
O ovário inferior de algumas rosáceas permitiu o aparecimento de um 
fruto especializado, o pomo (pera, maçã), resultante do desenvolvimento do 
receptáculo da flor em torno do ovário.

A família Rosaceae é de enorme importância económica, sendo apenas 
ultrapassada pela família Poaceae - dos cereais - e pela família Fabaceae - 
os  legumes.  Grande parte  dos  frutos que  consumimos são  de  rosáceas, 
incluindo  a  pera (Pyrus),  pero  ou maça  (Malus),  cereja,  ginja,  ameixas, 
pêssego,  alperce e amêndoa (Prunus),  nêsperas (Mespilus e  Eriobotrya), 
amora (Rubus), morango (Fragraria), e o marmelo (Cydonia). É ainda uma 
família rica em espécies ornamentais como a sorveira (Sorbus), as roseiras 
(Rosa), e os géneros Cotoneaster, Pyrachanta e Spiraea, entre outros.

Apesar de produzirem pólen com abundância, as flores das rosáceas 
produzem pouco ou nenhum néctar e necessitam de fertilização cruzada 
(alogamia).  Este  facto  levou  ao  desenvolvimento  da  apicultura  de 
transumância, para fornecer aos enormes pomares de macieiras, pereiras, 
amendoeiras,  etc.,  polinizadores  em  abundância.  A  necessidade  de 
fertilização cruzada exige a plantação de mais de uma variedade de árvore 
de fruto rosácea em proximidade, para aumentar a produção de fruta.

No Jardim Botânico da Universidade de Lisboa existem mais de 30 
espécies de rosáceas muito variadas na forma, desde a  Potentilla indica, 
uma herbácea perene, à imponente  Photinia nussia, uma árvore de porte 
significativo. É, assim, possível apreciar no JB-UL a riqueza e diversidade 
das  rosáceeas,  não  só  pelo  números  de espécies  que possui  como pela 
diversidade de nichos ecológicos que estas ocupam no mundo natural.
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Família com cerca de 100 géneros e 3000 espécies, distribuídas por 
todo o mundo mas com maior incidência na zona temperada do Norte. Inclui 
árvores  caducifólias  e  perenifólias,  arbustos,  sub-arbustos  e  herbáceas 
perenes  (algumas anuais),  algumas trepadeiras  mas  não  inclui  qualquer 
espécie aquática.

As  folhas  nesta  família  são  normalmente  alternas,  simples  ou 
compostas, com um par de estípulas (apêndice da base do pecíolo da folha). 
As flores são vistosas e polinizadas por insectos, e têm elevado potencial 
ornamental. São regulares e hermafroditas, de ovário superior a inferior e 
têm com frequência um epicálice, alternando as sépalas com as episépalas, 
no mesmo número de sépalas e pétalas, cinco. Os estames são numerosos, 
duas,  três  ou  mais  vezes  o  número  de  pétalas,  e  os  carpelos  livres  e 
numerosos ou fundidos e reduzidos em número, restando apenas um no 
género Prunus.
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