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Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do 

Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021 

 
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie 

nome 
popular 

fonte 
de 
dados hábito 

status de 
conservação origem guia 

ANGIOSPERMAS             

AMARANTHACEAE              

Gomphrena celosioides Mart.      H era   n   

ANACARDIACEAE              

Mangifera indica L.    mangueira V árv   s   

Schinus terebinthifolia Raddi    

aroeira-

mansa V árv 
  

n X 

ARACEAE              

Colocasia esculenta (L.) Schott    inhame-preto V eb 
  

c   

Philodendron sp. filodendro V tr   n   

Thaumatophyllum bipinnatifidum (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & 

Mayo 

guaimbé, 

costela-de-

adão V tr 

  

n X 

ARECACEAE              

Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude    seafórtia V pu   i X 

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.  areca-bambu V pc   c   

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 

palmeira-de-

leque-da-

china V pu 

  

i   

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá V pu   n X 

ASPARAGACEAE              

Asparagus sp.     aspargo V tr   c   

Yucca sp.     iúca V dr   c   
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ASTERACEAE              

Mikania sp.   H tr   n   

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 

vedélia, mal-

me-quer V era 
  

n   

Vernonanthura polyanthes (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. assa-peixe H avt   n   

BIGNONIACEAE              

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 

ipê-rosa, ipê-

roxo V árv 
  

n X 

Jacaranda mimosifolia D.Don    

jacarandá-

mimoso V árv 
  

c X 

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers    

cipó-de-são-

joão H tr 
  

n X 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. 

ipê-de-el-

salvador V árv 
  

c   

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth    ipê-de-jardim V avt   i   

BROMELIACEAE              

Tillandsia sp.     bromélia V ep   n   

CANNABACEAE              

Trema micrantha (L.) Blume    crindiúva V avt   n   

ERICACEAE              

Rhododendron  simsii Planch.    azaleia V arb   c   

EUPHORBIACEAE              

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

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.    cróton V avt   c   
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Sapium sp.       V árv   n   

FABACEAE             

Calliandra brevipes Benth. 

cabelo-de-

anjo V arb 
  

n   

Calliandra tweedii Benth.    

mandaravé, 

diadema H arb 
  

n   

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

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

c X 

Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth.    araribá-rosa H árv   n   

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.    flamboiã V árv   c X 

Erythrina speciosa Andrews    suinã V avt   n   

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit    

leucena, 

lantoro V avt 
  

i   

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

L.P.Queiroz pau-ferro V árv 
  

c X 

Mimosa caesalpiniifolia Benth.    

sansão-do-

campo V avt 
  

s   

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby aleluia H árv   n X 

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

LAMIACEAE              

Plectranthus barbatus Andrews    

boldo-

brasileiro, 

boldo-

felpudo V suba 

  

c   

LAURACEAE              
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Nectandra barbellata Coe-Teix.    

canela-

amarela H árv 

VUBR, 

VUSP n X 

Nectandra sp.       H árv   n   

Persea americana Mill. abacateiro V árv   s   

MAGNOLIACEAE              

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 

magnólia-

amarela V árv 
  

c   

MALVACEAE              

Pachira glabra Pasq. 

castanha-do-

maranhão H avt 
  

d   

Sterculia curiosa (Vell.) Taroda    chichá H árv   c X 

MELASTOMATACEAE              

Miconia ligustroides (DC.) Naudin    jacatirão H avt   n   

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

MELIACEAE              

Melia azedarach L.    cinamomo V árv   i   

MORACEAE              

Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira V árv   s   

Ficus benjamina L.  

figueira-

benjamim V árv 
  

c X 

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.    

falsa-

seringueira V árv 
  

c X 
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Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.    

figueira, 

figueira-

mata-pau V he, árv 

  

n   

Ficus microcarpa L.f.    

falsa-

figueira-

benjamim, 

figueira-

lacerdinha V árv 

  

c   

Morus nigra L.    

amoreira, 

amoreira-

preta V avt 

  

s   

MUSACEAE             

Musa x paradisiaca L.    bananeira V eriz   s   

MYRTACEAE              

Eucalyptus sp.     eucalipto V árv   c   

Eugenia uniflora L. pitangueira V avt   n X 

Myrcia oblongata DC.      V árv   n   

Myrcia splendens (Sw.) DC. 

cumaté, 

guamirim V árv 
  

n   

Psidium guajava L.    goiabeira V avt   s   

OLEACEAE              

Jasminum sp.       V ae   c   

Ligustrum lucidum W.T.Aiton    alfeneiro V árv   c   

PIPERACEAE              
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Piper umbellatum L. 

caapeba, 

pariparoba V arb 
  

n   

PITTOSPORACEAE              

Pittosporum undulatum Vent.    

pitósporo-do-

taiti, pau-

incenso V avt 

  

i   

POLYGONACEAE              

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D.Don    tapete-inglês V era   s   

PONTEDERIACEAE              

Pontederia sagittata C.Presl      H ea   c   

PRIMULACEAE              

Myrsine sp.       V avt   n   

RHAMNACEAE              

Hovenia dulcis Thunb.    uva-japonesa V árv   i   

ROSACEAE              

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.    nespereira V avt   i   

RUBIACEAE              

Coffea arabica L.    cafeeiro V avt   s   

RUTACEAE              

Zanthoxylum sp.       V árv   n   

SAPINDACEAE              

Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites    

árvore-

samambaia H árv 
  

c X 

Koelreuteria elegans (Seem.) A.C.Sm.    pinange V árv   c   
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SOLANACEAE              

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

fruta-de-

sabiá, 

marianeira H arb 

  

n   

Solanum cernuum Vell.    

braço-de-

preguiça, 

panaceia H avt 

  

n   

Solanum granulosoleprosum Dunal 

cuvitinga, 

fumo-bravo H árv 
  

n   

STRELITZIACEAE              

Strelitzia reginae Banks ex Aiton    

estrelítzia, 

ave-do-

paraíso V eriz 

  

c   

URTICACEAE              

Cecropia glaziovii Snethl.    

embaúba-

vermelha V árv 
  

n   

VITACEAE              

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 

insulina-

vegetal, 

uvinha-do-

mato H tr 

  

n X 

ZINGIBERACEAE              

Hedychium coronarium J.Koenig lírio-do-brejo H eriz   i X 

GIMNOSPERMAS             

CUPRESSACEAE              
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Cupressus lusitanica Mill. 

cedro-de-

bussaco H árv   c   

CYCADACEAE              

Cycas circinalis L.    

sagu-das-

molucas V cic   c   

PTERIDÓFITAS             

ANEMIACEAE              

Anemia phyllitidis (L.) Sw.      H eces   n   

BLECHNACEAE              

Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich 

samambaia-

do-brejo V eros   n   

CYATHEACEAE             

Cyathea delgadii Sternb. samambaiaçu V fa   n   

POLYPODIACEAE              

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota      H ep   n   

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota   H ep   n   
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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)        

cic: cicadoide       

dr: dracenoide ou agavoide       

ea: erva aquática       

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas       

eces: erva cespitosa       

ep: epífita       

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera       

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal       

eros: erva rosulada       

fa: feto arborescente       

he: hemiepífita       

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias       

pu: palmeira estipe único       

suba: subarbusto       

tr: trepadeira       

 

       

STATUS DE CONSERVAÇÃO:   

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  

i: exótica invasora  

  

GUIA  

X: citadas nos destaques  
 


