índia são utilizadas para aromatizar o chá┸ e na Região Norte são usadas para proteger a roupa de insetos┻ Possuem grande importância na medicina tradicional┻
ぬど┻ Roystonea oleracea ‒ Apreciamos a inピlorescência da pal-

meira-imperial┻ Nativa das Antilhas e norte da Venezuela┸ palmeira elegante e imponente┸ atinge de なの a ぬど metros de altura┻ É uma forte característica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro┸ com a tradição e a história de que a primeira muda da palmeira foi plantada por D┻ João VI┸ em な┻ぱどひ┻ No ano de なひばに foi atingida por um raio que ocasionou a sua morte┸ mas logo foi plantada outra para substituí┽la┻

Sem identiピicação ゅCupania racemosa ゅVell┻ょ Radlk┻ょ

Ipê┽bola ゅHandroanthus impetiginosus ゅMart┻ ex DC┻ょ Mattosょ
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ぬな┻ Na aleia das Coroupitas encontramos a Camellia 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 aromáticas┻ As ピlores são brancas de な┸の a に cm de diâmetro com ば a ぱ péta-las┸ aromáticas┸ com numerosos estames┻ Frutos são cápsulas┸ 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 expor-tador de chá┻ Em なぱなに foi iniciada┸ nas encostas do local que conhecemos 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┻ 

ぬに┻ Pseudobombax grandiヘlorum ┽ Nos deparamos com uma alta árvore com ピlores brancas┸ embiruçu ┽ Família┺ Malvaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Bahia┸ Minas Gerais┸ Espírito Santo┸ Rio de Janeiro┸ S┻Paulo┸ Paraná┸ Santa Catarina┸ Rio Grande do Sul┸ e características da Floresta Pluvial Atlântica┸ principal-mente na ピloresta semidecídua da bacia do Paraná┸ no fundo de vales┸ beiras de rios e várzeas no interior da ピloresta┻ Inú-

meros nomes de acordo com suas origens┺ embiruçu, pai-

neira┽branca, imbiruçu, paineira┽do┽cerrado, paina-do-

campo, paina-do-arpoador, paina┽do┽brejo, cedro┽ d╆água┻ Árvore de なの a にの m de altura┸ tronco liso e comprido┸ de のど a ぱど cm de diâmetro┸ reto e levemente tortuoso e inerme┸ a ramiピicação é racemosa┸ com esgalhamento raro e irregular┻ A casca externa é cinzenta e a casca interna é vermelha┻ As folhas são compostas ┸ pecioladas e digitadas┸ as ピlores são hermafro-ditas┸ vistosas┸ brancas e solitárias┸ apresenta longos estames┸ o odor das ピlores é levemente adocicado e desagradável┻ O fru-to é uma cápsula cheia de sementes pretas munidas de pelo ou paina┸ as sementes são de coloração marrom┽claro┸ pequenas┸ achatadas┸ redondas┸ envoltas por pelos branco┽amarelados ゅpainaょ┸ muito leves┻ A madeira é leve ┸ macia ao corte┸ de tex-tura grossa e baixa durabilidade natural┸ própria para caixota-ria e miolo de compensados┻ Í ndicada para o plantio de áreas degradadas de preservação permanente┻ O nome genérico Pseudobombax signiピica ╉falso╊┸ bombax ╉paina╊ e grandiピlora refere┽se ao tamanho das grandes ピlores┻ O nome vulgar em-biruçu vem do tupi mbira┽assu┸ que signiピica embira grande┻

ぬぬ┻ Bauhinia variegata L. - pata┽de┽vaca ou unha┽de┽vaca - Família┺ Fabaceae. Distribuição geográピica┺Sudeste da Ásia┸ Sul da China┸ Paquistão e Índia┻Árvore muito ornamental┸ co-nhecida também como ╉árvore de orquídeas╊┸ de porte médio com などm  de altura┸ de crescimento rápido┸ copa arredondada e larga┸ de ramagem densa┸ o tronco é cilíndrico com casca ru-gosa pardo┽escura┻ As folhas são simples┸ levemente coriáceas┸ parecendo bipartidas┸ semelhantes às patas de vaca┸ daí o seu nome popular┻ Suas ピlores rosa┽c laro ou brancas┸ perfumadas┸ semelhantes às orquídeas┸ atraem abelhas┸ beija┽ピlores e ou-tros pássaros┸ No Nepal são usadas como alimento┻ De impor-tância medicinal para curar úlceras e asma e os brotos e raízes são utilizados para problemas digestivos┻
ぬね┻ Calliandra calothyrsus Meisn. - caliandra ┽ Família┺ Faba-

ceae ‒ Distribuição geográピica┺ América Central e México┻ Ar-busto de ね a は m de altura com crescimento rápido┻ Encontra-da em altitude de にのど a な┻ぬどど metros┻

Palmeira imperial (Roystonea oleaceaょ

Chá ゅCamellia sinensisょ

Paineira┽branca ゅPseudobombax grandiヘlorumょ

Caliandra (Calliandra calothyrsus Meisn┻ょ
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ぬの┻ Bauhinia alata - escada de jaboti ┽ Família┺ Fabaceae┻ Distribuição geográピica┺ Amazonas e Pará┸ de mata primária┻ Trepadeira também conhecida como cipó escada┽de┽macaco┸ ou apenas cipó┽escada┻ É uma liana robusta que tem aspecto característico de escada┻ A inピlorescência é extraordinária com cachos pendentes de cerca de はど cm de comprimento e belas ピlores cor┽de┽rosa┻ 

ぬは┻ Kopsia fruticosa - vinca┽arbustiva ┽ Família┺ Apocynaceae- Distribuição geográピica┺ Índia┸ Indonésia┸ Malásia┸ Filipinas e Tailândia┻  Arbusto de ぬ a ね metros de altura┸ com folhas sim-ples┸ elípticas de cor verde┽pálido brilhante┻ Inピlorescências terminais com ピlores delicadas┸ cor┽de┽rosa ou brancas┸ com cinco pétalas e o centro vermelho┻São apreciadas como orna-mentais e possuem também inúmeras propriedades medici-nais┻ 

ぬば┻ Calliandra harrisii (Lindl.) Benth. - caliandra, esponjinha ┽ Família┺ Fabaceae ┽ Distribuição geográピica┺ Brasil ┽ Altura de な┸の a にm┻ Inピlorescências compostas por muitas pequenas ピlores de cor vermelho┽escuro com inúmeros estames longos e ピinos┻
Vinca┽arbustiva ゅKopsia fruticosaょ

Esponjinha ゅCalliandra harrisii ゅLindl┻ Benth┻ょ

Bem-te-vi

Canários

Socozinho

Escada de jaboti ゅBauhinia alata)

Perguntas 】 SugestõesSua opinião é importante┿
 Jornalista Ligia Lopes

contatoｈamigosjb┻org┻br 

+55 21 2239-9742

+55 21 2259-5026


