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Alporquia, bráctea, colmo, estolho, estiolada... o idioma 
"jardinês" está muito complicado?  

Pois agora vai ficar mais fácil! Neste pequeno dicionário 
de jardinagem, colocamos os termos mais utilizados, bem 

explicadinhos! 

 

 

A calêndula (Calendula officinalis) é um exemplo de planta anual  

A  

Ácido: Com pH inferior a 7 (veja também pH). Solo ácido é comum em regiões 
chuvosas, tende a ser escuro e a formar limo.  

Acuminada: Folha que termina em ponta alongada. 
Aérea: que ocorre no ar ou é própria dele; parte aérea de uma planta é, geralmente, 



o conjunto de caule, ramos folhas, flores e frutos; raiz aérea é qualquer raiz exposta 
ao ar, como as do filodendro e da seringueira. 

Alcalino: Com pH superior a 7 (veja também pH). Solo alcalino ocorre mais 
comumente em regiões de pouca chuva e tende a ser esbranquiçado.  

 

Alcachofra: Uma flor na mesa  

Ao saborear uma alcachofra, além de consumir um poderoso alimento, você estará  se 
deliciando com uma flor exótica e medicinal. Conheça aqui, as virtudes dessa delícia. 

Na verdade, a alcachofra (Cynara scolymus) que consumimos é uma flor imatura, 
pertencente à mesma família das margaridas e dos girassóis - a família das 
Compostas. Conta-se que ela saiu do jardim e foi para a mesa na época do Império 
Romano, quando suas propriedades nutritivas e medicinais foram descobertas e a 
alcachofra passou a ser privilégio apenas da mesa de nobres e reis. Hoje, felizmente, 
não é preciso ser nobre para desfrutar deste privilégio (apesar do preço ser às vezes 
proibitivo!).  

Considerada uma iguaria exótica, esta hortaliça parece ter sido feita para ser deliciada 
a cada pétala e não para ser devorada. Afinal, dela consumimos apenas a parte 
carnuda das "pétalas" e o "fundo" da flor, depois de retirados os espinhos. O trabalho é 
compensador, se levarmos em conta suas excelentes propriedades nutritivas e 
medicinais: a cada 100g comestíveis, encontramos boas doses de vitaminas do 
complexo B, potássio, cálcio, fósforo, iodo, sódio, magnésio e ferro. A lista de suas 
qualidades terapêuticas também é digna de registro. Para começar, o sabor amargo 
estimula as secreções digestivas. A água do cozimento da alcachofra é um verdadeiro 
chá de efeito diurético, estimulante da vesícula biliar e ativador da digestão. 

Aliás, a alcachofra é considerada um eficiente auxiliar da digestão e a ciarina – 
substância encontrada na planta – pode melhorar as funções do fígado. A medicina 
popular já consagrou esta iguaria como um perfeito alimento-remédio, ideal para as 
pessoas com problemas hepáticos e para os diabéticos. 

Várias experiências realizadas com o extrato da alcachofra atestaram sua eficiência na 
redução do excesso de gordura no sangue, porém, o simples fato de consumí-la já traz 
inúmeras vantagens, entre elas, o poder de combater anemias e raquitismo, pela boa 
dose de ferro e vitamina C que contém. 

Proibida para mulheres? 



Quando se fala em alcachofra é preciso esclarecer alguns enganos. No início do texto 
as palavras pétalas e fundo aparecem entre aspas. Isso porque o que se chama de 
"flor" na planta é, na verdade, uma inflorescência. A flor é constituída por um capítulo 
de grandes dimensões do qual consumimos apenas o receptáculo carnudo – chamado 
"fundo ou coração da alcachofra". As partes chamadas impropriamente de pétalas são 
as brácteas da planta. 

Feita a observação, vale a pena lembrar que as alcachofras sempre tiveram suas 
propriedades reconhecidas. Na Antigüidade, elas já eram utilizadas pelos médicos no 
preparo de medicamentos contra a febre, doenças do fígado, reumatismo e até como 
antidepressivo. Mas convém contar uma passagem não tão gloriosa desta planta: ao 
que parece, por volta do século XVI, o consumo da alcachofra na França chegou a ser 
proibido para mulheres. É que a esposa do rei Henrique II, a italiana Catarina de 
Médicis, adorava alcachofras e corria a fama de que a iguaria era um poderoso 
afrodisíaco. O comportamento da esposa do rei não devia ser muito exemplar, pois, 
juntando uma coisa com a outra, acharam que as damas não deviam comer 
alcachofras e viram por bem, proibir o consumo apenas pelas mulheres. 

Perfeita no prato 

As alcachofras foram trazidas para o Brasil pelos imigrantes europeus, há cerca de 100 
anos. Nativa do sul da Europa e norte da África é uma planta de clima temperado a frio 
(média de 20 graus C) e áreas úmidas. Em regiões quentes vegeta bem, mas não 
forma os botões florais comestíveis.  

De agosto a novembro, estamos em plena época de colheita da alcachofra. É quando a 
encontramos com ótima qualidade e melhores preços. São quatro as variedades mais 
encontradas no mercado: Violeta de Proença, Roxa de São Roque, Verde Lion e Verde 
Grande da Bretanha. 

A maioria dos nutricionistas concorda: o ideal é consumir a alcachofra no mesmo dia 
da compra, pois ela começa a perder suas qualidades logo depois de colhida. Na hora 
da compra, recomenda-se escolher as que apresentarem talo longo e inflorescência 
firme e bem arroxeada. Para os apreciadores desta flor comestível, os "espinhos" só 
devem ser retirados após o cozimento - é quando chegamos ao gran finale da iguaria: 
o famoso fundo da alcachofra. Outro detalhe: recomenda-se consumir a planta logo 
após o cozimento ou preparo, para melhor aproveitamento de suas propriedades 
medicinais e nutricionais. 

Dicas para preparar a alcachofra: 
1. Corte o talo perto da base e lave a alcachofra em água corrente abrindo bem as 

pétalas para que a água penetre. 
2. Deixe de molho em água com sal e algumas gotas de limão ou vinagre para não 

escurecer. 
3. No cozimento, use panelas esmaltadas ou em aço inoxidável. As panelas de 

alumínio escurecem a alcachofra. 



4. O tempo médio de cozimento é de aproximadamente 40 minutos, dependendo 

do tamanho e idade da alcachofra. Em panela de pressão o tempo cai para uns 

20 minutos. 
5. Para saber se a alcachofra está cozida, é só puxar uma folha: se ela se soltar 

com facilidade é porque está no ponto. 
6. No cozimento, evite o excesso de água: coloque o suficiente para cobrir metade 

da alcachofra. 
7. Os talos das alcachofras também podem e devem ser aproveitados. Para isso, é 

só retirar a parte fibrosa que os envolve, descascando-os com uma faca. 

Depois, deixe os talos mergulhados em água com limão ou vinagre durante 

alguns minutos e leve para cozinhar por 30 minutos ou 15 minutos em panela 

de pressão. 
Receitas: 
Alcachofra dos Nobres 
Corte as pontas das pétalas de 6 alcachofras grandes, deixando-as todas com a 
mesma altura. Retire as pétalas mais duras e esfregue as partes cortadas com limão. 
Ponha para ferver 8 xícaras (chá) de água com sal e coloque as alcachofras, junto com 
metade de um limão. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por uns 30 minutos. Escorra e 
deixe esfriar. 
Retire, cuidadosamente com uma colherinha, a parte fibrosa central de cada 
alcachofra, isto é, os "espinhos". Retire também todas as pétalas, cubra os fundos com 
papel alumínio e leve à geladeira. Enquanto isso misture num recipiente 1/2 xícara 
(chá) de azeite, 2 colheres (sopa) de suco de limão, 2 colheres (sopa) de vinagre, 
salsa picada, 2 colheres (chá) de mostarda e sal a gosto. Retire os fundos das 
alcachofras da geladeira e arrume-os numa travessa, sobre as pétalas reservadas. 
Espalhe por cima o molho preparado e leve novamente à geladeira, até a hora de 
servir. 
Alcachofras à Romana 
Retire os talos de 4 alcachofras, limpe-as e corte a ponta das folhas. Coloque-as em 
uma vasilha com água, sal e limão e reserve. Misture 1/2 pãozinho amanhecido e 
ralado com salsa picada e sal a gosto. Escorra as alcachofras, achate-as um pouco no 
centro, para formar uma cavidade entre as pétalas e recheie com a mistura. Leve as 
alcachofras ao fogo, em uma panela com um pouco de água e óleo. Tampe e deixe 
cozinhar até que as pétalas se soltem facilmente. 



Alpínia ou colônia (Alpinia zerumbet)  

Nome científico: Alpinia zerumbet 
Família: Zingiberáceas 
Nomes Populares: colônia, falso-cardamomo, helicondia, jardineira, alpínia, gengibre-concha. 
Outros nomes: collar de novia (em espanhol), shell ginger e pink porcelain lily (em inglês). 

Esta planta, parente do gengibre, é uma herbácea, rizomatosa, que chega a 2 ou 3 metros de 
altura. Suas folhas são aromáticas, longas, largas e brilhantes. As flores, que surgem no verão e 
outono, são róseas e brancas, agrupadas em inflorescências semi-pendentes e apresentam aroma 
suave e agradável. O fruto é do tipo cápsula, de formato globoso e abriga diversas sementes. A 
propagação de alpínia se dá por meio da divisão de rizomas.  

