
Parque Reserva Morumbi. Flora: última atualização do 

Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 

 
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie 

nome 
popular 

fonte de 
dados hábito 

status de 

conservação origem guia 

ANGIOSPERMAS             

ANNONACEAE              

Guatteria australis A.St.-Hil. pindaíba H árv   n   

APOCYNACEAE              

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC. cipó-de-leite V ae   n   

ARACEAE              

Monstera deliciosa Liebm.    

costela-de-

adão, 

banana-de-

macaco V he 

  

c X 

ARALIACEAE              

Didymopanax sp.     mandioqueira V árv   n   

ARECACEAE              

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

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

ASPARAGACEAE              

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 

pau-d'água, 

dracena V dr 
  

i   

Sansevieria trifasciata Prain    

espada-de-

são-jorge, 

espadinha V eriz 

  

i   

Yucca sp. iúca V dr   c   

ASTERACEAE              
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Dasyphyllum sp. 

cipó-de-

agulha H tr 
  

n   

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

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker    

cambará-do-

campo H avt 
  

n   

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. 

vassourão-

preto H árv 
  

n   

BALSAMINACEAE              

Impatiens walleriana Hook.f.    

maria-sem-

vergonha V ee 
  

i   

BIGNONIACEAE              

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers    

cipó-de-são-

joão V tr 
  

n   

CLUSIACEAE              

Clusia criuva Cambess. subsp. parviflora Vesque 

criúva, 

mangue-

bravo H avt 

  

n X 

COSTACEAE              

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe     

cana-branca, 

cana-do-

brejo V eriz 

  

n   

EUPHORBIACEAE              

Alchornea sidifolia Müll.Arg. tapiá-guaçu V árv   n X 
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Croton floribundus Spreng.    capixingui V árv   n X 

FABACEAE             

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.    canafístula H árv   n X 

Copaifera langsdorffii Desf.    

copaíba, pau-

de-óleo H árv 
  

n   

Machaerium villosum Vogel 

jacarandá-

paulista H árv 
  

n   

Machaerium sp.   H árv   n   

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

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby manduirana V avt   n   

Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. splendida  fedegoso H avt   n   

LAMIACEAE              

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueiro H avt   n X 

LAURACEAE              

Ocotea glaziovii Mez    canela H árv   n   

MALPIGHIACEAE              

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

MALVACEAE              

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

MARANTACEAE              

Ctenanthe sp.     caeté V eriz   n   

MELASTOMATACEAE              

Miconia formosa Cogn. cabuçu V árv   n   
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Miconia ligustroides (DC.) Naudin    jacatirão H árv   n   

Miconia sp.       V arb   n   

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

MELIACEAE              

Guarea macrophylla Vahl subsp. tuberculata (Vell.) T.D.Penn.  marinheiro H avt   n   

MORACEAE              

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.    

falsa-

seringueira V árv 
  

c X 

Ficus sp.     figueira V árv   n   

MYRTACEAE              

Myrcia splendens (Sw.) DC. 

cumaté, 

guamirim V árv 
  

n   

Myrcia sp.       V avt   n   

Psidium rufum Mart. ex DC.    araçá-roxo H avt   n   

NYCTAGINACEAE              

Guapira opposita (Vell.) Reitz maria-mole V árv   n   

OCHNACEAE              

Ouratea multiflora (Pohl) Engl.      H avt   n   

ORCHIDACEAE              

Cranichis candida (Barb.Rodr.) Cogn.     orquídea H eros   n   

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.    orquídea H eros   n   

PIPERACEAE              

Piper miquelianum C.DC. jaborandi H arb   n   
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POACEAE              

Pharus lappulaceus Aubl.   V eces   n   

PRIMULACEAE              

Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.      H arb   c   

RUBIACEAE              

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.   H era   n   

Psychotria vellosiana Benth. 

erva-de-rato-

de-folhas-

estreitas H avt 

  

n   

RUTACEAE              

Dictyoloma vandellianum A.Juss. 

canela-

pimenta, 

tingui-preto H avt 

  

n   

SAPINDACEAE              

Cupania vernalis Cambess.    

camboatá, 

arco-de-

peneira H árv 

  

n   

Paullinia trigonia Vell.    timbó H tr   n   

Serjania laruotteana Cambess.    

cipó-timbó-

açu, cipó-uva H tr 
  

n   

SMILACACEAE              

Smilax elastica Griseb.    japecanga H tr   n   

SOLANACEAE              
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Cestrum schlechtendalii G.Don coerana H arb   n   

Solanum sisymbriifolium Lam.    joá H arb   n   

       



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)        

dr: dracenoide ou agavoide       

eces: erva cespitosa       

ee: erva ereta       

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera       

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal       

eros: erva rosulada       

he: hemiepífita       

pu: palmeira estipe único       

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 nos destaques  

  

 


