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Parque das Águas. Flora: última atualização do Herbário Municipal 

em 03/11/2020 

 

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie nome popular 

fonte de 

dados hábito 

status de 

conservação origem guia 

ANGIOSPERMAS             

ALISMATACEAE              

Echinodorus sp.     chapéu-de-couro V ea 
  

n   

AMARANTHACEAE              

Alternanthera tenella Colla    

anador, perpétua-

do-campo V ed 

  

n   

ANACARDIACEAE              

Schinus molle L.    aroeira-salsa V avt   c   

Schinus terebinthifolia Raddi    aroeira-mansa V árv 
  

n   

APOCYNACEAE              

Nerium oleander L.    espirradeira V avt   c   

Tabernaemontana sp.   H avt   d X 

ARACEAE              

Colocasia sp.       V eb   c   

Syngonium sp.     singônio V he   c   

Xanthosoma sp.     taioba V eriz   c   

ARALIACEAE              

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

ARECACEAE              

Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude    seafórtia V pu   s   
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Bactris setosa Mart.    tucum V pc   n   

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

c   

Euterpe edulis Mart.    palmito-jussara V pu 
  

n   

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

Syagrus sp.       V pu   n   

ASPARAGACEAE              

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 

coqueiro-de-

vênus, cordiline-

vermelha V dr 

  

c   

ASTERACEAE              

Clibadium armanii (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz   H arb   s   

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 

vedélia, mal-me-

quer V era 
  

n   

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray    

girassol-

mexicano V arb 
  

s   

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

BALSAMINACEAE              

Impatiens walleriana Hook.f.    

maria-sem-

vergonha V ee 
  

s   

BIGNONIACEAE              
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Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ipê-rosa, ipê-roxo V árv 
  

n   

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

s   

BORAGINACEAE              

Cordia myxa L. córdia-africana H árv 
  

c X 

Varronia guazumifolia Desv.   H arb   n   

COSTACEAE              

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe     cana-do-brejo V eriz 
  

n   

EUPHORBIACEAE              

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

Croton floribundus Spreng.    capixingui V árv   n   

Croton urucurana Baill.    

urucurana, 

sangra-d'água H avt 

  

n X 

Ricinus communis L.    mamona V avt   s   

FABACEAE             

Andira anthelmia (Vell.) Benth. 

angelim-

amargoso H árv 
  

n   

Andira sp.     andira H árv   n   
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Bauhinia forficata Link subsp. forficata  pata-de-vaca H avt 
  

n X 

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.    

unha-de-vaca-do-

campo V avt 

  

n   

Copaifera langsdorffii Desf.    copaíba V árv   n   

Erythrina falcata Benth.    mulungu V árv   n   

Erythrina speciosa Andrews    suinã V avt   n X 

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

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes 

chico-pires, 

angico-rajado H árv 

  

n   

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

L.P.Queiroz  pau-ferro V árv 
  

c   

Lonchocarpus pluvialis Rusby      H árv   n   

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.    bico-de-pato V árv   n   

Machaerium villosum Vogel jacarandá-paulista V árv 
  

n X 

Machaerium sp.   V árv   n   

Myroxylon peruiferum L.f.    cabreúva V árv   n X 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. faveira, sobrasil V árv 
  

n   

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.  pau-jacaré V árv   n X 
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Poecilanthe parviflora Benth.    canela-de-brejo V árv 
  

c   

Pterocarpus rohrii Vahl 

aldrago, folha-

larga H árv 
  

n   

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

Sesbania virgata (Cav.) Pers. cambaí H avt   n   

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

LAMIACEAE              

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueiro H avt   n   

Plectranthus barbatus Andrews    boldo V suba   c   

LAURACEAE              

Ocotea puberula (Rich.) Nees    canela-guaicá H árv 
  

n   

Persea americana Mill. abacateiro V árv   s   

LECYTHIDACEAE              

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá V árv   n   

LYTHRACEAE              

Lafoensia glyptocarpa Koehne    

dedaleira, 

mirindiba-rosa V árv 

  

c   

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

MALPIGHIACEAE              

Malpighia glabra L. acerola V arb   c   
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MALVACEAE              