Planta de clima ameno, necessita de luz solar plena ou meia-sombra com pelo menos 4 horas de 
sol por dia. O solo indicado para o cultivo deve ser rico em matéria orgânica e apresentar boa 
drenagem. A Alpinia zerumbet gosta de regas espaçadas e não se dá bem com solo encharcado. 

 

Trata-se de uma espécie originária da Ásia (China e Japão), cultivada no Brasil principalmente 
como planta ornamental. A espécie apresenta propriedades medicinais, suas folhas e raízes 
contêm kavaína e dehydrokavaína. Estas substâncias, segundo estudos realizados, dão à Alpinia 
zerumbet as mesmas atividades farmacológicas da kawa-kawa (relaxante e anti-stress). A alpínia 
ou colônia é também conhecida por sua ação anti-hipertensiva que é atribuída às substâncias 
presentes no extrato e no seu óleo essencial.  

Outras substâncias presentes na planta, como alcalóides, taninos, cardamonina, isalpinina, 
canfeno, cânfora, cálcio, ferro, magnésio, potássio, sódio e zinco contribuem para a sua aplicação 
na fitoterapia, dando-lhe indicações contra a artrite e a asma, além de propriedades anticatarral, 
antitérmica, antiulcerogênica e estomáquica. Entretanto, seu uso não é indicado para gestantes e a 
ingestão pode causar intoxicações leves e efeitos cardíacos. O contato com a seiva pode causar 
irritações na pele e nos olhos.  



 

Alporque: Ramo ou caule circundado por terra, pó de xaxim, turfa ou substrato 
semelhante, para emitir raízes e, mais tarde, ser destacado como muda.  

Alporquia: Técnica de reprodução por alporque.  
Alternadas: Folhas que nascem em nós alternados em cada lado do caule ou do 

ramo.  
Amarrilho: Cordão ou fita para atar uma planta, geralmente a uma estaca que lhe 

serve de tutor.  
Antera: Parte do estame que desenvolve e contém o pólen.  

Anêmona  

(Anemone coronaria)  

A anêmona pertence à família das Ranunculáceas 
Esta flor apresenta delicadas pétalas, tão finas que 
parecem feitas de papel, nas cores púrpura, rosa, 
vermelho, amarelo-claro e branco, dependendo da 

variedade. Ideal para a criação de arranjos florais ou, simplesmente, para enfeitar 
um vaso de vidro.  
Apesar da aparência delicada, a anêmona é bem resistente e, se manuseada 
adequadamente, pode durar cerca de uma semana. Para isso, é essencial trocar a 
água do vaso todos os dias, lembrando de cortar cerca de 1 cm da base do caule, 
sempre em diagonal, com um canivete ou tesoura bem afiados. O ideal é fazer 
esse corte com a haste imersa em água limpa e fresca ou sob um fio de água 
corrente, para ajudar na hidratação.  

Antúrio (Anthurium sp.) 

 



A flor do antúrio, na verdade, é bem pequena, alcançando o tamanho da cabeça de um 
alfinete. A parte colorida e exótica, que normalmente achamos que é a flor, na verdade 
é uma inflorescência, ou seja, o conjunto formado pela espádice - espiga onde brotam 
as minúsculas flores - e espata do antúrio - a bráctea colorida, ou a folha modificada. 
As verdadeiras flores do antúrio são os pontinhos amarelos que brotam na espiga. 

Esta peculiaridade é um artifício da natureza: quando as flores são pouco 
significativas, a natureza produz folhas modificadas ou brácteas coloridas para atrair 
insetos e outros agentes polinizadores. Isso também ocorre com as flores do bico-de-
papagaio (Euphorbia pulcherrima) e da primavera (Bougainvillea spectabilis), por 
exemplo. 

Mas o antúrio não impressiona apenas pela beleza da inflorescência. Suas folhas em 
formato de coração (codiformes), que variam de tamanho dependendo da espécie, são 
extremamente exóticas. Em algumas espécies, podem ser até mais atraentes que as 
inflorescências, bons exemplos disso são o Anthurium crystallium e o Anthurium 
magnificum que apresentam as nervuras em tons contrastantes, resultando em 
verdadeiros desenhos nas folhas. 

Pertencente à família das Aráceas - que reúne cerca de 600 espécies, todas originárias 
da América Tropical - o antúrio é uma das espécies mais famosas da família. Suas 
espatas podem apresentar cores que vão do mais puro branco até o vermelho intenso, 
incluindo vários tons de rosa, salmão, verde e até marrom. 

Algumas espécies são bem populares no Brasil, como o Anthurium andreanum - 
chamado de "paleta-de-pintor" e o Anthurium scherzeranum, conhecido como "flor-de-
flamingo”, por apresentar a espádice recurvada, lembrando a forma do flamingo. 

Cultivo 

Quem deseja cultivar antúrios, pode ficar tranqüilo: é uma planta de fácil cultivo, que 
não dá trabalho e nem requer muitos cuidados. O primeiro passo é escolher um local 
sombreado para a planta, pois o excesso de sol é prejudicial ao antúrio. Procure deixar 
a planta à meia-sombra, isto é em locais com boa luminosidade, mas sem que receba 
os raios solares diretamente. 

 A mistura de solo indicada para o plantio é a seguinte: 

1 parte de terra comum, 

1 parte de terra vegetal 

2 partes de composto orgânico  

 Procure usar mudas bem desenvolvidas com cerca de 10 cm de altura. Se for plantar 
em canteiros, tente colocar as mudas sob a sombra de árvores ou arbustos grandes. 
Para controlar problemas com fungos nos canteiros, recomenda-se fazer pulverizações 
periódicas com calda bordalesa. De resto, os cuidados são poucos:  

•          regas freqüentes sem encharcar;  



•          pulverizar as folhas com água durante o verão mais intenso; 

•          duas vezes ao ano, adubar com um composto orgânico; 

•          garantir sombra, calor e umidade; 

 Super duráveis 

Exótico e duradouro, o antúrio é uma das plantas mais usadas na decoração de 
interiores e na formação de arranjos florais. Sua inflorescência (a parte tida como flor) 
chega a durar até 60 dias num vaso com água, após ser retirada da planta. 

Entretanto, a beleza e durabilidade da planta na composição de arranjos e decorações 
dependem de fatores importantes. Em locais onde a umidade do ar é baixa, a 
folhagem deve ser pulverizada com água, para manter seu frescor e brilho. Para o 
corte, a inflorescência só deve ser retirada, quando estiver totalmente formada. 

Anuais: Plantas obtidas a partir de semente e que completam o ciclo de vida em 
uma estação. As anuais devem ser descartadas assim que completarem o ciclo. Várias 
plantas perenes são tratadas como anuais, geralmente por perderem o viço nos anos 
seguintes.  
Ápice: Porção terminal de um órgão, como o caule e a raiz.  
Aquênio: Fruto seco, com uma única semente ligada à parede do fruto num só ponto, 
como o do girassol. 
Arbusto: Planta compacta, de caule lenhoso e ramificado, menor do que uma 
árvore, que, em geral, ramifica desde o solo. Normalmente, é difícil estabelecer a 
diferença entre um arbusto grande e uma árvore pequena. 
Aréola: Órgão exclusivo dos cactos, composto de uma diminuta almofada ou 
elevação de onde nascem os espinhos, ramos e as flores. Este termo também designa 
um pequeno círculo translúcido em folhas atacadas por fungos.  
Argila: Tipo de barro constituído essencialmente por silicatos de alumínio, tende a 
reter água.  
Árvore: Planta de haste lenhosa com um tronco claramente perceptível, encimado 
por galhos.  

Saiba quais são as espécies de árvores ideais para a beira de rios 

 

Goiabeira (Psidium guajava)  



Espécies para terrenos alagados  

Açoita-cavalo-miúdo (Luehea divaricata) 
Angico (Anadenanthera colubrina)  
Crista-de-galo (Erythrina crista-galli)  
Embaúbas (Cecropia hololeuca e Cecropia pachystachya)  
Guanandi (Calophyllum brasiliensis)  
Ingá (Inga spp)  
Ipê-amarelo-do-brejo (Tabebuia umbellata)  
Jenipapo (Genipa americana)  
Jerivá (Syagrus romanzoffiana)  
Palmito (Euterpe edulis)  
Pau viola (Cytharexillum myrianthum)  
Peito-de-pombo (Tapuira guaianensis)  
Peroba poca (Aspidosperma cylindrocarpon)  
Pindaíba (Xylopia emarginata)  
Pinha-do-brejo (Talauma ovata)  
Salgueiro (Salix humboldtiana)  
Sangra d'água (Croton urucurana)  
Suinã (Erythrina falcata)  
Tapiá (Alchornea glandulosa)  

Espécies tolerantes a inundação temporária  

Aroeira-vermelha (Schinus terebenthifolius)  
Cabriúva (Myroxylon perniferum)  
Canela-batalha (Cryptocarya aschersoniana)  
Capixingui (Croton floribundus)  
Capororoca (Rapanea ferruginea)  
Copaíba (Copaifera langsdorfii)  
Figueira (Ficus spp)  
Goiabeira (Psidium guajava)  
Guaiuvira (Patagomela americana)  
Jabuticaba (Myrciaria trunciflora)  

Dicas úteis:  

 

Jerivá (Syagrus romanzoffiana) 

• O espaçamento indicado para o plantio é de 3 metros entre linhas e 2 metros 

entre plantas.  



• As espécies tolerantes a alagamento constante são próprias para beiradas de 

rios e terrenos brejosos em geral.  
• As que suportam inundações apenas temporárias devem ser plantadas um 

pouco mais afastadas, em terra mais firme.  

