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Floração
1. Brunfelsia grandi lora - manacá - Ao lado da
bilheteria e enfeitando o Parque, em vários locais,
estão loridos os manacás de lores grandes Família: Solanacea Distribuição geográ ica Venezuela
à Bolívia Brasil e Caribe

2. Rosenbergiodendron formosum nome antigo
Randia formosa - junto à janela da Biblioteca encontra-se a estrela-do-norte ou estrela-do-cerrado
Família Rubiaceae Distribuição geográ ica Brasil
no Cerrado nas savanas do Estado de Roraima Arbusto lenhoso rami icado de
a
m de altura
As folhas são verde escuras e brilhantes as 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 pastosa e adocicada são disputados por
diversos pássaros

Manacá (Brunfelsia grandi lora

Arbusto persistente de rami icação esparsa com
m de altura As lores são semelhantes as da Brunfelsia uni lora (manacá de cheiro), 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 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 amazônicas é empregada como planta
medicinal para tratar a febre, artrite, sintomas de
sí ilis febre amarela picada de cobra e de outros insetos Ajuda a regular a pressão sanguínea e possui
propriedades anti in 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

Estrela-do-norte (Rosenbergiodendron formosum

3. Nymphaea lotus - Na pequena fonte com uma
escultura que é uma cópia da existente no Palácio
Vecchio em Florença encontramos a Nymphaea
lotus, ninfeia-branca, lírio d´água, lótus sagrado-do-egito Pertence à família Nympheaceae Distribuição geográ ica África ocorre no Egito e Madagascar As ninfeias são plantas aquáticas de rara
beleza apresentam uma gama de tonalidades que
abrange o azul vai do branco puro ao vermelho
passando por vários tons de rosa Seu nome botânico Nymphaea origina se do latim nympha que signi ica ninfa das águas Supõe se que seja também
uma variante da palavra grega nympha virgem
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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
4. Camellia japonica Próxima está a camélia de
lores brancas Família Theaceae - Distribuição
geográ ica China Japão e Coréia

Camélia de lores brancas Camellia japonica

Arbustos ou pequenas árvores de
a m de
altura lenhosas rami icadas de folhagem densa
escura e lustrosa As folhas são elípticas coriáceas
denteadas e cerosas As 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 chineses Um padre jesuíta Georg Kamel
deu origem ao nome desta planta nascido na Morávia em
foi trabalhar na China como missionário encantado pela lor cultivada pelos chineses
passou a divulgá la Muito respeitado no círculo
botânico, com inúmeros trabalhos publicados, somente trinta anos após a sua morte foi homenageado a lor que se 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
por Lord Petre renomado
botânico e amante das plantas exóticas No início do século XIX a lor já era bastante conhecida
e admirada na Europa quando Alexandre Dumas
imortalizou a no seu célebre romance A dama das
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camélias por volta de
elegendo a a predileta de sua heroína Dizem que a camélia seria a rainha das lores se tivesse perfume no entanto nos
relata que Marguerite a dama das camélias não
tolerava lores perfumadas e recusava as mais belas corbeilles dos seus ardentes admiradores, alegando que estas a faziam tossir deixando a doente
A camélia tornou se um símbolo 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 hoje é o
Clube Federal um Quilombo onde eram plantadas
mudas de camélias Esta 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 belas camélias colhidas no Quilombo
5. Calliandra harrsii - caliandra, esponjinha Família Fabaceae Distribuição geográ ica Brasil
Pequeno arbusto com altura de
a m In lorescências compostas por muitas pequenas lores de
cor vermelho-escuro com inúmeros estames longos e inos

6. Calliandra haematocephala - esponja vermelha Família Fabaceae Distribuição geográ ica
Bolívia Altura de a m As lores têm base loral
branca, os estames são numerosos vermelho-escarlate e muito brilhantes

Esponja vermelha (Calliandra haematocephala

7. Lonicera japonica - madressilva-trepadeira
de lores branco amareladas muito perfumadas
de fragrância agradável madressilva dos jardins
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cipó rainha Família Caprifoliaceae - Distribuição
geográ 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 homeopatia utilizam as folhas secadas Na apicultura é fonte de néctar e pólen

8. Bixa orellana Na encosta do Cactário está lorido o urucum Família Bixaceae Distribuição geográ ica Região amazônica encontrado em todo o
Brasil exceto no extremo sul pois não tolera geada

