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Parque Sete Campos. Flora: última atualização do Herbário 

Municipal (PMSP) em 20/07/2021  

 
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie nome popular 

fonte de 
dados hábito 

status de 

conservação origem guia 

ANGIOSPERMAS             

ANACARDIACEAE              

Mangifera indica L.    mangueira V árv   s   

Schinus molle L.    aroeira-salsa V avt   c   

Schinus terebinthifolia Raddi    aroeira-mansa V árv   n   

ARALIACEAE              

Heptapleurum arboricola Hayata cheflera V arb   c   

ARECACEAE              

Caryota urens L.    

palmeira-rabo-de-

peixe V pu   c   

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

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

ASPARAGACEAE              

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 

coqueiro-de-

vênus, cordiline-

vermelha V dr   c   

ASTERACEAE              

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray    girassol-mexicano V arb   i X 

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

BIGNONIACEAE              

Jacaranda mimosifolia D.Don    jacarandá-mimoso V árv   c   

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. ipê-de-el-salvador V árv   c X 

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

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

EUPHORBIACEAE              

Ricinus communis L.    mamona V avt   i   

FABACEAE             

Albizia sp.       V árv   c   

Bauhinia purpurea L.    pata-de-vaca H avt   c   

Holocalyx balansae Micheli    

alecrim-de-

campinas V árv   c   

Indigofera suffruticosa Mill. anil H arb   n X 

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

ingá-banana, ingá-

de-quatro-quinas H árv   n   

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

Pterocarpus rohrii Vahl 

aldrago, folha-

larga V árv   n   

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

Sesbania virgata (Cav.) Pers. cambaí V arb   n   

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

LAMIACEAE              

Plectranthus barbatus Andrews    

boldo-brasileiro, 

boldo-felpudo V suba   c   

MALVACEAE              

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

Hibiscus rosa-sinensis L.    hibisco V arb   c   

Pachira sp.       V árv   d   
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Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns embiruçu V árv   n   

MORACEAE              

Ficus benjamina L. figueira-benjamim V árv   c X 

Morus nigra L.    

amoreira, 

amoreira-preta V avt   s   

MUSACEAE              

Musa x paradisiaca L.    bananeira V eriz   s   

MYRTACEAE              

Eugenia involucrata DC. 

cerejeira-do-rio-

grande, cereja-do-

mato H árv   n   

Eugenia uniflora L. pitangueira V avt   n   

Psidium cattleyanum Sabine araçá-comum V avt   n   

Psidium guajava L.    goiabeira V avt   s   

Syzygium paniculatum Gaertn.    

cerejeira-

australiana, 

jambinho V avt   c   

OLEACEAE              

Ligustrum lucidum W.T.Aiton    alfeneiro V árv   c   

RUTACEAE              

Murraya paniculata (L.) Jack 

jasmim-laranja, 

falsa-murta V avt   c   

VERBENACEAE              
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Duranta erecta L. 

violeteira, pingo-

de-ouro V arb   c   
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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       

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal       

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias       

pu: palmeira estipe único       

suba: subarbusto       

tr: trepadeira       

       

STATUS DE CONSERVAÇÃO:        

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       

 