Araucária angustifolia: a árvore do pinhão  

 
Araucaria angustifolia  

Sendo um mês tipicamente frio, a culinária das festas do mês de junho - as festas juninas - não 
poderia deixar de conter bebidas e alimentos energéticos e quentes: pinhão, quentão, batata 
assada, mandioca frita, pipoca, amendoim, canjica e bolo de fubá são alguns exemplos dessa 
"quentíssima" culinária. Mas aqui nós vamos falar sobre o pinhão - a semente de uma árvore bem 
brasileira: o pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia).  

Esta semente apresenta um valioso teor nutricional. Tanto que era a principal fonte de alimentação 
de algumas tribos indígenas do sul do Brasil. Sua polpa é formada basicamente de amido, sendo 
muito rica em vitaminas do complexo B, cálcio, fósforo e proteínas. E antes de falarmos desta 
semente e sua bela árvore, vale lembrar que a melhor maneira de aproveitar todas as deliciosas 
potencialidades do pinhão é saber prepará-lo. Pelo menos um ingrediente é indispensável: a 
paciência. Deixe-o cozinhar lentamente, para que a casca se abra e libere todas as suas 
qualidades de aroma e sabor.  

Comida de índio? 

Os índios paranaenses, coletores de alimentos, tinham o pinhão como um alimento por excelência 
e acabavam atuando como propagadores das florestas de pinheiros. Para a colheita, os índios 
botucudos tinham flechas especialmente adaptadas para derrubar as pinhas ainda presas. A tal 
flecha chamava-se "virola".  

O inglês Thomas Bigg-Wither que, no século retrasado, passou pelos campos do Paraná, registrou: 
"0 pinhão fruta oblonga, de cerca de uma polegada e meia de comprimento, com um diâmetro de 
meia a três quartos de polegada na parte mais grossa, tem uma casca coriácea, como a da 
castanha espanhola. 0 paladar é, entretanto, superior ao desta última e, como produto alimentício, 
basta dizer que os índios muitas vezes só se alimentavam dele, durante muitas semanas. Pode ser 
comido cru, mas os índios habitualmente os assam na brasa até partir, quando fica em condições. 
0 sabor ainda melhora quando cozido, mas este é um sistema que os índios não praticam. 0 
estágio mais delicado do pinhão é quando ele começa a germinar, fazendo aparecer um pequenino 
grelo verde numa extremidade. Nada excede a guloseima desse fruto em tal estado. Os coroados 
costumam guardar esse fruto para comê-lo mais tarde: Isto eles fazem enchendo diversos cestos 
de pinhão, colocados dentro da água corrente durante quarenta e oito horas. No fim desse tempo 
os cestos são tirados fora e o conteúdo é espalhado para secar ao sol. Assim conservados, os 



frutos ficam secos e sem gosto, perdendo sem dúvida grande parte de suas propriedades 
nutritivas''.  

 

Ficha da Planta 

Nome científico: Araucaria angustifolia 
Nomes populares: Pinho, pinheiro-do-paraná, pinheiro-brasileiro, pinheiro-caiová, pinheiro-das-
missões e pinheiro-são-josé 
Família: Araucariáceas 
Origem: América do Sul, Brasil 

Trata-se de uma árvore alta com copa de formato de cálice. A araucária ou pinheiro brasileiro se 
destaca das outras espécies brasileiras principalmente por sua forma original que dá às paisagens 
do sul uma característica toda especial. No passado, antes que a lavoura de café e cereais 
cobrisse as terras paranaenses e antes que os trigais cobrissem os campos gaúchos, sua 
presença era tão comum que os índios chamaram de "curitiba" (que quer dizer "imensidão de 
pinheiros") toda uma extensa região onde esta árvores predominava. E a palavra acabou 
imortalizada, denominando a capital do Paraná.  

Presente no planeta desde a última glaciação - que começou há mais de um milhão e quinhentos 
mil anos, a araucária, segundo o engenheiro florestal Paulo Carvalho, da Embrapa de Colombo, 
PR, já ocupou área equivalente a 200 mil quilômetros quadrados no Brasil, predominando nos 
territórios do Paraná (80.000 km²), Santa Catarina (62.000 km²) e Rio Grande do Sul (50.000 km²), 
com manchas esparsas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que juntas, não 
ultrapassam 4% da área originalmente ocupada pela Araucaria angustifolia no país.  

É uma espécie resistente, tolera até incêndios rasos em razão de sua casca grossa que faz papel 
de isolante térmico. A capacidade de germinação é alta e chega a 90% em pinhões recém-
colhidos. Espécie pioneira, dissemina-se facilmente em campo aberto. Esta gimnosperma é uma 
árvore de grande porte: atinge cerca de 50 m de altura e seu tronco pode medir até 8,5 m de 
circunferência. Seu fruto, a pinha, contém de 10 a 150 sementes - os famosos pinhões - que são 
muito nutritivas, servindo de alimento a aves, animais selvagens e ao homem.  

A árvore cresce em solo fértil, em altitudes superiores a 500 m e atinge bom desenvolvimento em 
50 anos. Seu formato é bem peculiar:o tronco ergue-se reto, sem nenhum desvio e se ramifica 
apenas no topo, formando a interessante copa, com os ramos desenvolvendo-se horizontalmente, 
as pontas curvadas para cima; superpostos uns aos outros, formando vários andares. Logo abaixo 
da copa, nos pinheiros mais antigos, aparecem às vezes alguns tocos de ramo, quebrando a 
simetria característica. É planta dióica, isto é, suas flores - masculinas e femininas - nascem 
separadas, em árvores diferentes. Assim, um pé de Araucária angustifolia possui inflorescências 
(chamadas estróbilos) somente masculinas ou somente femininas.  



Ao contrário do que geralmente se pensa, as famosas pinhas usadas nos enfeites de Natal não 
provém das matas nativas de araucária, mas de espécies de introdução relativamente recente, 
pertencentes ao gênero Pinus. A pinha da araucária, ou estróbilo feminino, na maturidade, se 
desmancha soltando os pinhões e as escamas murchas. Quando chega a época da reprodução, o 
vento transporta o pólen das inflorescências masculinas para as femininas. É o tipo de polinização 
que os botânicos denominam anemófila. A araucária é, como já foi dito, uma gimnosperma 
(gymnos - nú; sperma - semente): suas sementes não estão encerradas em ovários. O óvulo nasce 
na axila de um megasporófilo, que é protegido por uma folha modificada - a escama de cobertura. 
Esta acaba envolvendo e protegendo o óvulo fecundado, constituindo o que se conhece como 
"pinhão". Uma árvore feminina produz uma média anual de 80 inflorescências, cada uma com 
cerca de 90 pinhões.  

A Araucária angustifolia é uma árvore útil: pode-se dizer que tudo nela é aproveitável, desde a 
amêndoa, no interior dos pinhões, até a resina que, destilada fornece alcatrão, óleos diversos, 
terebintina e breu, para variadas aplicações industriais. As sementes são ricas em amido, proteínas 
e gorduras, constituindo um alimento bastante nutritivo. É comum ver bandos de pássaros, 
principalmente periquitos e papagaios, pousados nos galhos das araucárias, bicando as 
amêndoas. É também costume alimentar os porcos com pinhões, hábito bem comum no sul do 
País. Mas é a madeira que reúne maior variedade de aplicações. Em construção, já foi usada para 
forros, assoalhos, e vigas. Vastas áreas de pinheirais foram cultivadas exclusivamente para a 
confecção de caixas e palitos de fósforos. E a madeira serviu até como mastros em embarcações. 
Em aplicações rústicas, os galhos eram apenas descascados e polidos, transformando-se em 
cabos de ferramentas agrícolas.  

A aplicação do pinheiro-do-paraná ou pinheiro brasileiro estende-se ao importante campo da 
fabricação de papel. Da sua madeira obtém-se a pasta de celulose que, após uma série de 
operações industriais, fornece o papel. Curiosidades: A semente da araucária, o pinhão, é 
realmente muito nutritiva. Pesquisas históricas e arqueológicas sobre as populações indígenas que 
viveram no planalto sul-brasileiro, de 6000 anos até os nossos dias, registram a importância do 
pinhão no cotidiano desses grupos. Restos de cascas de pinhões aparecem em meio aos carvões 
das fogueiras acesas pelos antigos habitantes das matas com araucária. Um depósito de restos de 
pinhões em meio a uma espessa camada de argila evidencia não apenas a existência do pinhão 
na dieta diária dos grupos, mas também uma engenhosa solução para conservá-lo durante longos 
períodos, evitando o risco de deterioração pelas ações do clima ou do ataque de animais.  

Sabe-se também que o pinhão servia de alimento para inúmeras espécies animais, inclusive 
caititus selvagens (espécie de porco), atraindo-os durante a época de amadurecimento das pinhas. 
Assim, ao lado da coleta anual do pinhão, os indígenas igualmente caçavam esses animais. Uma 
enorme diversidade de animais, desde grandes mamíferos até os menores invertebrados, vive na 
floresta de araucárias - e depende dela. Quando os pinhões amadurecem, a fartura de alimento 
altera toda a vida na mata. A gralha-azul, por exemplo, que utiliza a araucária para fazer seu ninho, 
esconde seu alimento no oco dessas árvores. Já o macaco bugio e o ouriço são dotados de uma 
curiosa habilidade: são capazes de debulhar cuidadosamente as pinhas que guardam os pinhões. 
O que sobra é aproveitado por besouros, formigas e uma infinidade de insetos.  