Urucum (Bixa orellana

Chamado também de colorau açafroeira da terra
açafroa ou urucu Arvoreta que pode alcançar até
m de altura de rápido crescimento e de grande
efeito decorativo tanto pela beleza e colorido de
suas 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 igualmente
para colorir objetos de cerâmica e outros utensílios
de uso doméstico Muito apreciado na culinária é
conhecido como colorau na cozinha capixaba é
condimento indispensável no preparo de peixes
Produz um corante de larga utilização nas indústrias alimentar popular farmacêutica cosmética
de tintas e tecidos Na indústria alimentar está provada a sua e icácia na utilização como corante em
derivados do leite como queijos manteigas margarinas refrigerantes vinhos carnes em substituição
aos corantes de origem mineral Contém vitaminas
A B e caroteno Na indústria de cosméticos é empregado como bronzeador São inúmeras as indicações
na indústria farmacêutica e é também afrodisíaco
Considerado a essência do amor incondicional nos
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Florais de Minas é indicado para as personalidades
agressivas quando essa atitude gera somatizações
que comprometem a saúde

9. Nymphaea rubra ainda no pequeno lago também está lorida a ninfeia cor de rosa

10. Jatropha podagrica arbusto exótico suculento e leitoso conhecido como batata do diabo, batata do inferno ou pinhão-bravo Família Euphorbiaceae Exibe vários buquês de pequenas 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 ica
pé inchado Tem sua origem na América Central É
muito tóxica

11. Cereus jamacaru Família Cactaceae Típica
do bioma da Caatinga nasce e cresce no campo sem
qualquer trato cutural As lores brancas são muito
belas, desabrocham à noite e murcham ao nascer
do sol atraem as abelhas Seus frutos de cor violeta
forte, a polpa com sementes pretas são disputadas
pelos diversos pássaros É uma planta muito útil
que serve de alimento para bovinos, ovinos e caprinos no período de estiagem

(Cereus jamacaru

12. Tradescantia spathaceae - moisés-no-berço,
abacaxi-roxo. Família Commelinaceae - Distribuição geográ ica México Planta muito ornamental
com
a
cm de altura folhas em rosetas verde escuras na fase superior e roxas na inferior e na
base das folhas pequeninas lores brancas envolvi-
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das por brácteas em forma de berço origem ao seu
nome popular

13. Kalanchoe fedtschenkoi - calanchoe Família
Crassulaceae Distribuição geográ ica Madagascar
Planta suculenta rami icada
a cm de altura
folhas carnosas com lores de cor salmão avermelhado com cálice branco acinzentado

Calanchoe (Kalanchoe fedtschenkoi

14. Nopalea cochenillifera - opuntia de cochenilha, palma-doce, palma-de-engorda, nepal, cacto sem espinho Família Cactaceae. Distribuição
geográ ica México Arbusto suculento com palmas
carnosas 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
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bique Zimbábue Herbácea suculenta pode chegar
a ou m de altura As folhas são carnosas longas
a inando em direção à ponta de cor verde azulada
as margens são dentadas com espinhos In lorescências eretas muito duráveis com lores vistosas
alaranjadas que são atrativas para as abelhas e beija lores

16. Aeschynomene elaphroxylon No Lago Frei
Leandro encontra se a madeira de balsa Família
Fabaceae Distribuição geográ ica Etiópia Sudan
Gana Nigéria e Zimbábue Pequena árvore de até
m cresce em solos encharcados rios lagos e pântanos As 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 empregadas 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 fabrico de móveis

Madeira de balsa (Aeschynomene elaphroxylon

17. Nymphaea rubra O lago Frei Leandro está
decorado com as belas ninfeias vermelhas

Opuntia de cochenilha (Nopalea cochenillifera

15. No cactário há um Aloe sp. sem identi icação
com lores alaranjadas babosa. Família Asparagaceae Distribuição geográ ica África do Sul Moçam-

18. Rotheca myricoides antigo nome Clerodendron ugandense - A borboleta azul está lorida
Família Verbenaceae Distribuição geográ ica
Uganda África Arbusto ereto rami icado de
a
de altura As folhas são verde brilhantes e as
lores muito delicadas tem parte azul clara e parte
azul violeta semelhantes a pequenas borboletas É
planta muito visitada pelo inseto mamangava
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Borboleta azul (Rotheca myricoides

Murucuarana (Maripa violaceae

19. Turbina corymbosa - lençol branco Família Convolvulaceae Distribuição geográ ica Brasil
Trepadeira muito vigorosa rami icada com folhas
verde brilhantes in lorescência com numerosas e
pequenas lores brancas em forma de sino que recobrem toda a ramagem no outono inverno com o
nome bem adequado como um grande lençol branco é conhecida também como alegria branca

21. Ipomoea carnea - algodão bravo, algodão do
Pantanal, campainha de canudo Família Convolvulaceae Distribuição geográ ica México América Central e América do Sul No Brasil ocorre em
todo o território Arbusto de a m de altura e folhas aveludadas Florescem quase o ano todo atrai
pássaros borboletas e abelhas É planta invasiva e
muito tóxica

