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Parque Aterro Sapopemba. Flora: última atualização do 

Herbário Municipal em 04/11/2020 

 
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie nome popular 

fonte de 
dados hábito 

status de 
conservação origem guia 

ANGIOSPERMAS             

ANACARDIACEAE              

Mangifera indica L.    mangueira V árv   s   

Schinus terebinthifolia Raddi    aroeira-mansa V árv   n X 

APIACEAE              

Eryngium sp.     

caraguatá, 

gravatá V eros   n   

ARALIACEAE              

Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch    

árvore-do-papel-

de-arroz V avt   c   

ARECACEAE              

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá V pu   n   

ASPARAGACEAE              

Agave sp.     agave V dr   c   

Dracaena marginata Hort.    dracena V dr   c   

ASTERACEAE              

Baccharis sp.       V avt   n   

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less.    flor-das-almas H suba   n   

BIGNONIACEAE              

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-amarelo V avt   n X 

Handroanthus sp.     ipê V árv   n   

Jacaranda sp.       V árv   d   

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê-branco V avt   c   
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Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth    ipê-de-jardim V avt   s   

CALOPHYLLACEAE              

Calophyllum brasiliense Cambess.    guanandi V árv   d   

CONVOLVULACEAE              

Ipomoea cairica (L.) Sweet ipomeia, jitirana V tr   n   

EUPHORBIACEAE              

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

Croton sp.       V avt   n   

Ricinus communis L.    mamona V avt   s   

FABACEAE             

Anadenanthera sp.     angico V árv   n   

Bauhinia variegata L. var. candida Voigt unha-de-vaca V avt   c   

Bauhinia variegata L. var. variegata  unha-de-vaca V avt   c   

Cenostigma pluviosum (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. 

peltophoroides (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis sibipiruna V árv   c   

Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth.    araribá-rosa V árv   n X 

Erythrina speciosa Andrews    suinã V avt   n   

Erythrina sp.     eritrina V árv   d   

Inga cylindrica (Vell.) Mart.    ingá H árv   c X 

Inga sp.     ingá H árv   n   

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

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. leiostachya (Benth.) 

L.P.Queiroz pau-ferro V árv   c X 
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Melilotus albus Medik.    trevo-branco V ee   s   

Mimosa caesalpiniifolia Benth.    

sansão-do-

campo H avt   s X 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. faveira, sobrasil V árv   n   

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake guapuruvu V árv   n   

IRIDACEAE              

Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt    dietes V eb   c   

LAURACEAE              

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canela H árv   n   

LYTHRACEAE              

Lafoensia glyptocarpa Koehne    

dedaleira, 

mirindiba-rosa V árv   c   

MALVACEAE              

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna paineira V árv   n   

Pachira sp.       V árv   n   

MELASTOMATACEAE              

Pleroma granulosum (Desr.) D.Don quaresmeira V árv   c   

Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack orelha-de-onça V arb   n   

MORACEAE              

Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira V árv   s   

Ficus benjamina L. 

figueira-

benjamim V árv   c   

Ficus sp.     figueira V árv   d   

MUSACEAE              
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Musa x paradisiaca L.    bananeira V eriz   s   

MYRTACEAE              

Campomanesia sp.     guabiroba V avt   n   

Eucalyptus sp.     eucalipto V árv   c X 

Psidium cattleianum Sabine araçá-comum V avt   n   

OLEACEAE              

Ligustrum lucidum W.T.Aiton    alfeneiro V árv   c   

POLYGONACEAE              

Triplaris americana L. 

pau-formiga, 

tripláris V árv   c   

PRIMULACEAE              

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. 

escarlate, 

bacuru-de-cores H ee   s   

RUBIACEAE              

Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum.    pau-mulato V árv   c   

URTICACEAE              

Cecropia glaziovii Snethl.    

embaúba-

vermelha V árv   n   

Cecropia pachystachya Trécul embaúba-branca 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)  

dr: dracenoide ou agavoide 

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas 

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal 

eros: erva rosulada 

pu: palmeira estipe único 

suba: subarbusto 

tr: trepadeira 

 

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 

d: dúvida se é nativa no MSP 

s: exótica subespontânea 

 

GUIA 

X: citadas nos destaques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