Fonte de pesquisa: http://sites.uol.com.br/mpcatell/arauc.html  
Para saber como plantar uma araucária, acesse o link: 
http://sites.uol.com.br/mpcatell/outros/fruto.html#COMO PLANTAR  

Avencas 

Você certamente já ouviu a expressão: "frágil como uma avenca". Pois é, os apreciadores da arte 
da jardinagem certamente já ouviram e sabem porquê. Esta planta, muito admirada por sua 

delicadeza, 



exige certos cuidados para desenvolver-se satisfatoriamente em nossa casa. 
Conheça agora, alguns de seus segredos. 

Elas carregam a fama de espantar mau-olhado: dizem que são capazes de absorver as 
energias negativas e murcham, dando sinal de que há alguém invejoso no ambiente. 
Algumas variedades são usadas até na medicina popular como calmante para a tosse 
ou problemas no couro cabeludo. Mas é principalmente como planta ornamental que as 
avencas são admiradas. 
O nome científico, Adiantum, deriva do grego 'adiantos' que significa 'que não se 
molha', pois as gotas de chuva deslizam sobre as folhas da avenca, sem molhá-las. O 
gênero Adiantum reúne muitas espécies e variedades. Dentre as avencas mais 
conhecidas e cultivadas, destacamos: 

 

 
 

  

· Cabelo-de-vênus (Adiantum capillusveneris) 

· Cabelo-de-anjo (Adiantum microphyla) 

· Avencão (Adiantum macrophylla) 

· Avenca suíça (Adiantum radianum) 

Multiplicação por esporos 
Na natureza, brotam espontaneamente por toda parte, desde beiras de cursos d'água 
e encostas de barrancos, até no alto de palmeiras. Ao produzir e lançar ao vento 



grande quantidade de esporos, a avenca pode brotar e se desenvolver em qualquer 
ambiente, desde que haja calor, umidade e luminosidade, com proteção contra a 
incidência de raios solares diretos. 
E o que são os esporos? São aqueles pontinhos que se distribuem no verso das folhas 
e, quando maduros, escurecem e soltam-se com facilidade. Isso explica a facilidade 
com que as avencas se espalham na natureza. 
Tudo muito simples, mas quando cultivamos a avenca em casa, a história muda de 
figura. Isso porque nem sempre elas são colocadas em locais que apresentam as 
características exigidas, ou seja, calor, umidade, luminosidade, e proteção contra o sol 
direto. Assim, as avencas acabam murchando, apresentam folhas amareladas e secas 
e podem até morrer. 

 
Drenagem e luminosidade 
Quem pretende cultivar avencas como plantas de interior, pode colocá-las em vasos 
(de preferência de barro), garantindo que o recipiente tenha um bom sistema de 
drenagem, ou seja, o excesso de água precisa ser eliminado com facilidade, pois é 
quase fatal para a planta. No caso dos xaxins, é importante observar sempre a 
quantidade de água usada nas regas, pois eles tendem a reter muita umidade. Com o 
tempo, é possível determinar qual a quantidade adequada ao volume de terra, 
levando-se em conta a temperatura - nos dias quentes a necessidade de água é maior 
e nos frios é bem menor. 
O plantio de avencas no jardim exige muito cudado na escolha do local, pois deve 
atender às três principais exigências da planta: calor, umidade e luz indireta. Outro 
detalhe importante: as avencas não suportam ventos diretos e excessivos. O local 
ideal, portanto, são os cantinhos úmidos e com sombra, mas com boa luminosidade. 

Dicas de cultivo 
Mistura de solo ideal tanto para vasos como para canteiros: 
1 parte de areia, 1 parte de terra vegetal e 1 parte de pó de xaxim. Essa mistura é 
leve, retém umidade, mas apresenta boa drenagem. 

 
Como fazer mudas com esporos:  
Para retirar os esporos, espere que amadureçam e retire-os das folhas raspando-as 
delicadamente com uma faca pequena ou gilete. Mantenha uma folha de papel (ou um 
pedaço de tecido branco) embaixo, para aparar os esporos que vão caindo. Prepare 
uma sementeira apenas com pó de xaxim, molhe-o bem e espalhe os esporos na 
superfície. Cubra a sementeira com plástico transparente e mantenha à sombra. Após 
cerca de quatro semanas, vai surgir na sementeira uma espécie de musgo - são os 
brotinhos, que só devem ser transplantados quando atingirem cerca de 2 a 3 cm. 

Como multiplicar por divisão de touceiras: 
Um vaso de avenca bem cheio pode render várias mudas. É só separar as touceiras 
com muito cuidado para não prejudicar as raízes, que são bem frágeis. Plante a muda 
imediatamente, pois a avenca perde umidade muito rápido. 

Mais dicas: 



· Garanta uma boa umidade no solo, sem encharcar, regando 

sempre que o solo apresentar-se muito seco; 

· Mantenha as avencas longe da luz solar direta, mas não as submeta à 

sombra em demasia, pois isso facilita o surgimento de pragas e 

doenças; 

· Evite o uso de inseticidas para combater pulgões e cochonilhas e adote 

a famosa calda de fumo, procurando aplicá-la sempre que suspeitar da 

ocorrência; 

· Mantenha as avencas livres de folhas velhas e secas, cortando-as na 

base, para facilitar o surgimento de novas brotações; 

· Faça adubações periódicas com adubo orgânico ou fertilizantes 

líquidos, mas sempre seguindo a orientação da embalagem do produto; 

 
Axila: O ângulo geralmente superior ou o ponto de divergência entre um ramo e o 
caule ou entre uma folha e o eixo ao qual ela se prende  

Azaléia  (Rhododendron indicum) 

Família: Ericáceas 
Origem: China e Japão 

Porte: Atinge até 2 m. de altura 

Floração: inverno e início da primavera 

Propagação: estacas de galho 

Luminosidade: sol pleno/meia-sombra 

Regas: Regulares, sempre que o solo estiver seco  

A azaléia, um arbusto da família das Ericáceas, tornou-se muito popular e hoje 
pode ser encontrada formando cercas-vivas, compondo maciços em jardins, 
alegrando corredores e entradas mesmo plantada em um vaso. Um dos segredos 
do seu sucesso é que a floração ocorre justamente nos meses de inverno e traz 
um pouco de colorido num período em que a maioria das plantas encontra-se em 
repouso. Outro segredo é que a azaléia é uma planta relativamente rústica e 
resistente: suporta com bravura certas condições bem adversas e, por isso, é 
muito usada em jardins e praças públicas, dando um toque de "vida" até mesmo 



nos canteiros das grandes avenidas de cidades como São Paulo, tão castigada do 
ponto de vista ecológico-paisagístico. 
A variedade mais popular no Brasil é a Rhododendron indicum, que originalmente 
produz flores roxas, rosas e brancas, mas graças à intervenção humana, pode ser 
encontrada em inúmeras matizes chegando até ao vermelho brilhante. 
 
Solo: Por ser um arbusto rústico, a azaléia adapta-se bem a qualquer tipo de solo, 
porém, para produza uma florada exuberante, o ideal é cultivá-la usando a 
seguinte mistura de solo: 
· 2 partes de terra comum de jardim 
· 1 parte de areia 
· 1 parte de composto orgânico 
 
Luminosidade e regas: As azaléias não florescem dentro de casa e precisam de 
luz solar plena para crescerem bem. Para mantê-las em áreas internas, deixe as 
plantas fora de casa até que as flores se abram, aí então podem ser levadas para 
dentro, mas é preciso que fiquem em um local bem claro, próximo à janela. O 
cultivo pode ser feito à meia-sombra desde que a planta receba luz solar direta 
pelo menos 4 horas por dia. Evite o excesso de água nas regas: o ideal é fornecer 
água à planta apenas quando o solo apresentar-se seco, sem encharcar. 
 
Adubação: Floradas pouco exuberantes ou brotos que não crescem é sinal que 
falta nutrientes para a azaléia. Adube uma vez por mês com a seguinte mistura:  
· 1 parte de farinha de ossos 
· 1 parte de torta de mamona 
Se for utilizar fertilizante químico, dê preferência para aqueles ricos em fósforo (o P 
da fórmula NPK). Ou seja, escolha um NPK onde o P seja maior que o N e o K. Ex: 
um NPK de fórmula 4-12-4. 
 
Podas: Depois da floração, a poda é uma boa medida para estimular o surgimento 
de novos brotos e garantir uma próxima florada bem exuberante. Aproveite para 
fazer uma boa limpeza na planta, retirando as flores murchas e as folhas amarelas. 
Assim que terminar a floração das azaléias, retire os galhos em excesso e corte as 
pontas dos outros galhos, até chegar ao formato e tamanho que você quiser. Para 
aumentar a próxima floração, elimine as pontas de todos os galhos que 
floresceram este ano. 

Controlando problemas:  

Galhas - folhas e pétalas atacadas tornam-se espessas e deformadas 
apresentando, às vezes, manchas esbranquiçadas. As extremidades dos ramos 
também podem manifestar o problema, tornando-se "esgalhadas". Controle: 
Elimine as partes afetadas e utilize um fungicida do tipo Calda Bordalesa. 
 
Oídio - A planta apresenta manchas esbranquiçadas na frente e verso das folhas e 
até no cálice da flor. Com o tempo, as folhas apresentam coloração cinza escuro e 
começam a cair prematuramente. Controle: Reduza a quantidade de água nas 
regas, isole as plantas atacadas ou suspeitas e faça pulverizações com fungicida 
em casos mais severos. 
 
Seca de ponteiros - Apresenta-se na forma de uma podridão marrom escura, que 
se inicia na ponta do ramo e se espalha para baixo, atingindo a haste principal. 
Pode provocar até a morte da planta. Controle: Faça a poda dos ponteiros 
atacados e proteja o corte com uma pasta à base de oxicloreto de cobre. 
 



Clorose - Toda a folhagem pode tornar-se amarela. Controle: Normalmente, o 
problema surge por deficiência nutricional. Deve-se observar a adubação correta, 
verificando se há carência dos nutrientes. 
 
Ferrugem - Manchas semelhantes à ferrugem nas folhas acusam a presença de 
fungos. Controle: Aplique Calda Bordalesa 

 

O lírio é um exemplo de planta de bulbo 

B  

Báculo: Broto de fronde de samambaias e outros fetos.  
Baga: Fruto suculento, em cuja polpa carnosa estão embutidas as sementes, quase 
sempre pequenas, mas duras. A polpa é geralmente de cor viva, para atrair animais, 
em especial as aves. Uva, laranja, tomate e melancia são bagas.  
Bainha: Base alargada da folha, aderida ao caule, que ela circunda à toda volta ou 
em parte.  

Bambu mossô (Phyllostachys pubescens) 

Já pensou em cultivar bambu dentro de sua sala ou na 
varanda do apartamento? Parece incrível não é, mas das 
cerca de 1.300 espécies de bambu existe uma que não 
forma touceiras, pode ser cultivada como planta isolada 
em vasos ou jardins e, ainda, resulta num visual muito 
exótico e interessante, obtido com técnicas especiais de 
cultivo. Estamos falando do bambu-mossô (Phyllostachys 
pubescens), que ganhou destaque nos tempos com seu 
caule tortuoso e curvilíneo. 

Pertencente à família das Gramíneas, o bambu-mossô é 
originário da Ásia. Aqui no Brasil, ele pode ser cultivado 
em qualquer região do Brasil, pois se adapta bem a 



qualquer tipo de clima.  

O formato tortuoso do caule deste bambu não é natural, é obtido com a ação da 
técnica e da arte das mãos humanas. Ao que parece, tudo começou em função do 
próprio porte da planta, que na natureza chega a atingir 10 metros de altura. Para 
obter uma planta de menor porte, foi desenvolvida uma técnica para flexionar o caule 
do bambu-mossô e, assim, reduzir seu tamanho.  

A técnica, descrita rapidamente, é a seguinte: quando a planta ainda está se 
desenvolvendo, retira-se as bainhas do caule (ou seja, as "cascas" que o revestem). 
Essa operação deixa o caule mais flexível e maleável, permitindo que ele possa ser 
conduzido com facilidade. Daí, é possível amarrá-lo e puxá-lo para a posição que 
desejamos, prendendo-o a algum suporte lateral. Após surgirem as primeiras folhas, a 
planta mostra sinais de que está entrando em sua fase de amadurecimento. É o 
momento em que o caule vai enrijecendo e assumindo o formato obtido com a 
amarração. Depois que assume definitivamente esse formato, a 
planta pode ser transferida para o local definitivo. Essa técnica é que 
cria as apreciadas curvaturas que caracterizam os caules do bambu-
mossô e lhe dão uma aparência de "escultura".  

Dicas de cultivo 

Luminosidade: O ideal é o cultivo sob sol pleno, mas o bambu-
mossô também pode ser cultivado em ambientes internos, próximo a 
uma grande janela ou à porta de vidro da sala, por exemplo, onde 
receba bastante luminosidade natural. 

Solo: Recomenda-se solo fértil e com boa drenagem. A mistura de solo deve receber 1 
parte de composto orgânico ou húmus de minhoca para aumentar a fertilidade. 

Plantio: No jardim, o plantio deve ser feito em covas de 40 x 40 x 40 cm. Para o 
plantio em vasos, recomenda-se escolher os de bom tamanho, com diâmetro de 40 a 
50 cm. 

Regas: Não exagerar na quantidade nem na freqüência. Em média, regar uma vez por 
semana é suficiente. 

Adubação: Aplicar fertilizante NPK 10-10-10, seguindo as orientações da embalagem, 
a cada 3 meses. 

Dica: A planta se reproduz lançando os brotos a partir de um caule subterrâneo 
(colmo). Para evitar que o bambu-mossô se alastre pelo jardim, recomenda-se separar 
o colmo e plantá-lo, se desejar, em outro local. 

 

Basal: Relativo à base.  
Beliscar: Método de poda, também conhecido como desponta, que se caracteriza 
pelo picamento, com o polegar e o indicador, de brotos macios da planta, para induzir 
o crescimento arbustivo.  
Bienal: Ou bianual. Planta que requer duas estações de crescimento para completar 



o ciclo vital de semente a semente (e que, portanto, não perfaz o ciclo no mesmo 
ano).  
Bilabiada: Flor com a corola provida de dois lábios.  
Bissexuada: Planta que possui flores hermafroditas (providas de estames e 
pistilos).  
Borbulha: Gema que se desenvolve par enxerto em outra planta.  
Bordadura: Fila de herbáceas, em geral floríferas, usada para demarcar canteiros.  
Bosquete: Pequeno bosque, formado por poucas árvores, por árvores de pequeno 
porte ou por arbustos de porte alto.  

Boca-de-leão (Anthirrhinum majus) 

Por: Rose Aielo Blanco 

Família: Escrofulariáceas 
Origem: Europa e Região Mediterrânea 
Porte: Herbácea anual que atinge cerca de 70 cm de altura 
Floração: inverno e primavera 
Plantio: Propaga-se por meio de sementes 
Solo ideal: Bem drenado e rico em matéria orgânica (mistura recomendada: 1 parte 
de terra comum de jardim, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de composto orgânico) 
Clima: Ameno 
Luminosidade: Sol pleno. Precisa de pelo menos 4 horas diárias de sol direto. 
Regas: Suporta solo mais seco. Pode ser regada, em média, 1 vez por semana e 2 
vezes em períodos muito quentes.  
Uso paisagístico: Ideal para ser usada em bordaduras de canteiros ou como maciço. 

A boca-de-leão é uma planta anual, ou seja, completa seu ciclo no período de um ano 
e necessita replantio. Seu cultivo como bordadura em canteiros dá ótimo resultado, 
principalmente porque acrescenta um colorido especial ao jardim, com flores tubulosas 
em diversas tonalidades, que vão do rosa ao vermelho-vivo, além do amarelo e do 
branco. É uma planta bem resistente e não dá trabalho com ataque de pragas ou 
doenças, mas não suporta geadas. 

Botão: Flor que ainda não desabrochou, genericamente, broto.  
Bráctea: Folha modificada, em geral, colorida e com aspecto intermediário entre 
folha e pétala.  

Bromélias 



A família das Bromeliáceas abriga mais de 3000 espécies e 

milhares de híbridos. Com uma única exceção, todas são 
nativas das Américas, sendo que o abacaxi é a mais popular 
delas. Só no Brasil, existem mais de 1500 espécies.  
As bromélias não são parasitas como muitas pessoas pensam. 
Na natureza, aparecem como epífitas (simplesmente 
apoiando-se em outro vegetal para obter mais luz e mais 
ventilação), terrestres ou rupícolas (espécies que crescem 

sobre as pedras) e compõem uma das mais adaptáveis famílias de plantas do mundo, 
pois apresentam uma impressionante resistência para sobreviver e apresentar infinitas 
e curiosas variedades de formas e combinações de cores.  
As bromélias estão divididas em grupos chamados gêneros - que hoje são mais de 50. 
A maioria das espécies de um mesmo gênero tem características e exigências iguais. 
Gêneros diferentes requerem diferentes variações de luminosidade, rega e substrato. 
No cultivo, os gêneros mais comuns são: 

•AECHMEA 

•BILLBERGIA 

•CRYPTANTHUS 

•DYCKIA 

•GUZMANIA 

•NEOREGELIA 

•NIDULARIUM 

•TILLANDSIA 

•VRIESEA 

A maioria das bromélias podem ser plantadas em vasos, mas podemos mantê-las 
sobre troncos ou xaxim. As Tillandsias, de folhas acinzentadas, não se adaptam ao 
plantio em vasos, preferindo os troncos.  
As bromélias crescem em quase todos os solos, levemente ácidos, bem drenados, não 
compactados e que propiciem condições de bom desenvolvimento para o sistema 
radicular. O substrato deve ter partes iguais de areia grossa ou pedriscos, musgo seco 
(esfagno) ou xaxim e turfa, ou mesmo húmus de minhoca. O importante é que a 
mistura possibilite uma rápida drenagem. Cryptanthus e Dyckias crescem bem no 
mesmo tipo de mistura, acrescentando-se, ainda, uma parte de terra ou folhas secas 
moídas. 

Algumas regras para o plantio correto: 

1. Não enterre demais as bromélias, mantenha a base das folhas acima 

do solo. 

2. Não use um vaso muito grande, pois há perigo de umidade excessiva 

nas raízes.  

3. Não permita que a planta fique "balançando", fixe-a bem, pois isto 

poderá danificar o tenro desenvolvimento das novas raízes. Estaqueie a 



planta se necessário, até que as raízes estejam bem desenvolvidas. 

4. Coloque sempre uma boa camada de cacos de telha ou pedriscos no 

vaso, que deve ser sempre furado nas laterais ou no fundo.  
 
REGAS  
As bromélias gostam de ter suas raízes molhadas, mas sempre de forma bastante 
moderada, o mais importante é molhar as folhas e manter sempre o tanque central 
com água. Quando a temperatura ambiente estiver muito alta, borrife com água as 
folhas, mas nunca sob luz solar direta e nas horas mais quentes do dia. Plantas de 
folhas macias apreciam ambiente mais úmido do que plantas de folhas rígidas.  
 
LUMINOSIDADE  
Bastante claridade em luz difusa é a condição preferida pela maioria das bromélias. Em 
geral, plantas com folhas rígidas, estreitas e espinhentas, tal como folhas de cor cinza-
esverdeada, cinza, avermelhada ou prateada, gostam de maior luminosidade durante 
maior período de tempo, em alguns casos até mesmo sol pleno. Plantas de folhas 
macias, de cor verde ou verde-escura, apreciam locais com menor intensidade de luz, 
mas nunca um local escuro. As Nidulariuns requerem pouca luz, enquanto as 
Neoregelias se encontram no outro extremo. O intenso e atraente vermelho translúcido 
encontrado em muitas Neoregelias desaparece quando a planta é transferida para um 
local de menor luminosidade.  
Como sintomas de pouca luminosidade, as plantas apresentam folhas escuras ou 
pobres em cor, freqüentemente macias, caídas e bem mais longas que o normal 
(estioladas). Como sintomas de excesso de luz, temos folhas amareladas, com 
manchas esbranquiçadas, ressecadas e até com verdadeiras queimaduras.  
 
ADUBAÇÃO  
As bromélias devem ser adubadas com muito critério. São extremamente sensíveis e 
absorvem os nutrientes com muita facilidade pelas folhas. Use um adubo químico de 
boa qualidade. Adube semanalmente durante os meses de maior intensidade de luz e 
calor (de agosto a abril). A relação NPK de 2-1-4 com traços de Magnésio parece ser 
ideal. O Boro (Bo) deve ser evitado por causar queimaduras nas pontas das folhas, o 
que também ocorre no caso do excesso de Fósforo (P). Cuidado com o Cobre (Cu) que, 
mesmo em muitas pequenas quantidades, mata a planta. A quantidade de adubo foliar 
recomendada é de 0,5 g/litro de água usada em aspersão, de qualquer forma nunca 
supere 2 g/litro.  
 
TEMPERATURA E UMIDADE  
As bromélias são plantas tipicamente tropicais, portanto, a maioria aprecia 
temperaturas elevadas e bons índices de umidade associados a local muito ventilado. 
As Guzmanias são as que menos apreciam temperaturas altas, e as Tillandsias as mais 
exigentes em arejamento, enquanto Vrieseas e Nidulariuns gostam de locais com 
bastante umidade.  
 
PRAGAS E DOENÇAS  
As bromélias, apesar de muito resistentes, são suscetíveis a pragas, fungos e doenças 
como todas as plantas, porém são muito sensíveis a fungicidas e inseticidas, pois 
absorvem esses produtos facilmente com seu metabolismo. Para combater cochonilhas 
e pulgões, utilize uma solução de fumo diluída em água. Retire as pragas com uma 
escova de dentes. Para combater os fungos, utilize uma esponja macia e úmida, com 
sabão de coco dissolvido em água. Nunca utilize fungicidas à base de Cobre, como a 
calda bordalesa - lembre-se que o Cobre mata as bromélias. As bromélias são, com 



freqüência, atacadas por lesmas e lagartas. Tente elimina-las manualmente. Caso 
necessite aplicar algum inseticida, o mais tolerado é o Malatol, cuja dissolução deve 
ser feita pela metade do indicado na embalagem.  
Lembre-se que a principal causa do ataque de pragas é o desequilíbrio ecológico. 
Convém lembrar, ainda, que as bromélias são plantas extremamente sensíveis ao ar 
enfumaçado ou poluído, pois absorvem elementos nocivos, depositados na água do 
cálice.  
 
FLORAÇÃO  
As bromélias florescem somente uma vez durante seu tempo de vida. Após a floração, 
a planta geralmente desenvolve uma brotação lateral que substituirá a planta que irá 
morrer. As bromélias atingem a maturidade e florescem em diferentes idades - de 
meses a dezenas de anos, dependendo da espécie e condições do ambiente, 
respeitando sempre uma determinada época do ano. Muitas vezes, uma planta não 
floresce em razão da falta de luminosidade ou outro fator ambiental como, por 
exemplo, a temperatura. Por outro lado, uma brusca mudança do ambiente pode 
provocar a floração numa planta adulta. A planta sente-se ameaçada e o instinto de 
preservação da espécie desencadeia a floração com a finalidade de gerar sementes e 
brotos laterais: tudo isso para assegurar a sua preservação.  
Dependendo da espécie, algumas plantas apresentam inflorescência extremamente 
exuberante, podendo ser de longa duração. Algumas duram meses, como Aechmea 
fasciata e a Guzmania denise, outras são breves, duram dias, como muitas das 
Billbergias. 
 
Fonte: Sociedade Brasileira de Bromélias: http://www.bromelia.org.br 

Brinco-de-princesa (Fuchsia hybrida)  

Família: Onagráceas 

Origem: América do Norte e do Sul 

Porte: Até 1,5 metro de altura 

Propagação: Por estaquia de ramos 

Floração: Primavera 

Luminosidade: Sol pleno e meia-sombra (desde que haja bastante luminosidade) 



Clima ideal: Ameno 

Uso paisagístico: Pode ser usada como planta pendente ou enrolando-se em cercas e 
grades 

Mistura de solo indicada: 1 parte de terra comum; 1 parte de terra vegetal; 2 
partes de composto orgânico 

Regas: Gosta de solo úmido, mas não encharcado. Em média, irrigar 2 vezes por 
semana 

Dicas: No período que vai do outono ao inverno, a dica é fazer uma poda leve, 
eliminando o excesso de ramos, para uma estimular uma floração mais intensa na 
primavera. 

Características: Arbusto escandente semi-herbáceo que apresenta vários híbridos 
originados da Fuchsia regia, espécie de formas simples e nativa em regiões de altitude 
do Brasil.  

 
Broto: Caule, ramo, folha, flor ou outra estrutura nas primeiras fases de 
desenvolvimento a partir de uma gema. 
Bulbilho: Gema aérea ou subterrânea que nasce nas axilas das folhas, em frutos ou 
junto a rizomas, raízes e bulbos e da qual pode desenvolver-se uma planta adulta, 
cada dente de alho, por exemplo, é um bulbilho. 
Bulbo: Tipo de caule, em geral subterrâneo, dotado de escamas carnosas e provido 
de uma ou mais gemas, cada uma das quais pode desenvolver-se numa planta adulta. 
Cebola e lírio, por exemplo, são plantas de bulbo.  

 
O girassol (Helianthus annus) é uma planta da Família das Compostas 

C  

Cacto: Planta carnosa, quase sempre originária das Américas, comum em desertos, 
(embora não restrita a eles) e que, com bem poucas exceções, tem as folhas 
substituídas por espinhos, escamas ou cerdas que emergem de auréolas.  

Cactos  



Opuntia bigelowii. Eng. 

Animais e plantas são adaptados aos locais onde vivem pois, de outra maneira, não 
resistiriam. Os cientistas acreditam que por um processo chamado evolução, os seres 
vivos se diversificaram e, assim, puderam ocupar os mais diferentes ambientes. Alguns 
grupos de plantas se tornaram especialistas em viver nas regiões secas, entre os quais 
estão os cactos – plantas da Família das Cactáceas. Mesmo atravessando longos 
períodos sem chuvas, eles conseguem permanecer verdes e vigorosos. Suas formas 
são variadas, a maioria tem espinhos e alguns dão flores muito vistosas, atraindo 
insetos, pássaros e até morcegos! Quanto aos tamanhos, podem ser pequenos (com 
dois centímetros de altura, por exemplo) ou ter até dez metros de altura.  

Embora sejam adaptados à vida em áreas secas, no Brasil, podemos encontrar cactos 
em diversos tipos de ambientes. No Nordeste temos o mandacaru, uma espécie que 
simboliza a região. Ao longo do litoral, nas restingas, os cactos fazem parte da 
paisagem, já que resistem ao sol forte e ao calor excessivo das areias nos meses de 
verão. Há, também, os cactos chamados 'flores-de-maio', que são cactos ornamentais 
encontrados facilmente em floriculturas e que, na natureza, ocorrem em florestas que 
vão do estado de Santa Catarina até o estado do Espírito Santo.  

Já o 'coroa-de-frade' (Melocactus macrodiscus) ocorre do México até 
o Peru e, também, no Brasil. Seu nome foi inspirado no fato de 
apresentar uma estrutura rosada, formada por pequenas cerdas e 
minúsculos espinhos, no alto da planta, como se fosse uma coroa. 
De dentro dessa estrutura é que saem as flores. No Rio de Janeiro, o 
'coroa-de-frade' quase não existe mais por causa da destruição dos 
ambientes onde ele costuma ocorrer, como as restingas.  

Nas Américas, os cactos podem ser encontrados desde o Canadá (norte da América do 
Norte) até a Patagônia (no extremo sul da América do Sul). Ao todo, são 
aproximadamente duas mil espécies, vivendo desde o nível do mar até em montanhas 
de 4.500 metros de altitude. Enfim, há cactos em lugares onde cai neve, como no 
Canadá e nos Andes, e sobre troncos de árvores de florestas, como na Mata Atlântica.  

É interessante destacar que os locais muito frios apresentam também clima seco e a 
água disponível na forma de gelo ou neve não está no estado que a planta necessita. 
Logo, nesses locais o cacto também precisa ser um especialista em driblar a sede para 
resistir. No caso das espécies de cactos que vivem nas florestas, vale a pena lembrar 
aquela velha história de que em toda regra há exceção. Isso quer dizer que, embora a 
família das Cactáceas seja melhor adaptada a ambientes áridos, existem espécies que 
não resistem à muita seca e por isso são mais adaptadas a ambientes florestais. Mas, 
no caso dos cactos que vivem no alto das árvores, existe também a exposição ao sol e 
ao vento, o que também torna o ambiente hostil.  



Os cactos são mais adaptados a ambientes muito secos, em geral, em solos formados 
por cascalho e areia, onde a água escoa muito rapidamente. Além disso, preferem 
ambientes abertos e com muita insolação, em regiões também de clima seco.  

Uma das adaptações do cacto para viver nesta situação é apresentar raízes 
superficiais, muito longas e ramificadas, permitindo o aproveitamento de uma grande 
área de solo que permanece úmida por pouco tempo quando chove. Há espécies que 
têm uma raiz principal muito grossa para acumular um bom volume de água e 
substâncias nutritivas. Muitas vezes, essas raízes são mais grossas que a parte aérea 
da planta.  

Os cactos podem ter forma globosa, que são os redondos; colunar, que são os 
compridos; ou achatadas, como as palmas - cujo nome científico é Opuntia - que 
costumam servir de alimento para o gado no Nordeste. Essas palmas em especial não 
têm espinhos, assim não machucam o gado ao serem mastigadas. Porém, os parentes 
selvagens dessa espécie apresentam muitos espinhos para se protegerem.  

E como se dá o acúmulo de água no corpo que faz a planta resistir a longos períodos 
de seca? A pele, ou cutícula, dos cactos é espessa e apresenta uma cera que ajuda a 
evitar a perda de água por transpiração. A planta tem também estômatos - estruturas 
semelhantes aos nossos poros -, que durante o dia, sob sol forte, permanecem 
fechados para evitar a perda da água na forma de vapor.  

Os espinhos são uma característica marcante dos cactos. Na verdade, eles 
representam folhas que se reduziram no processo de evolução dessa planta. Essa é 
uma outra maneira de reduzir a perda de água, porque sem as folhas eles evitam 
ainda mais a transpiração. Os espinhos também protegem o cacto contra predadores e 
podem, ainda, ser importantes na dispersão da plantas. Alguns animais podem ter 
partes de cactos, como as palmas, ou mesmo plantas inteiras aderidas a seus pêlos e, 
assim, transportá-las para outros locais, onde poderão brotar.  

Como cultivar cactos 

Pilosocereus palmieri (Rose) 

 EM VASOS 

Os cactos necessitam de sol, ventilação e não suportam excesso de umidade. Isso é o 
básico para quem deseja cultivar cactos. A exceção fica por conta dos minicactos 
(aqueles que encontramos até em supermercados, em pequenos vasinhos) que, em 
geral, têm menos de três anos. Como ainda são bem jovens, os minicactos 
apresentam menor resistência à exposição direta dos raios solares. Neste caso, é 
melhor colocá-los em áreas claras e arejadas, mas longe da luz solar direta. 



Água 

Este é talvez o fator mais importante para o sucesso no cultivo de cactos. A 
quantidade de água necessária para a manutenção destas plantas depende de outros 
fatores (terra, drenagem, temperatura, etc.), sendo difícil determinar uma 
periodicidade exata para as regas. Mas, dá para chegar numa média, de acordo com os 
períodos do ano. No verão, as espécies com mais de três anos devem ser regadas a 
cada 5 ou 6 dias; já os minicactos a cada 4 dias. No inverno, os cactos mais velhos 
devem receber água a cada 12 dias e os jovens a cada 8 dias. Toda a terra ao redor 
deverá ser molhada, mas não encharcada. Deixe que a água seja absorvida antes de 
colocar mais água.  

Terra e fertilizante 

A mistura de terra indicada para o cultivo de cactos pode ser obtida misturando partes 
iguais de areia e de uma boa terra para plantas caseiras. Para fertilizar, recomenda-se, 
uma vez por mês, substituir a água da rega por um fertilizante líquido básico para 
plantas verdes diluído na proporção indicada pelo fabricante. 

Replantio 

Uma questão que sempre se levanta é o replantio dos cactos: geralmente, o cacto 
deve ser replantado quando o vaso estiver pequeno demais para a planta, lembrando 
que a mistura de terra do novo vaso deve conter terra vegetal e areia (dessas usadas 
em construção), para garantir a boa drenagem. Além disso, para retirar o cacto do 
antigo vaso é preciso muito cuidado, pois os espinhos podem machucar. Uma boa dica 
é usar folhas de jornal dobradas várias vezes, em forma de tira, para envolver o cacto 
e desprender suas raízes com a outra mão (basta torcer levemente o vaso), sem forçar 
muito, para não quebrar a planta. Depois de solto, é só encaixar o cacto no novo 
recipiente. Com uma ferramenta de jardinagem pequena, pressione a terra do vaso, 
para firmar bem a planta.  

EM JARDINS 

O plantio de cactos em jardins pede outros cuidados. O principal deles é escolher o 
local adequado para evitar acúmulo de umidade. Não se deve escolher um local baixo 
ou em desnível, para evitar que a água das chuvas forme poças ou fique parada. Como 
já foi explicado, a água em excesso causa o apodrecimento dos cactos e pode até 
matá-los. O ideal é escolher um local mais alto ou até fazer um morrinho, amontoando 
terra e apoiando com pedras. O aspecto visual fica bem interessante.  

Prepare as covas: para espécies que chegam a mais de dois metros de altura, faça 
covas com cerca de 40 centímetros de profundidade; para espécies menores (as mais 
comuns) faça covas rasas, com cerca de 15 centímetros. Coloque no fundo das covas, 
uma camada de pedrinhas (tipo brita) e, por cima, coloque a mistura de terra (pode-se 
usar a terra retirada do buraco, misturada à areia de construção e terra vegetal, tudo 
em partes iguais).  

Plante os cactos usando a dica de segurá-los com a faixa de jornal. Em volta dele, por 
cima da terra, espalhe outra camada de pedrinhas, para auxiliar na drenagem. Para 
fertilizar cactos de jardim, siga a mesma periodicidade indicada para os cactos de 
vasos.  



É importante lembrar que para conseguir um bonito efeito com cactos em jardins é 
necessário saber escolher bem as espécies, que devem ter a resistência necessária à 
exposição direta aos raios solares, à chuva e ao vento constante. Uma boa idéia é 
consultar um produtor ou especialista na hora da compra, para ter certeza de escolher 
os tipos de cactos adequados ao seu jardim.  

CURIOSIDADES SOBRE OS CACTOS 

• A origem do nome: o termo 'cactos' foi usado há cerca de 300 anos antes de 

Cristo pelo grego Teofrastus. Em seu trabalho chamado Historia Plantarum, ele 

associa o nome cacto à plantas com fortes espinhos. Embora os cactos possam 

ter formas diversas, ainda hoje associamos a idéia de que são plantas com 

muitos espinhos. 
• Nem todas as plantas que mantêm água dentro da sua estrutura são cactos. 

Essa característica também é comum às plantas suculentas. A diferença é que 

os cactos têm apenas caule e espinhos e as suculentos também têm folhas e 

nem sempre espinhos.  
• Todos os cactos florescem, porém algumas espécies só dão flores após os 80 

anos de idade ou atingir altura superior a dois metros. Depois da primeira 

floração, todo ano, na mesma época, as flores voltam a aparecer.  
• Algumas espécies dão frutos comestíveis. É o caso do cacto mexicano Opuntia 

Ficus-indica, que produz o conhecido figo-da-índia.  
• Cactos podem viver até 200 anos e alcançar 20 metros de altura (como o 

Cornegia gigantea, originário dos EUA e México). Mas também existem espécies 

minúsculas. A menor conhecida é o Blosfeldia liliputana, dos Andes bolivianos, 

com apenas 0,5 centímetros de diâmetro.  
• Apesar de 92% de sua estrutura ser composta por água, a presença do cacto 

indica sempre um solo pobre e seco.  
• No mundo, existem mais de duas mil espécies de cactos catalogadas. Só no 

Brasil, são mais de 300 tipos.  
• Os cactos reproduzem-se tanto por sementes quanto por estacas. 

Fontes de pesquisa: Rev. Ciência Hoje e Suplementos Agrícola e Feminino do Estadão 
(www.estadao.com.br) 

 
Cacho: Conjunto de flores ou frutos providos de pedicelos que os unem a um eixo 
comum; sinônimo de racemo. (Veja também inflorescência)  
Calagem: Adição de calcário ou outra substância alcalina, para corrigir acidez 
excessiva de um solo. 



Calcário: Pó de rochas, predominantemente formadas por carbonato de cálcio, e 
usado na calagem. 
 

Calceolária (Calceolaria herbeohybrida) 

Família: Escrofulariáceas 
Origem: América do Sul, Chile e Peru 
Porte: Herbácea anual que atinge cerca de 30 cm de altura 
Plantio: Propaga-se por meio de sementes ou estacas 
Solo ideal: Rico em matéria orgânica (mistura recomendada: 1 parte de terra comum 
de jardim, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de composto orgânico) 
Clima: Ameno 
Luminosidade: Pode ser cultivada à sombra, pois não suporta sol direto, mas é 
necessário que receba luz solar indireta por pelo menos 3 horas diárias. 
Regas: É uma planta que gosta de água, mas não de solo encharcado. Pode ser 
regada, em média, 2 vezes por semana. Recomenda-se tomar bastante cuidado na 
hora da rega, para não molhar as flores e a base das folhas. 
Adubação recomendada: Farinha de osso, de 4 em 4 meses. 
Uso paisagístico: ideal para ser usada como maciço. 