Lençol branco (Turbina corymbosa

20. Maripa violaceae – murucuarana Está lorida na pérgula próxima do Cômoro Família Convolvulaceae Distribuição geográ ica Guiana Oriental Suriname Guiana francesa Brasil Amazonas e
Pará de terra irme encontrada na areia úmida da
loresta virgem nos igapós e capoeiras Conhecida
também como murucuia-rana e maracujá-rana
Trepadeira com casca acinzentada folhas elípticas
in lorescências terminais de lores grandes e vistosas com bela cor violeta para azul escuro Frutos
com casca rugosa de cor castanha

22. Dialium guineense Família Próximo ao Cômoro está o jitaí Família Fabaceae - Distribuição
geográ ica África encontrado nas lorestas de savana densa e matas ciliares Conhecida também
como veludo de tamarindo pelos seus frutos Árvore que atinge m de altura com casca lisa e cinza
As lores em cachos são pequeninas de cor branco creme Os frutos são preto aveludados comestíveis com sabor de tamarindo Na Tailândia são
usados como alimento doce, revestidos de açúcar e
temperado com chili Em Gana as folhas com gosto
amargo fazem parte de um prato especial As cascas e folhas têm propriedades medicinais antimicrobianas A madeira é densa dura e compacta com
cerne castanho avermelhado empregada na construção de casas e pavimentação O nome especí ico
signi ica da Guiné A fruta uma vez que lutua é
transportada pelas correntes marítimas podendo
ocorrer a dispersão a longas distâncias

23. Tibouchina granulosa - quaresmeira, quaresma-roxa, lor de quaresma Família Melastomataceae Distribuição geográ ica Rio de Janeiro S Paulo Minas Gerais Bahia e Pará Árvore de
pequeno porte de a m de altura crescimento
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rápido e folhagem perene de copa arredondada de
raízes profundas não muito rami icadas O tronco
tem casca escura e apresenta ramos bem característicos As folhas são simples e ásperas no tato As
lores roxas e grandes reúnem se nas extremidades
dos ramos Os frutos pardacentos carregam milhares de minúsculas sementes que se dispersam com
o vento É tempo das quaresmas tingirem o Parque
com sua loração roxa bastante ornamental sempre abundante, formando um bonito contraste com
as várias tonalidades verdes das árvores, se prolonga de fevereiro a abril acompanhando o período da
Quaresma O seu nome popular é associado a esta
época

24. Citrus reticulata- encontramos as tangerineiras fruti icando em dois locais do arboreto
Conhecida também por vários outros nomes laranja-mimosa, mandarina, fuxiqueira, bergamota, mexerica, laranja-cravo Foi cultivada no
Sul da China e no Sudeste Asiático por cerca de
anos No Ano Novo chinês as tangerinas são
consideradas símbolos tradicionais de abundância
e boa sorte Durante as celebrações 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
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nascem nos eixos foliares Ultrapassam o ápice das
folhas e assim notavelmente adaptadas à polinização pelos passarinhos Numerosas 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 im de conseguir
atingir o néctar da lor da mesma in lorescência
que se encontra embaixo dele No momento desse
contato a lor se abre subitamente e inunda o peito
do passarinho com pólen que ele leva em seguida
até a próxima lor

26. Apeiba tibourbon - pau-de-jangada encontrase após a Estufa das Insetívoras à direita conhecida ainda por outros nomes como pente de macaco,
jangadeira embira branca Família Bombacaceae
Distribuição geográ ica da Região Amazônica até
Minas Gerais e S Paulo Atinge de m a m de
altura As lores são grandes e amarelas reunidas
ao longo dos ramos os frutos são achatados medem cerca de cm de diâmetro possuem cerdas
lexíveis semelhantes a um ouriço do mar O tronco
é de madeira leve lutua com facilidade e a madeira é empregada na confecção de jangadas e pasta
celulósica A casca é aproveitada para o fabrico de
cordas
27. Spondias mombim Há centenas de frutinhos
amarelos espalhados pelo chão do Arboreto - cajá,
cajazeiro Família Anacardiaceae - Distribuição
geográ ica América Tropical Norte e Nordeste do
Brasil

Tangerinas (Citrus reticulata

25. Ravenala madagascariensis Bem próxima
encontramos com in 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 Uma curiosidade quanto às suas lores As in lorescências

Cajá (Spondias mombim

Conhecida também como taperebá, acajá, cajámirim, cajazeiro miúdo, tapiribá, ambaró, ambaló Árvore imponente e frondosa que atinge de
a m de altura cujo caule é direito com ramos
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de farta folhagem Na Região Sudeste da Bahia é
empregada para o sombreamento dos cacaueiros
Os frutos em abundância são suculentos amarelo 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 lores brancas são aromáticas 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 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

