Referências:
JARDINEIRO. Disponível em: <www.jardineiro.net/>. Acesso em julho de 2017.
UFRGS. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php>. Acesso em julho de 2017.
WIKIPEDIA. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal>. Acesso em julho de 2017.
SOBRAL, M.; JARENKOW, J.A.; BRACK, P.; IRGANG, B.; LAROCCA, J.; RODRIGUES, R.S. Flora Arbórea e Arborescente do RS. 2 ed. ISBN 978-857656-275-7, 357 pg. 2013.

Plátano - Liquidambar styraciflua
Os plátanos são árvores do gênero Platanus, da família Platanaceae. São típicas dos
climas subtropical e temperado. No Brasil está presente nos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
No geral, são árvores de interesse ornamental, podendo atingir mais de 30 metros de
altura. Possuem folhas lobadas semelhantes às do bordo, que ficam avermelhadas
no outono antes

de

caírem

no inverno,

diferenciando-se,

porém,

dos

bordos

pelas flores reunidas em inflorescências globosas.
"Plátano" se originou do grego plátanos, pelo latim platanu. Galhos cortados da árvore no
inverno com cerca de 20 cm, antes de colocar na terra (substrato arenoso) aconselha-se
deixar uma noite numa solução com enraizador, a estaca plantada deve ser cortada rente
ao primeiro broto, é onde o galho possui mais poder de enraizar.
O mês de Julho é propício à propagação do plátano por estaquia.
O plátano, é considerado um híbrido entre o plátano Americano e o plátano Europeu. É
uma árvore de folhas são caducas, que geralmente atinge um grande porte, de ritidoma
que se destaca em placas muito finas, dando ao tronco um aspecto muito característico
(com manchas acinzentado-esverdeadas).
As flores nascem em Abril ou Maio.

Família: Altingiaceae
Origem: "Plátano" se originou do grego plátanos, pelo latim platanu
Estado que está presente: está presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
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