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GRUPO / FAMÍLIA / Espécie nome popular

fonte de 

dados hábito

status de 

conservaç

ão origem guia

ANGIOSPERMAS

ANACARDIACEAE 

Mangifera indica  L.   mangueira V árv s X

ARACEAE 

Philodendron bipinnatifidum  Schott

guaimbé, costela-

de-adão V he n

ARALIACEAE 

Schefflera actinophylla  (Endl.) Harms árvore-polvo V árv c

CARICACEAE 

Carica papaya L.   mamoeiro V avt c

FABACEAE

Leucaena leucocephala  (Lam.) de Wit   leucena, lantoro V avt s

Tipuana tipu  (Benth.) Kuntze   tipuana V árv c X

LAURACEAE 

Persea americana  Mill. abacateiro V árv s X

MALVACEAE 

Malvaviscus arboreus Cav. malvavisco V arb s

MORACEAE 

Ficus benjamina  L. figueira-benjamim V árv c X

MYRTACEAE 

Psidium guajava  L.   goiabeira H avt n X

OLEACEAE 

Ligustrum lucidum  W.T.Aiton   alfeneiro V árv c X

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão



HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore (≥ 4m)

avt: arvoreta (< 4m) 

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esap: erva saprófita

esuc: erva suculenta

ex: erva com xilopódio

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

par: parasita

pa: palmeira 'acaule'

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

sx: subarbusto com xilopódio

tr: trepadeira

o: outros



STATUS DE CONSERVAÇÃO: 

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX preseumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 

2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, 

de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa


