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A cidade de Presidente Prudente, localizada no oeste do estado de São Paulo, numa região
próxima as divisas do estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, tem o privilégio dentre outras
árvores, na cidade e região grande variedade de Ipês( Tabebuias) e curiosamente a variedade
branca, Tabebuia Roseo-Alba, que ainda exála um doce aroma, muito suave, em sua raridade,
as regiões do Brasil em que se encontram são apreciadas com muita atenção pelo tempo em
que dura a sua florada, apenas de dois a quatro dias, que pode chegar a florar mais vezes
durante o ano. Acompanhando com mais atenção aqui algumas variedades a sua floração
tem durado até 8 dias, em alguns bairros da cidade no mês de agosto e setembro temos as
grandes floradas, com Ipês de até 15 metros de altura, e em grandes quantidades, com
variação de côres, Ipê Branco, Ipê Branco Marfim, Ipê Branco e amarelo suave na parte
interna, esses tons encontramos num quadrilátero de dois bairros da cidade, onde com o
passar do tempo a própria natureza se encarregou de espalhar as sementes e produzir as
mudas que ao longo dos anos vem se transformando em lindas floradas. Outras variedades
são o Ipê Amarelo do Cerrado, o Ipê Amarelo do Mato, o Ipê Amarelo de Bola,o Ipê Rosa de
Cacho, o Ipê Rosa de Bola, em dois tons, claro e escuro, se olhamos com atenção algumas
variedades de pouca idade, vemos alguns tons de côres diferentes, acasalamento natural pela
convivência entre as variedades na região, ja nos arredores da cidade temos o Ipê Tabaco, o
Ipê Rosa-Roxo e o Ipê Púrpura, que se destaca pela altura de até 18 metros, onde podem ser
vistos solitários nos campos ou matas fechadas. Se impoe a pureza de uma àrvore vistosa, um
florido magistral, que pouco tempo dura, porque as folhas começam a nascer assim que as
flores caem mesmo sem murchar, é tudo muito rápido, e em poucos dias temos uma frondosa
sombra, existem no Brasil mais de 40 tons diferentes, catalogadas principalmente nos estados
do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goias e norte do Paraná.
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