28. Stifftia chrysanthea Próxima da Casa dos Pilões encontra se lorida o rabo-de-cutia Família
Asteraceae Distribuição geográ ica Mata Atlântica da Bahia Rio de Janeiro até S Paulo Conhecida também como diadema, pompom-amarelo,
pincel, esponja e lor da amizade Arvoreta de
a m de altura de tronco e caule lenhoso a madeira é leve mole de baixa durabilidade As folhas
são simples verdes e brilhantes As lores são como
pompons nas tonalidades amarelo-laranja, que assim permanecem durante por longo período nos
meses de junho a setembro São de grande atrativo
para os beija lores borboletas e abelhas Utilizadas
como lor de corte frescas e depois secas aproveitadas para arranjos decorativos

29. Dracaena arborea - dracena árvore Família
Liliaceae Distribuição geográ ica Guiné e regiões
semiáridas da África Tropical

Dracena árvore (Dracena arborea
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É uma planta escultural até
m de altura
apresenta um tronco delicado e a parte de cima é
composta por uma coroa de folhas compridas e
estreitas Os frutos de coloração alaranjada são extremamente ornamentais e permanecem durante
muito tempo
30. Sobralia yauaperyensis na entrada do Orquidário estão loridas as belas orquídeas sobrálias
Família Orquidaceae Distribuição geográ ica Região Amazônica Orquídea de rara beleza descrita
pelo botânico brasileiro Barbosa Rodrigues a partir
do exemplar cultivado no Jardim Botânico do Rio
de Janeiro

Orquídea sobrália (Sobralia yauaperyensis

31. Bougainvillea glabra Em frente ao Orquidário encontra se um exemplar da buganvílea-arbórea, conhecida também como três-marias, risodo-prado, ceboleiro, lor de papel e primavera
Família Nyctaginaceae Distribuição geográ ica
Bahia Minas Gerais Rio de Janeiro S Paulo Mato
Grosso do Sul Santa Catarina e Paraná É uma árvore que chega a atingir a m de altura pois é
a única espécie de buganvília que é arbórea e suas
lores são características de cor rosa lilás As outras
com inúmeras variedades de cores singelas ou dobradas são todas trepadeiras

32. Agave attenuata Família Agavaceae - Distribuição geográ ica México Planta herbácea de
a
m de altura perene ereta de caule lenhoso
e curto Folhas suculentas de cor verde claro com
tromba de elefante agave dragão pescoço de cisne super ície acinzentada cerosas suculentas espessas larga na base formando uma roseta densa
A in lorescência ocorre geralmente após anos a
forma é cônica e cilíndrica pode atingir até m de
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altura, curvada diante do peso da quantidade das
pequenas lores Desta in lorescência surgem numerosos bulbilhos que se transformam em pequenas mudas O nome cientí ico Attenuata signi ica
frágil ou ino

Junho, 2017

parte do ano O látex de algumas espécies de clusia
é utilizado na medicina popular como cicatrizante
de feridas, no tratamento de pele, entre outros e é
analgésico

Cebola da mata (Clusia lanceolata
(Agave attenuata

33. Heliconia psittacorum – No jardim da Presidência ao lado do Bromeliário há um grande canteiro da helicônia papagaio, caetezinho, tracoá
Família Heliconiaceae Distribuição geográ ica
Brasil Pequeno arbusto entouceirado ereto de
a
m de altura Folhas coriáceas lisas in lorescências com brácteas vermelhas e amarelas durante quase o ano todo
34. Cortaderia selloana - capim-dos-pampas
Família Poaceae Distribuição geográ ica Sul
do Brasil e Argentina No jardim da Presidência
desperta a atenção um conjunto muito decorativo
do capim-dos-pampas, plumas ou lexas, as inlorescências são na forma de plumas brancas Há
uma espécie mais rara de plumas cor de rosa São
também aproveitadas para arranjos ornamentais

35. Clusia lanceolata - Ao lado e atrás do Bromeliário a cebola-da-mata, cebola-da-restinga ou
ceboleiro-da-praia Família Clusiaceae Distribuição geográ ica áreas de restinga do Rio de Janeiro
região costeira e no norte de S Paulo Arbusto de
a 3 m de altura, as folhas são espessas, lisas e brilhantes suas lores de textura a de uma lor de cera
e suas lores brancas cujos ápices formam aglomerado som centro avermelhado, atraem pássaros,
abelhas e borboletas Permanece lorida grande

36. Kalanchoe tubi lora - cai-cai, lor da abssínia,
cacto da abissínia Família Crassulaceae - Distribuição geográ ica Madagascar Planta suculenta
de
a
m de altura folhas cilíndricas cerosas
verde azuladas lores de cor vermelho alaranjado
em cujos ápices formam um aglomerado de mudinhas As mudas se formam a partir dessas mudinhas da extremidade das folhas Muito rústicas disseminam-se e desenvolvem-se em quaisquer local
onde se ixam Muitas vezes são encontradas sobre
telhados de casas