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

Pachira aquatica Aubl.    

castanheira-das-

guianas V árv 
  

c   

Pachira glabra Pasq. 

castanha-do-

maranhão V avt 
  

d   

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

MELASTOMATACEAE              

Leandra carassana (DC.) Cogn.      H arb   n   

Leandra sp.       H arb   n   

Miconia sp.       V arb   n   

MORACEAE              

Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira V árv   s X 

Ficus benjamina L. 

figueira-

benjamim 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   
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Eugenia involucrata DC.  

cerejeira-do-rio-

grande V árv 
  

n   

Eugenia uniflora L. pitangueira V avt   n   

Myrcia splendens (Sw.) DC. cumaté, guamirim V árv 
  

n   

Psidium cattleianum Sabine araçá-comum V avt 
  

n   

Psidium guajava L.    goiabeira V avt   s   

Syzygium cumini (L.) Skeels  jambolão V árv   s   

NYCTAGINACEAE              

Bougainvillea spectabilis Willd.    

primavera, três-

marias V tr 
  

n   

PIPERACEAE              

Piper umbellatum L. 

caapeba, 

pariparoba V arb 
  

n   

Piper sp.     jaborandi V arb   n   

RHAMNACEAE              

Colubrina glandulosa Perkins saraguaji, sobrasil H árv 
  

  X 

Hovenia dulcis Thunb.    uva-japonesa V árv 
  

s   

ROSACEAE              

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.    nespereira V avt   s   
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Rubus brasiliensis Mart.    amora-branca H arb 
  

n   

RUTACEAE              

Zanthoxylum rhoifolium Lam.  mamica-de-porca V árv 
  

n   

SALICACEAE              

Casearia sylvestris Sw. guaçatonga H árv   n X 

SAPINDACEAE              

Cupania vernalis Cambess.    

camboatá, arco-

de-peneira V árv 

  

n   

Matayba sp.     

camboatá, 

mataíba V árv 
  

n   

Paullinia carpopoda Cambess.    cipó-uva H tr   n   

SAPOTACEAE              

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 

maçarandubarana, 

aguaí-vermelho V árv 

  

n   

SOLANACEAE              

Cestrum sp.       V avt   n   

Solanum sp.       V arb   n   

STRELITZIACEAE              
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Strelitzia reginae Banks ex Aiton    

estrelítzia, ave-

do-paraíso V eriz 

  

c   

TYPHACEAE              

Typha sp.     taboa V eriz   n X 

URTICACEAE              

Cecropia glaziovii Snethl.    

embaúba-

vermelha V árv 
  

n   

Cecropia pachystachya Trécul embaúba-branca V árv 
  

n   

VERBENACEAE              

Citharexylum myrianthum Cham.    

tarumã-branco, 

pimenteira H árv 

  

n X 

Duranta erecta L. 

violeteira, pingo-

de-ouro V arb 

  

c   

Lantana sp.       V arb   n   

VITACEAE              

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis insulina-vegetal V tr 
  

n   

ZINGIBERACEAE              

Hedychium coronarium J.Koenig  lírio-do-brejo V eriz   s   
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PTERIDÓFITAS             

BLECHNACEAE              

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

samambaia-do-

brejo V eros   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)  

b: bambusoide 

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada 

cic: cicadoide 

dr: dracenoide ou agavoide 

ea: erva aquática 

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas 

eces: erva cespitosa 

ed: erva decumbente 

ee: erva ereta 

ep: epífita 

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera 

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal 

eros: erva rosulada 

esap: erva saprófita 

esuc: erva suculenta 

ex: erva com xilopódio 

fa: feto arborescente 

he: hemiepífita 

hp: hemiparasita 

par: parasita 

pa: palmeira 'acaule' 

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias 

pu: palmeira estipe único 

suba: subarbusto 

sx: subarbusto com xilopódio 

tr: trepadeira 

o: outros 

 STATUS DE CONSERVAÇÃO:  

CR criticamente em perigo 

EN em perigo 

EW extinta na natureza 

EX preseumivelmente 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 
 


