
Flor de Algodão Vermelha 
 
A Flor de Algodão Vermelha, cujo nome científico é Bombax ceiba, é conhecida 

como Árvore do Algodão, Árvore de Herói, Panzhihua, Árvore de Fogueiras. A 
Bombax ceiba é uma árvore de folha caduca que cresce em regiões tropicais e 
subtropicais, muitas vezes plantada ao longo dos dois lados da rua e utilizada no 
paisagismo urbano. A Bombax ceiba também é muito comum nos parques, jardins e 
zonas verdes de Macau. Algumas destas árvores encontradas no Jardim de Luís de 
Camões, Jardim de Lou Lim Ioc, Jardim da Flora, Templo de A-Má ou noutros locais 
são centenárias. 

 
A Bombax ceiba é alta e de grande porte, a sua aparência muda com as quatro 

estações do ano. No Outono, com a brisa fresca, as folhas da árvore ficam amarelas e 
caem graciosamente; no Inverno, por causa do frio, os ramos e o tronco ficam nus e a 
árvore fica desolada; na Primavera, as flores desabrocham e radiam com o regresso do 
calor; no início do Verão, as folhas crescem, as cápsulas rebentam e uma penugem 
parecida com flocos de algodão dança no ar como neve; no pico do Verão está muito 
quente e as árvores fazem uma sombra agradável e exuberante. Ano após ano, o 
movimento das estrelas altera-se, mas a Bombax ceiba mantém a sua singular forma 
recta e alta. Entre outras características, o que mais chama a atenção para a Bombax 
ceiba são as suas flores vermelhas que florescem nos dias de Primavera, atraindo a 
visita de abelhas e pássaros, anunciando, desta forma, a chegada da Primavera; e mais 
tarde, mesmo com as flores caídas, estas gigantes árvores mantém-se rectas, mostrando, 
com orgulho, a sua grande forma junto das outras espécies mais pequenas. 

 
A Flor de Algodão Vermelha cresce solitária no topo e nas axilas das folhas dos 

ramos, com flores grandes e lindas, cuja sépala é em forma de copo e de cor castanha, 
com 5 pétalas, ovais invertidas, geralmente vermelhas, às vezes vermelho alaranjado. 
Em casos raros, também existem flores amarelas. Quando florescem, as pétalas são 
ligeiramente enroladas para fora. A maioria é androceu, duas rodadas por fora e por 
dentro; o pistilo é mais alto que o androceu e no ápice do estigma com 5 lóbulos. 

 
A beleza e o néctar da Flor de Algodão Vermelha atraem aves Olho-branco-do 

Japão (Zosterops japonicus), Bulbul chinês (Pycnonotus sinensis), Pardal (Passer 
montanus), Mainá-de-crista (Acridotheres cristatellus) e outros pássaros, atraindo 
também abelhas que visitam e espalham o pólen. A flor de algodão vermelha seca pode 
ser usada como remédio, e serve para dissipar o calor, eliminar a humidade e 
desintoxicar, sendo uma das matérias-primas do famoso chá de ervas de Guangdong - 
o chá de cinco flores. A raiz e a casca também podem ser usadas medicinalmente; o 
algodão vermelho pode ser usado como material de enchimento para almofadas ou 
jaqueta de algodão, entre outros; o tronco pode ser usado como material; as sementes 
podem ser utilizadas como óleo lubrificante ou na fabricação de sabão. Pode-se dizer 
que o todo corpo da Bombax ceiba é tesouro! 

 
A Flor de Algodão Vermelha, pelas suas características associadas à beleza, 

orgulho e forma recta, fazem dela um objecto de canto e louvor de literatos antigos e 
modernos; os versos, cantigas, odes e canções sobre a Flor de Algodão Vermelha são 
amplamente recitados, e obras artísticas como pinturas e fotografias associadas também 
são vistas em todo o lado. 

 



Esta emissão filatélica que ilustra a “Flor de Algodão Vermelha”, radiante e bonita, 
de cor vermelha forte mas calma permite-nos apreciar a beleza da Flor de Algodão 
Vermelha, nesta polegada quadrada. 
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