Cai-cai (Kalanchoe tubi lora

37. Parkinsonia aculeata O espinho-de-jerusalém, rosa-da-turquia ou palo-verde-mexicano
está lorido pertence à família Fabaceae Distribuição geográ ica Regiões tropicais e subtropicais des-
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de os Est Unidos até a Argentina Foi introduzida
no Cabo Verde pelos portugueses onde é conhecida
como Acácia Martins O signi icado do seu nome
o gênero Parkinsonia foi nomeado em honra do
botânico inglês John Parkinson e o nome especí ico
aculaeata signi ica espinho É um pequeno arbusto
frágil que pode atingir de a metros de altura A
folhagem possui espinhos e ramos inclinados folhas longas e pendentes com lores perfumadas
amarelo-alaranjadas, dispostas em cachos pendentes A polpa das frutas e das lores são doces e apreciadas pelas crianças, também é feita uma bebida
refrescante Folhagens e vagens servem de alimento para o gado Casca folhas lores e sementes são
usadas na medicina popular indicadas para baixar
a febre como digestivas entre outras As ibras servem para a fabricação de papel É planta tolerante á
temperaturas extremas do nível do mar até
metros de altitude e muito importante para o controle da erosão

Espinho-de-jerusalém (Parkinsonia aculeata

38. Pseudolaelia Bem próxima neste jardim do
Bromeliário nos deparamos com as delicadas e
singelas lores cor de rosa da pequena orquídea
Pseudolaelia
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Cresce em áreas muito ensolaradas e mais secas
não raro a pleno sol, frequentemente crescendo
emaranhadas a espécies de Vellozia ou vicejando
sobre rochas que recebem sol indireto e onde há
maior acúmulo de umidade estando sujeitas com
isso à grande amplitude térmica que ocorre entre
o dia e a noite originárias do sudeste brasileiro a
maioria de Minas Gerais Rio de Janeiro ou Espírito
Santo chegando até o sul da Bahia

39. Schinus terebinthifolius também aí se encontra a aroeira mansa Família Anacardiacea Distribuição geográ ica Brasil e nas restingas da nossa costa no Estado do Rio principalmente Búzios e
Cabo Frio e também em regiões do Espírito Santo e
em outros locais e Estados É uma pequena árvore
de m de altura Em Búzios um francês dono de
um restaurante descobriu o valor das sementinhas
vermelhas como ingredientes e passou a utilizá las
como tempero em cardápios so isticados tornando as conhecidas como pimenta rosa Tornou se
um produto disputado para exportação Esta planta
possui também propriedades medicinais

40. Handroanthus impetiginosus - ipê-bola, pau
d´arco-roxo, pau-cachorro, piúna Em vários
locais os ipês estão decorando o arboreto com o
colorido exuberante das suas lores Família Bignoniaceae Distribuição geográ ica Brasil Piauí Ceará Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Minas
Gerais Rio de Janeiro e S Paulo

Ipê bola (Handroanthus impetiginosus

(Pseudolaelia

Ocorre também em outros países da América do
Sul Árvore extremamente ornamental com sua
belíssima loração atinge até m de altura e com
tronco de a cm de diâmetro Madeira pesada
muito dura ao corte, de valor econômico e medicinal Da casca são extraídos sais alcalinos e corante
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que é usado para tingir algodão e seda Usado em
medicina popular no tratamento de gripes e resfriados no combate ao câncer e in lamações

41. Triplaris americana É tempo de apreciarmos
a in lorescência vermelha dos pau-formiga, formigueira, pau-de-novato Família Polygonaceae
Distribuição geográ ica Mato Grosso Mato Grosso
do Sul e oeste de S Paulo
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mília Sollanaceae. Distribuição geográ ica Brasil
México e outros países da América do Sul Conhecida também como copa-de-ouro e videira cálicedourado Trepadeira muito rami icada de crescimento rápido podendo alcançar até metros de
altura Suas folhas coriáceas são verdes e brilhantes Desperta a atenção pelo tamanho de suas grandes lores em forma de sino ou funil com a cm
de comprimento, a corola 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 No México são usadas em cerimônias sagradas devido às suas propriedades alucinógenas

Pau-formiga (Triplaris americana

Árvore alta e esguia de
a
m de altura de
crescimento rápido A copa tem formato colunar e
piramidal com tronco retilíneo de casca acinzentada 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 loração As
plantas femininas apresentam in lorescências eretas com lores róseas avermelhadas muito vistosas enquanto que os machos têm in lorescências
acinzentadas longas e pendentes Arvore muito ornamental que impressiona por seu porte e lorada
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 lores colhidas no tempo certo podem ser aproveitadas para a
confecção de bonitos arranjos que não necessitam
de água e de grande durabilidade permanecendo
belas durante muito tempo Os Triplaris podem ser
encontrados em várias ruas do Rio chamando a
atenção pela beleza de suas lores

42. Na pérgula próxima do Lago Frei Leandro encontra-se a Solandra grandi lora – solandra - Fa-

Solandra (Solandra grandi lora

43. Solandra paraensis - solandra - encontra-se
envolvendo um alto oiti atrás da Estufa do Mestre Valentim Família Solanaceae - Distribuição
geográ ica Brasil Conhecida também como copa
de ouro e videira cálice dourado Trepadeira muito
rami icada de crescimento rápido desperta a atenção pelo tamanho de suas grandes lores em forma
de sino ou funil com a cm de comprimento a
corola amarelo-ocre tem cinco linhas de cor púrpura na parte interna,despertam um suave perfume
durante o dia tornando-se mais acentuado à noite,
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o que indica uma polinização por morcegos Possui
propriedades alucinógenas em algumas tribos são
usadas em cerimônias religiosas

44. Nymphaea caerulea - as ninfeias de belas lores azuis estão loridas Família Nympheaceae Distribuição geográ ica África Nativa do rio Nilo no
tempo dos faraós esta ninfeia era venerada como
lor sagrada Grandes buquês foram encerrados no
túmulo de Ramsés II
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com cerca de
anos com m de altura produz
nozes por ano e uma árvore madura pode
produzir até
kilos de frutos que são comestíveis podendo ser consumidos crus ou cozidos de
sabor agradável é alimento dos animais silvestres
A casca é aproveitada na medicina local O óleo da
semente serve para fabricar sabão A madeira é durável muito resistente empregada na construção
em geral

Castanha de galinha (Conepia longipendula

Ninféia azul (Nymphaea caerulea

45. Spathiphyllum cannifolium - lírio-da-paz - Família Araceae Distribuição geográ ica Floresta
Amazônica Por todo o Arboreto sente se a suave
fragrância dos lírios da paz que parecem transmitir paz com sua in lorescência branca encontram
se em diversos locais principalmente próximos e
nas margens do Lago do Pescador Devido ao seu
perfume são utilizados pelos índios para aromatizar tabaco

46. Calycophyllum spruceanum - os belos
paus-mulatos estão loridos

48. Handroanthus heptaphyllus - os ipês roxos
estão decorando e alegrando o Arboreto ipê-roxo, também conhecido como ipê-uva, ipê rosa,
ipê piranga, ipê roxo-sete-folhas Nome especí ico Heptaphylla signi ica sete folhas Família Bignoniaceae Distribuição geográ ica Sul da Bahia
Minas Gerais ao Rio de Janeiro até Paraná e Santa
Catarina na loresta pluvial Atlântica e também
ocorre em outros países da América do Sul
49. Heliconia hirsuta - helicônia amarela Família: Heliconaceae De pequeno porte até metros
Floresce o ano todo Distribuição geográ ica Havaí

50. Camellia japônica no Jardim Japonês encontra-se uma camélia com lores vermelhas e também com lores brancas

Pau-mulato (Calycophyllum spruceanum

47. Conepia longipendula - castanha de galinha,
noz e porca pêndula Família Chrysobalanacea
Distribuição geográ ica Região Amazônica Pará
endêmica do Brasil Árvore de a m de altura

Camélia vermelha (Camellia japonica
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51. Osmanthus fragrans No Jardim Japonês está
lorido o jasmim-do-imperador. Família Oleacea Distribuição geográ ica natural do Himalaia
onde é encontrada em
a
metros acima
do nível do mar China e Japão Grande arbusto ou
árvore de pequeno porte de a m de altura de
crescimento lento lenhoso densamente rami icado com folhas de cor verde escuro simples inamente denteadas As pequeninas e delicadas lores
de cor branco creme formam graciosos buquês
exalando um delicioso e suave perfume Também
chamada de lor do imperador pois segundo a
lenda era a preferida de D Pedro II O nome genérico Osmanthus vem do grego Osma ou seja perfumado e Anthos signi ica lor Cultivado na China
a cerca de
anos as lores são empregadas na
cozinha chinesa para a produção de geleia bolos
doces 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

