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Parque Altos da Baronesa. Flora: última atualização do 

Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 

 
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie nome popular 

fonte de 
dados hábito 

status de 

conservação origem guia 

ANGIOSPERMAS             

ANACARDIACEAE              

Schinus terebinthifolia Raddi    aroeira-mansa V árv   n X 

ASTERACEAE              

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G.Sancho cambará H árv   n X 

BIGNONIACEAE              

Amphilophium sp.     

pente-de-

macaco V tr   n   

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann unha-de-gato H tr   n   

Fridericia samydoides (Cham.) L.G.Lohmann   H tr   n   

EUPHORBIACEAE              

Alchornea sidifolia Müll.Arg. tapiá-guaçu V árv   n X 

Croton floribundus Spreng.    capixingui V árv   n   

FABACEAE             

Erythrina speciosa Andrews    suinã V avt   n   

Hymenaea courbaril L. jatobá V árv   n   

Machaerium oblongifolium Vogel    

jacarandá-de-

cipó H tr   n   

Machaerium villosum Vogel 

jacarandá-

paulista H árv   n X 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. pau-jacaré H árv   n X 

JUGLANDACEAE              

Carya illinoiensis (Wangenh.) K.Koch noz-pecã V árv   c X 
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LAMIACEAE              

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueiro V avt   n   

MALPIGHIACEAE              

Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates      H tr   n   

MALVACEAE              

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.    açoita-cavalo V árv   n X 

MUSACEAE              

Musa x paradisiaca L.    bananeira V eriz   s   

MYRTACEAE              

Psidium sp.     araçá V avt   n   

POACEAE              

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl.    

bambu-

imperial V b   s X 

SALICACEAE              

Casearia sp.     guaçatonga V árv   n   

SAPINDACEAE              

Dodonaea viscosa Jacq.    

vassoura-

vermelha, 

erva-de-veado V avt   n   

Serjania laruotteana Cambess.    

cipó-timbó-

açu, cipó-uva H tr   n   

SOLANACEAE              

Iochroma arborescens (L.) J.M.H.Shaw 

fruta-de-sabiá, 

marianeira V arb   n   
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Solanum concinnum Schott ex Sendtn.    juaí-una H arb   n   

Solanum granulosoleprosum Dunal 

cuvitinga, 

fumo-bravo H árv   n X 

Solanum scuticum M.Nee jurubeba V avt   n   

URTICACEAE              

Cecropia hololeuca Miq.    

embaúba-

prateada V árv   n   
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LEGENDA       

       

FONTE DE DADOS:       

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

       

HÁBITO:       

       

arb: arbusto       

árv: árvore (≥ 4m)       

avt: arvoreta (< 4m)        

b: bambu ou bambusoide       

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal       

tr: trepadeira       

       

STATUS DE CONSERVAÇÃO:        

vazio: não consta nas listas estadual e federal       

       

ORIGEM:       

n: nativa no município de São Paulo       

c: exótica cultivada       

s: exótica subespontânea       

i: exótica invasora       

       

GUIA       

X: citadas na versão impressa       

 


