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Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário 

Municipal (PMSP) em 19/07/2021  

 
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie nome popular 

fonte 
de 
dados hábito 

status de 

conservação origem 

ANGIOSPERMAS           

ACANTHACEAE            

Justicia brandegeana Wassh. & L.B.Sm.    

camarão, 

camarão-

vermelho V arb   c 

Justicia scheidweileri V.A.W.Graham    camarão-rosa H arb   c 

ARACEAE            

Philodendron sp.     filodendro V tr   n 

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott taioba V eriz   c 

ARALIACEAE            

Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch    

árvore-do-

papel-de-arroz V avt   c 

ARECACEAE            

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

Bactris setosa Mart.    tucum V pc   n 

ASPARAGACEAE            

Dracaena marginata Hort.    dracena V dr   c 

ASTERACEAE            

Mikania sp.       V tr   n 

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

BALSAMINACEAE            

Impatiens walleriana Hook.f.    

maria-sem-

vergonha V ee   i 
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BROMELIACEAE            

Vriesea sp.     bromélia V ep   n 

CANNABACEAE            

Trema micrantha (L.) Blume    crindiúva H avt   n 

CANNACEAE            

Canna paniculata Ruiz & Pav. 

biri, cana-da-

índia H eces   n 

CELASTRACEAE            

Monteverdia sp.   V avt   n 

CLEOMACEAE            

Tarenaya sp. mussambê V ee   n 

COMMELINACEAE            

Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan    

gengibre-azul, 

caetê-do-brejo V ee   n 

Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 

lambari, 

trapoeraba-roxa   era   i 

CUCURBITACEAE            

Sicyos edulis Jacq. chuchu V tr   s 

CYPERACEAE            

Cyperus alternifolius L.    sombrinha H eces   s 

Cyperus sp.       V eces   n 

Rhynchospora foliosa (Kunth) L.B.Sm.   H eces   n 

Scleria panicoides Kunth      H eriz   n 
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Scleria sp.       V eces   n 

ELAEOCARPACEAE            

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. 

sapopemba, 

carrapicheiro H avt   n 

EUPHORBIACEAE            

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

Croton floribundus Spreng.    capixingui V árv   n 

Ricinus communis L.    mamona V avt   i 

FABACEAE           

Andira sp.     andira V árv   n 

Erythrina speciosa Andrews    suinã V avt   n 

Inga sp. ingá V árv   n 

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

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

Senegalia grandistipula (Benth.) Seigler & Ebinger   V tr   n 

LAMIACEAE            

Salvia splendens Sellow ex Roem. & Schult.    sálvia H arb   n 

LAURACEAE            

Persea americana Mill. abacateiro V árv   s 

MALVACEAE            

Malvaviscus arboreus Cav. malvavisco V arb   i 

Pavonia communis A.St.-Hil. arranca-estrepe H suba   n 

MARANTACEAE            
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Goeppertia sp.     caeté V eriz   n 

MELASTOMATACEAE            

Leandra variabilis Raddi pixirica V arb   n 

Leandra sp.       V arb   n 

Miconia formosa Cogn. cabuçu V árv   n 

MELIACEAE           

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. subsp. canjerana canjerana V árv   n 

Melia azedarach L.    cinamomo V árv   i 

Trichilia sp.     catiguá V avt   n 

MORACEAE            

Ficus adhatodifolia Schott    figueira-branca V árv   n 

Ficus pumila L.    

unha-de-gato, 

herinha V tr   c 

Morus nigra L.    

amoreira, 

amoreira-preta V avt   s 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer 

cega-olho, 

espinheira-

santa V avt   n 

MUSACEAE            

Musa x paradisiaca L.    bananeira V eriz   s 

MYRTACEAE            

Eucalyptus sp.     eucalipto V árv   c 

Eugenia uniflora L. pitangueira V avt   n 

PIPERACEAE            
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Piper umbellatum L. caapeba V arb   n 

Piper sp.     jaborandi V arb   n 

ROSACEAE            

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

Rubus rosifolius Sm.    

framboesa-

silvestre V ee   n 

Rubus urticifolius Poir.    amora-brava H arb   n 

RUBIACEAE            

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. 

caá-açu, orelha-

de-elefante V árv   n 

Psychotria suterella Müll.Arg.    

cafezinho-roxo-

da-mata, 

pixirica V avt   n 

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.Arg.    

jasmim-do-

mato V avt   n 

SALICACEAE            

Casearia sylvestris Sw. guaçatonga V árv   n 

SAPINDACEAE            

Cupania oblongifolia Mart.    

camboatá-de-

folhas-largas V árv   n 

Cupania vernalis Cambess.    

camboatá, arco-

de-peneira V árv   n 

SMILACACEAE            
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Smilax sp.       V tr   n 

SOLANACEAE            

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

fruta-de-sabiá, 

marianeira H arb   n 

Solanum americanum Mill. 

erva-moura, 

maria-pretinha V suba   s 

Solanum granulosoleprosum Dunal 

cuvitinga, 

fumo-bravo V árv   n 

Solanum sp.       V arb   n 

URTICACEAE            

Boehmeria sp.       V arb   n 

Cecropia sp. embaúba V árv   n 

GIMNOSPERMAS           

ARAUCARIACEAE            

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze    

pinheiro-do-

paraná V árv 

ENBR, 

ENSP n 

PTERIDÓFITAS           

BLECHNACEAE            

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

samambaia-do-

brejo H eros   n 

CYATHEACEAE            

Cyathea sp. samambaiaçu V fa   n 

LYGODIACEAE            
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Lygodium volubile Sw.      H tr   n 

NEPHROLEPIDACEAE            

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott    

samambaia-

paulista V eriz   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      

eces: erva cespitosa      

ee: erva ereta      

ep: epífita      

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera      

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal      

eros: erva rosulada      

fa: feto arborescente      

pc: palmeira estipe entouceirado      

pu: palmeira estipe único      

suba: subarbusto      

tr: trepadeira      

 

 

 

 

 

 

 

      

STATUS DE CONSERVAÇÃO:   

EN em perigo  

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  

i: exótica invasora  

 


