
Flamboyant
(flamejante)

O caminho do flamboyant... 

O flamboyant, também conhecido como cachoeiro, é 
uma belíssima árvore exótica, trazida de Madagáscar para 
nosso país no início do século XIX. Hoje, está ameaçado de 
extinção no próprio lugar de origem. Adaptou-se bem em 
toda a América Tropical, principalmente no Caribe e 
no Brasil. 

É comum nas áreas rurais, embelezando a paisagem com 
suas flores intensamente vermelhas, além de ser muito 
utilizado na arborização urbana de ruas e praças.  
Mas, antes de escolher o flamboyant para 
plantar, é preciso lembrar que se trata de 
uma árvore bem alta (podendo chegar a 
10 metros), com copa ampla e raízes 
muito superficiais, que 
podem rachar calçadas. 
Por esse motivo, 
recomenda-se seu plantio 
em praças, parques e 
grandes espaços livres.
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Eucalipto

... e do eucalipto 

Não existe apenas uma espécie de eucalipto, mas cerca 
de 800, todas originárias da Austrália. As diversas espécies 
têm as mais variadas aplicações, desde simples caixotes 
para transportar frutas até exercerem nobres funções 
em construção naval e em edifícios e pontes. O
eucalipto foi introduzido no Brasil, no início do século
XX, como combustível para mover as máquinas
a vapor. Pelo rápido crescimento, muitas áreas do 
País foram florestadas com eucaliptos, empregados 
na produção de dormentes para a construção de 
ferrovias e na fabricação de papel e celulose. 

Como outras plantas exóticas, o eucalipto preocupa 
pelos impactos ambientais que ocasiona ao substituir as           
    florestas nativas. São males da monocultura, que elimina  
         a diversidade e a riqueza de plantas e da fauna. 

       Alguns eucaliptos têm boa capacidade de   
      superar condições difíceis, como longos     
                   períodos secos no solo. Algumas espécies são muito 
bem-sucedidas na captação de água, reduzindo a quantidade 
de líquido destinada a outras plantas; outras podem eliminar 
plantas competidoras, razão pela qual o eucalipto não é uma 
boa opção em encostas ou outras situações em que exista a 
possibilidade de erosão dos solos.
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Será que Carmem 
Miranda sabia que 
a maioria das frutas 
que usou para 
representar nosso 
país tropical não é 
brasileira? 
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Muitas das frutas apreciadas pelos brasileiros não são nativas do Brasil. 

Frutas exóticas são aquelas que foram introduzidas no Brasil por viajantes, 
colonizadores, curiosos ou mesmo acidentalmente. Calcula-se que mais 
de 3.000 espécies de frutas exóticas conhecidas até o momento foram 
transportadas no mundo pelo homem. 

Por outro lado, não há nenhuma estimativa sobre o número de frutas nativas 
utilizadas pelo homem. Ou seja, sabemos mais sobre frutas exóticas que 
viajaram pelo mundo que sobre as próprias frutas do País.  

No Brasil, as primeiras frutas exóticas foram introduzidas pelos colonizadores 
portugueses, que trouxeram espécies tropicais de outras regiões do mundo. 
A bananeira parece ter sido uma das primeiras frutas transportadas do Oriente 
para o Brasil. Sem a banana, não teria ocorrido a industrialização em São Paulo, 
no século passado. Por serem alimentos baratos, arroz, feijão e banana foram a 
base alimentar de muitos operários nas décadas de 1940 e 1950.

Mas não foi somente a América Tropical que recebeu plantas exóticas dos 
colonizadores. Muitas plantas nativas foram levadas à Europa e fizeram grande 
sucesso por lá. É o caso do tomate, de origem sul-americana e que se tornou 
ingrediente principal do molho de tomate para as apetitosas macarronadas 
italianas. A batata, muito popular na dieta do mundo atual, tem sua origem 
nos Andes. A invenção da batata frita na França só foi possível depois do seu 
traslado para a Europa. Hoje, com a Internet, o sucesso de uma fruta ou de 
qualquer outro alimento é divulgado com extrema facilidade e seu potencial de 
cultivo viaja rapidamente pelo mundo.
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