Jasmim do imperador (Osmanthus fragrans

52. Carapa guianensis - as majestosas andirobas
estão loridas sendo uma das aleias mais bonitas
do Arboreto Família Meliaceae Distribuição geográ ica América Central Antilhas Região Amazônica do Amazonas ao Maranhão habita terrenos alagados e ao longo dos rios e igarapés Conhecida por
inúmeros nomes: andiroba-vermelha, andirobado-igapó, manduroba, andirova, camaçari, carapinha, caropá, purga-de-santo-inácio Árvore
de grande porte até m de altura e a cm de
diâmetro Tronco de madeira pesada e dura de textura média, pardo-avermelhada até vermelho-escura Inatacável por cupins considerada de alta
qualidade e no mercado mobiliário é comparada ao
mogno Sua copa densa proporciona uma sombra
muito agradável as folhas são alternas compostas
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com a pares de folíolos com cerca de cm de
comprimento As lores são pequenas perfumadas
alvas ou amareladas reunidas em grandes in lorescências na extremidade dos ramos Os frutos cápsula globoso quadrangular são grandes e contém
numerosas sementes de onde é extraído o óleo ou
azeite de andiroba de cor amarelo claro e de extrema importância Este óleo muito amargo deu origem ao nome tupi andiroba que signi ica gosto
amargo A madeira é empregada na construção de
mastros, bancos de navios, construção civil, marcenaria carpintaria mobiliário bengalas Possui
inúmeras propriedades importantes na medicina
popular entre outras antisséptica anti in lamatória utilizada para contusões cicatrizações reumatismo e como repelente de insetos Na indústria
cosmética o óleo é usado na fabricação de sabonetes xampus e cremes É tido como remédio para
calvície O bagaço da planta é aproveitado para a
fabricação das velas famosas ,vendidas no mercado
como repelentes dos insetos
53. Camellia sinensis - chá Família Theaceae Distribuição geográ ica China Sudeste da Ásia Pequena árvore com m de altura com folhas pequenas
duras denteadas e muito aromáticas As lores são
brancas de a cm de diâmetro com a pétalas
Era um sonho de D JoãoVI transformar o Brasil em
grande produtor e exportador de chá tornando se
o maior fornecedor do mercado europeu Em
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
pé sob a supervisão do Jardim Botânico com três colheitas anuais até
Fracassou em
O grande botânico Von Martius
achou detestável o paladar do nosso chá
54. Vagueria madagascariensis - o tamarindo-espanhol está lorescendo Família Rubiaceae
Distribuição geográ ica África Tropical do Senegal a Nigéria República do Congo também Sudão
Etiópia Uganda Zanzibar e Madagascar Arbusto ou
pequena árvore de a m de altura Encontrada
em áreas secas em baixas elevações ribeirinhos
lorestas verdes prados arbustivos também em
a loramentos rochosos e montículos de cupim da
elevação do nível do mar até
m de altitude É
intolerante à geadas O gênero Vagueria foi descrito
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em
por Johan Friedrick Gmelin As lores são
pequenas e de aroma desagradável A fruta é globosa castanho amarelada a polpa de sabor ligeiramente acidulado que lembra o do tamarindo ou às
vezes do chocolate principalmente apreciado pelas
crianças São consumidos ao natural ou em bebidas
e conservas Na medicina caseira é empregada no
tratamento da malária Raízes e cascas são usadas
na medicina tradicional

55. Kopsia fruticosa - No arboreto, atrás da Biblioteca encontra-se a vinca arbustiva Família Apocinaceae Distribuiição geográ ica Índia Myanmar
Tailândia Indonésia e Filipinas Arbusto que atinge
de a m de altura perene semi lenhoso com folhas elípticas coriáceas verde brilhantes As lores
são delicadas, cor-de-rosa ou brancas, com cinco
pétalas com o centro vermelho, que lembram as
lores do pequeno arbusto Catharanthus roseos conhecido como inca rosa Os frutos são drupas com
cerca de
cm de comprimento São apreciadas
como planta ornamental e por suas propriedades
medicinais na medicina popular Este arbusto Kopsia foi nomeado em homenagem a Jan Kops
botânico inglês fundador da revista Flora
Batava em
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tes vermelho arroxeadas Desde os primórdios da
humanidade tem sido um estimulante apreciado
na África É conhecida também como cola medicinal com várias indicações na medicina A substância cola usada em xaropes e refrigerantes é obtida
do pó desta árvore Foi utilizada para produzir a conhecida coca cola mas depois substituída por aromatizante arti icial Popularmente as sementes são
mastigadas para restringir a fome e aliviar a sede O
fruto é sagrado chamado de Obi indispensável em
rituais de Candomblé Sem ele não se faz nenhuma
obrigação e nem con irmação para os Orixás Ele
dá respostas quanto a casamentos e viagens Passar a faca no Obi é contra Axé sendo que os Orixás
podem se revoltar Pois ele já vem com seus gomos
delineados pela própria natureza e estes devem ser
obedecidos

Noz de cola (Cola acuminata

Vinca arbustiva (Kopsia fruticosa

56. Cola acuminata - Ao lado da Kopsia encontramos a noz de cola Família Sterculiaceae Distribuição geográ ica África Outros nomes colateira,
gorra e korra Árvore de a
m de altura de
tronco curto revestido por casca marrom parda
Ramagem tortuosa e copa alongada Folhas simples alternas ovaladas verde escuras As lores são
pequenas aromáticas branco amareladas Os frutos de super ície irregular contêm diversas semen-

