
A família AGAVACEAE - ver foto - inclui cerca de 20 géneros e mais de 
400 espécies de plantas, de herbáceas a árvores, distribuídas por todo o 
mundo tropical mas com maior incidência nas zonas áridas e quentes da 
América. As folhas estão dispostas em espiral, agrupadas em rosetas, e 
são  normalmente  estreitas,  por  vezes  espinhosas  na  ponta,  com 
frequência  suculentas.  Inclui  muitas  plantas  de  interesse  ornamental, 
assim como fontes de fibras (sisal), de resina (Dracaena), de detergente 
e  de   bebidas  (pulque,  mescal  e  tequilha).  As  flores  são  em  geral 
hermafroditas,  o  perianto  com  dois  conjuntos  de  três  peças 
indiferenciadas, agrupadas em inflorescências, o fruto uma cápsula ou 
baga. No género Agave (mais de 100 espécies) as plantas são em geral 
monocárpicas,  florindo  apenas  uma  vez  e  morrendo  de  seguida.  As 
agaves  do  Sudoeste  americano  eram verdadeiros  supermercados  das 
tribos nativas. 

A família ASPHODELACEAE tem cerca de 17 
géneros e 750 espécies, presentes da Europa 
à Ásia, mas com maior riqueza em África, em 
especial  na  África  do  Sul.  O  género  Aloe 
contribui  com  metade  das  espécies.  São 
pequenas  árvores  paquicaules  ou  arbustos, 
com folhas suculentas agrupadas em rosetas 
terminais,  dentadas  ou  espinhosas  nas 
margens.  As  flores  são  hermafroditas, 
também  com  perianto  composto  por  dois 
conjuntos de três peças florais agrupadas em 
inflorescências, o fruto uma cápsula. A espécie 
mais  conhecida  é  o  Aloe  vera,  usada  na 
indústria dos cosméticos, usada também para 
o tratamento de queimaduras e, no passado, 
da tuberculose e infecções cutâneas (possui um     Detalhe de um Aloe.
antibiótico natural).

A  família  ASPARAGACEAE é  uma  pequena 
família  com  6  géneros  e  150  espécies  de 
pequenos  arbustos  ou trepadeiras,  com folhas 
vestigiais  e  orgãos  fotossintéticos  alternativos, 
intermediários  entre  folhas  e  ramos, 
denominados cladódios. As flores são solitárias 
ou  em  inflorescências,  hermafroditas  ou 
unissexuais,  o perianto com dois conjuntos de 
três peças, o fruto uma baga encarnada. Inclui 
espécies alimentares (Asparagus) e ornamentais 
(Ruscus).
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A  classificação  das  plantas  tradicionalmente  conhecidas  como 
monocotiledóneas tem sofrido grandes alterações nos últimos anos e não 
é, ainda, unânime. Nesta visita iremos reconhecer e visitar três famílias 
distintas mas próximas entre  si:  as agaves  Agave, as  iucas  Yucca, o 
dragoeiro  Dracaena  draco,  as  patas-de-elefante  Nolina e  a  fiteira 
Cordyline australis da AGAVACEAE (que aqui inclui a DRACAENACEA); os aloés 
Aloe da ASPHODELACEAE; os espargos Asparagus, as gilbardeiras Ruscus e 
a alegra-campo Semele androgyna da ASPARAGACEAE.

Nolina  longifolia (esq.),  Agave  americana (centro),  Yucca  carnerosa (dir.)  da 
família AGAVACEAE no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa.


