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Parque Raul Seixas. Flora: última atualização do Herbário 

Municipal em 17/11/2020  

 
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie nome popular 

fonte de 
dados hábito 

status de 

conservação origem guia 

ANGIOSPERMAS             

ANACARDIACEAE              

Mangifera indica L.    mangueira V árv   s X 

Schinus molle L.    aroeira-salsa V avt   c   

Schinus terebinthifolia Raddi    aroeira-mansa V árv   n X 

ARACEAE              

Anthurium sp.     antúrio V ee   c   

Syngonium sp.     singônio V he   n   

ARALIACEAE              

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

Schefflera arboricola (Hayata) Merr.    cheflera V arb   c   

ARECACEAE              

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

Chamaedorea elegans Mart.    

camedórea-

elegante V pc 
  

c   

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

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

palmeira-de-

leque-da-china V pu 
  

c   

Phoenix roebelenii O'Brien    tamareira-anã V pu   c   

Roystonea sp.     

palmeira-

imperial V pu 
  

c   

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

ASPARAGACEAE              
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Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 

coqueiro-de-

vênus, 

cordiline-

vermelha V dr 

  

c   

ASTERACEAE             

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 

vedélia, mal-

me-quer V era 
  

n   

BIGNONIACEAE              

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

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 

ipê-rosa, ipê-

roxo V árv 
  

n   

Jacaranda mimosifolia D.Don    

jacarandá-

mimoso V árv 
  

c X 

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

ipê-de-el-

salvador V árv 
  

c X 

BROMELIACEAE              

Aechmea sp.     bromélia V eros   n   

BUXACEAE              

Buxus sempervirens L.    buxo V arb   c   

CALOPHYLLACEAE              

Calophyllum brasiliense Cambess.    guanandi V árv   d   

ERICACEAE              

Rhododendron simsii Planch.    azaleia V arb   c   

EUPHORBIACEAE              
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Acalypha wilkesiana Müll.Arg.    acalifa V arb   c   

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

FABACEAE             

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

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

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 V árv   n X 

Erythrina speciosa Andrews    suinã V avt   n   

Hymenaea courbaril L. jatobá V árv   n X 

Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D.Penn. ingá V 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   

Myroxylon peruiferum L.f.    cabreúva V árv   n   

Paubrasilia echinata (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis pau-brasil V árv ENBR c X 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 

faveira, 

sobrasil V árv 
  

n   

Poecilanthe parviflora Benth.    canela-de-brejo V árv   c   

Pterocarpus rohrii Vahl 

aldrago, folha-

larga H árv 
  

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

HELICONIACEAE              

Heliconia farinosa Raddi  

helicônia, 

bananeirinha V eriz 
  

n   

HYPOXIDACEAE              

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze    

curcúligo, 

capim-palmeira V eriz 
  

c   

LAURACEAE              

Persea americana Mill. abacateiro V árv   s   

LYTHRACEAE              

Lafoensia glyptocarpa Koehne    

dedaleira, 

mirindiba-rosa V árv 
  

c   

Lafoensia pacari A.St.-Hil.    dedaleira V avt   n   

Lagerstroemia indica L.    resedá V avt   c   

MAGNOLIACEAE              

Magnolia grandiflora L.    

magnólia-

branca V árv 
  

c   

MALVACEAE              

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

Hibiscus rosa-sinensis L.    hibisco V arb   c   

Malvaviscus arboreus Cav. malvavisco V arb   s   

MARANTACEAE              

Ctenanthe sp.     caeté V eriz   n   
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MELASTOMATACEAE              

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

MORACEAE              

Ficus auriculata Lour.    

figueira-da-

índia V avt 
  

c   

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 X 

MYRTACEAE              

Eucalyptus sp.     eucalipto V árv   c X 

Eugenia pyriformis Cambess.  uvaia H árv   n   

Eugenia uniflora L. pitangueira V avt   n X 

Plinia sp.     jaboticabeira V avt   d   

Psidium guajava L.    goiabeira V avt   s X 

OLEACEAE              

Jasminum mesnyi Hance    

jasmim-

amarelo V ae 
  

c   

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

Triplaris americana L. 

pau-formiga, 

tripláris V árv 
  

c   

ROSACEAE              

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.    nespereira V avt   s X 

Prunus sp. cerejeira V avt   c   

RUTACEAE              

Murraya paniculata (L.) Jack 

jasmim-laranja, 

falsa-murta V avt 
  

c   

SANTALACEAE              

Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urb.    

erva-de-

passarinho H hp 
  

n   

VERBENACEAE              

Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc.    

alfazema-do-

norte H arb 
  

n   

Duranta erecta L. 

violeteira, 

pingo-de-ouro V arb 
  

c   

GIMNOSPERMAS             

CUPRESSACEAE              

Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don    

cedro-japonês, 

pinheiro-

vermelho V árv   c   
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Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.    

cuningâmia, 

pinheiro-chinês V árv   c   

Cupressus lusitanica Mill.  

cedro-de-

bussaco V árv   c X 

CYCADACEAE              

Cycas circinalis L.    

sagu-das-

molucas V cic   c   

PODOCARPACEAE              

Podocarpus sp.     podocarpo V avt   c   

PTERIDÓFITAS             

POLYPODIACEAE              

Platycerium bifurcatum (Cav.) C.Chr.    

samambaia-

chifre-de-

veado V ep   c   
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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 

ee: erva ereta 

ep: epífita 

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera 

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal 

eros: erva rosulada 

he: hemiepífita 

hp: hemiparasita 

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias 

pu: palmeira estipe único 

 

 
 
 
 
 

STATUS DE CONSERVAÇÃO:  

CR criticamente em perigo 

EN em perigo 

EW extinta na natureza 

EX presumivelmente 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 
 