57. Bauhinia variegata - pata-de-vaca ou unhade-vaca Família Fabaceae Distribuição geográica Sudeste da Ásia Sul da China Paquistão e Índia Árvore muito ornamental conhecida também
como árvore de orquídeas de porte médio com
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, levemente coriáceas, parecendo bipartidas semelhantes às patas de vaca daí o seu nome
popular Suas lores rosa c laro ou brancas perfumadas semelhantes às orquídeas atraem abelhas
beija lores e outros pássaros No Nepal são usadas
como alimento De importância medicinal para
curar úlceras e asma e os brotos e raízes são utilizados para problemas digestivos
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58. Carissa spinarum - carissa Família Apocynaceae Distribuição geográ ica Nepal Índia Tailândia Afeganistão Malásia e Ceilão Arbusto de a
m de altura rica em látex e resistente à seca Outros
nomes: carandá, karanda, bengala, groselha e
“espinho-de-cristo” no Sul da Índia

Carissa (Carissa spinarum

Os ramos numerosos formam massas densas as
folhas opostas oval ou elípticas são verde escuro
coriáceas, brilhantes na parte superior e verde-claro na parte inferior As lores perfumadas são brancas ou cor de rosa pálido O fruto tem casca ina
mas resistente, de cor vermelho-escuro, transformando se em roxo ou quase preto quando maduro É amargo e suculento com polpa vermelho púrpura Quando mais doce pode ser consumido cru
mas quando ácido é cozido com muito açúcar às
vezes acrescentam cravo é aproveitado no fabrico de geleias xaropes pudins e pode substituir a
maçã na confecção de tortas E também utilizado
no preparo de picles e chutney Além de belo arbusto ornamental , estudos demonstram a sua importância como planta medicinal, o fruto é rico em
ferro e possui grande quantidade de vitamina C no
tratamento de anemia é antioxidante analgésico
antiin lamatório antipirético e antidiabético Das
raízes trituradas é feita uma pasta que serve como
repelente A madeira é dura e empregada na fabricação de talheres pentes utensílios domésticos e
produtos diversos de tornearia
59. Camoensia scandens Na extensa pérgula na
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entrada do arboreto encontra se uma belíssima
trepadeira, a camoensia Família Fabaceae - Distribuição Geográ ica Golfo de Guiné África Merece
ser admirada pelos seus cachos de grandes e delicadas 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 encontrada também em
outra pérgula após o Lago Frei Leandro Merece ser
admirada

60. Após a entrada do Arboreto as duas Parmentiera cereifera – árvore-da-vela estão loridas
Família Bignoniaceae Distribuição geográ ica
México Panamá América Central Árvore de a
m de altura com tronco muito rami icado copa
densa Suas lores abundantes brancas campanuladas são dispostas ao longo do tronco e dos ramos
quando caem formam sob a sua copa um tapete
branco muito decorativo os frutos são longos cilíndricos, branco-amarelados, cerosos, dependurados
diretamente dos ramos, com aspecto semelhantes
a uma vela contêm polpa na qual estão embutidas
as sementes pequenas e achatadas

61. Caryocar microcarpum - Assim que entramos
no Parque, apreciamos o solo decorado por um
belo tapete rosado: pequiarana-da-várzea. Família: Caryocaraceae Distribuição geográ ica Região
Amazônica Estados de Amazonas Pará e Amapá
nas matas periodicamente alagadas Outros nomes
pequiarana-do-igarapé, pequiá-bravo, petiá, vinagreira

Pequiarana da várzea (Caryocar microcarpum

Árvore de grande porte de

a

m de altura
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copa arredondada e ampla, tronco ereto e sulcado
de cm a
m de diâmetro com casca grossa
Folhas opostas e longo pecioladas quando esmagadas são usadas pelos nativos como sabão A in lorescência é na extremidade dos ramos com lores
branco amareladas de estames vistosos róseos de
cm de comprimento quando caem ao solo formam um belo tapete rosado O fruto com casca lisa
tem uma coloração verde-brilhante, contendo uma
única semente espinhosa é comestível Seu pericarpo é empregado como veneno para os peixes
na Região do Rio Negro O nome pequiarana deriva do tupi e signi ica semelhante ao pequi A madeira resistente ao apodrecimento e ao ataque dos
cupins é utilizada na construção civil e naval rodas
de moinho, carroçaria, dormentes, esteios, estacas
marítimas etc
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(Catteya cernua

62. Asystasia phalerata - na frente da AAJB o canteiro da asistasia está sempre lorido Família
Acanthaceae Distribuição geográ ica Ásia Índia
Malásia Herbácea perene de rápido crescimento
rústica e vigorosa Adapta se na meia sombra ou
no sol Na África do Sul é conhecida como violeta
chinesa

Saíra sete-cores (Tangara seledon

Asistasia (Asystasia phalerata

63. Catteya cernua, estas belas orquídeas se encontram em vários troncos das Palmeiras Imperiais principalmente no trecho do Rio dos Macacos
até o Chafariz Família Orquidaceae - Distribuição
geográ ica Região sudeste do Brasil encontrada
nas imediações do Estado do Rio de Janeiro Crescem em árvores ou em rochas em terras próximas
do mar e também um pouco para o interior
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