Em função do formato de suas flores, esta planta recebeu nomes populares bem 
interessantes como sapatinho-de-vênus, tamanquinho e chinelinho-de-madame. 
Começa a florescer no fim do inverno e durante a primavera, é possível encontrar à 
venda vasinhos de calceolárias em cores que vão do amarelo-creme ao vermelho 
intenso ou mesclando várias cores, com manchas de diversos tamanhos. A calceolária 
é bem resistente à pragas e doenças, mas como é uma planta anual necessita de 
replantio todos os anos.  

Calda de fumo e sabão 

Ingredientes: 
10 cm de fumo de rolo 
50 g de sabão de coco ou neutro 
1 litro de água  

Modo de fazer: 
Pique o fumo e o sabão em pedaços, junte a água e misture bem. Deixe curtir por 
cerca de 24 horas. Coe e pulverize as plantas atacadas. 
(Fonte: Coordenadoria de Assistência Técnica - CATI) 

Cálice: Estrutura em forma de taça, constituída por sépalas separadas ou soldadas, 
geralmente verdes (mas às vezes da mesma cor das pétalas) e que circunda a parte 
inferior da corola.  
Capilar, ação: Absorção de água por um filamento ou pêlo, também conhecida 
como atração capilar. Este termo ainda é usado para descrever o modo como a 



mistura de solo absorve água quando se coloca o vaso em contato direto com um 
prato com água.  
Capítulo: Tipo de espiga com eixo largo e curto, as flores ficam quase no mesmo 
plano. É um tipo de inflorescência característico das Compostas, como a margarida e o 
girassol. 

Camélia  

A camélia é uma planta bonita por várias razões: é um arbusto formado por uma 
folhagem brilhante que se mantém firme o ano todo e, nos meses que correspondem 
ao outono e inverno, cobre-se de uma floração espetacular. As flores, exuberantes, até 
serviram de inspiração para a criação de “A Dama das Camélias”, livro de Alexandre 
Dumas Filho que foi reproduzido no cinema. Dependendo da variedade, as flores da 
camélia podem ser brancas, rosadas ou vermelhas e servem tanto para enfeitar o 
jardim como decorar ambientes internos.  
Dentro de casa, as flores colhidas podem durar vários dias, desde que não se toque 
nas pétalas. Quando tocadas, as pétalas da camélia cobrem-se de manchas 
amarronzadas que comprometem o visual.  
As folhas, resistentes e brilhantes, são também muito decorativas e excelente 
acompanhamento até para outras flores, funcionando como uma bonita folhagem em 
arranjos florais. Para que durem bastante, uma boa dica é deixar os galhos com as 
folhas imersos profundamente em água, durante poucos minutos. Mas atenção: faça 
isso apenas com as folhas e nunca com as flores. 
A arte de criar arranjos florais associados à filosofia e tradição japonesa - conhecida 
como Ikebana - faz muito uso das folhas e flores da camélia. 

 

Nome científico: Camellia japonica 
Família: Teáceas 
Origem: Asiática, principalmente das regiões do Japão e Coréia 
Características: Arbusto que conserva sua folhagem sempre-verde durante o ano 
todo. Produz flores isoladas, de incrível beleza nas cores branca, rosa e vermelha. 
Época de floração: outono e inverno 
Reprodução: A camélia reproduz-se por sementes, estacas retiradas das pontas dos 



ramos de plantas adultas e sadias e, também, por alporquia (este método é o mais 
complicado e exige muito conhecimento). Em viveiros, é possível adquirir mudas de 
camélia já crescidas, o que facilita bastante o cultivo. 
Solo: Rico em matéria orgânica. Para o plantio em vasos, recomenda-se a seguinte 
mistura: 2 partes de terra comum, 1 parte de terra vegetal e 1 parte de composto 
orgânico (pode-se também usar húmus de minhoca). 
Cultivo: O clima ideal para o cultivo é o ameno, pois a planta não adapta-se bem a 
temperaturas elevadas. Por outro lado, a camélia é bem resistente ao frio, inclusive às 
geadas. Pode ser cultivada à meia-sombra, desde que receba luz solar direta algumas 
horas por dia. As regas devem ser freqüentes nos primeiros meses após o plantio da 
muda e, depois, podem ser espaçadas, evitando o encharcamento do solo. 
Adubação: Para estimular a floração, pode-se incorporar à terra uma mistura de 100g 
de farinha de osso com 50g de torta de mamona (à venda em lojas de produtos para 
jardinagem e gardens centers). 
Podas: Para manter um visual equilibrado, principalmente na camélia cultivada em um 
jardim, recomenda-se uma poda de formação, após o término da floração. 
Pragas e doenças: As camélias em geral; são bem rústicas e resistentes, mas em 
condições adversas podem ser atacadas por pulgões, cochonilhas e até por formigas 
que costumam atacar as folhas novas. Quanto às doenças, quando há excesso de água 
das regas, podem surgir doenças causadas por fungos, que aparecem na forma de 
manchas semelhantes à ferrugem nas folhas. 
Dicas: Para afastar pulgões, ferver algumas folhas de arruda, coar e diluir em um 
pouco de água. Borrifar nas folhas e brotos atacados. O chá feito com folhas de losna 
combate pulgões e também cochonilhas.  

Caramanchão: Construção rústica e vazada coberta por palha ou por trepadeiras 
que também podem recobrí-la dos lados.  

Caule: Haste geralmente aérea que dá continuação à raízes e que tem por função 
produzir e sustentar as demais partes aéreas; pelos caules circulam substâncias 

diluídas na seiva, nos dois sentidos.  
Cavalo: Planta na qual se enxerta outra.  

Cerca-viva: Fila cerrada de arbustos usada para delimitar um terreno ou parte dele.  

Ciclame (Cyclamen persicum)   

No finalzinho do outono, já é possível ver essa planta nas lojas de 
flores. No inverno, ela está em plena floração, expondo seus 
pendões florais nas cores branca, rosa, vermelha ou roxa; 
dependendo da variedade. Também conhecido como ciclame-da-
pérsia e violeta-dos-alpes, o ciclame pertence à família das 
Primulácas e é originário da Europa - Ilhas gregas e 
Mediterrâneas.  
As flores do ciclame apresentam um formato bem original: as 
pétalas se distribuem nas pontas das hastes de forma que 
lembram as asas acetinadas das borboletas. Quando fechadas em 



botão, a flor, em conjunto com a haste, forma o desenho característico de um cisne, 
com um longo pescoço e o bico voltado para baixo. A folhagem também é muito 
ornamental e continua bonita mesmo depois que as flores acabam. As folhas, num tom 
verde intenso, apresentam manchas esbranquiçadas, resultando num efeito 
marmorizado. 
Recebendo os cuidados adequados, o ciclame pode durar muito tempo: 
Coloque o vaso num local ventilado, mas sem ventos fortes, onde possa receber a luz 
solar da manhã; 
Ciclames não suportam umidade e calor excessivo; 
Nos meses frios, irrigue a cada 3 dias ou quando estiver excessivamente seco; 
Assim que as flores murcharem e caírem, retire as hastes, puxando-as para cima. 
Recomenda-se não deixar as hastes apodrecerem, pois podem prejudicar a folhagem; 
Para estimular novas florações, aplique a cada 3 meses um fertilizante líquido, 
seguindo as orientações da embalagem.  

Chá de angico  

Ingredientes: 
100 g de folhas de angico 
1 litro de água 

Modo de fazer: 
Coloque as folhas de angico de molho na água por cerca de 10 dias, misturando 
diariamente. Coe o chá e guarde em uma garrafa tampada. Quando for utilizar em 
pulverizações, dilua uma parte do extrato em 10 partes de água.  

 

Clorofila: Pigmento verde encontrado nos caules e folhas das plantas.  
Colmo: Caule de nós bem demarcados como o do bambu e de outras gramíneas.  
Colo: Parte basal da planta, onde a haste principal encontra-se com as raízes.  
Composta: Subdividida em segmentos (a folha); qualquer planta da família das 
Compostas. 
Composto: matéria orgânica resultante da decomposição de restos vegetais, às 
vezes de mistura com outras substâncias de origem animal ou vegetal, inclusive 
esterco, restos de alimentos, trapos e papéis velhos. De modo geral, tudo que já viveu 
pode fazer parte do Composto, mas em certos casos é preferível usar composto 
exclusivamente vegetal.  
Copa: Conjunto de ramos superiores de uma árvore, com forma tendente à convexa.  
 

Coníferas: charmosas árvores-de-natal!  



 

O plantio de coníferas no jardim pode garantir um charme todo especial, um ar de 
bosque perfumado pelo aroma característico de sua folhagem e uma certeza: verde 
durante o ano todo, pois elas não perdem as folhas nos meses do inverno. 
Apesar de não serem originárias do Brasil (com exceção da Araucaria angustifolia), as 
coníferas adaptaram-se perfeitamente ao solo do país e normalmente desenvolvem-se 
bem nas condições oferecidas por aqui. 
As coníferas podem ser encontradas em seis diferentes famílias vegetais - 
compreendem quase 50 gêneros, resultando em 500 espécies mais ou menos. É 
justamente este fato que explica a existência de coníferas com características tão 
diferentes: árvores praticamente gigantes ou até plantas rasteiras. 
Em comum, as coníferas apresentam, pelo menos, dois pontos: 

• Folhas em formato de escama, estreitas, duras e pontiagudas. 
• São plantas conhecidas como "gimnospermas". Não produzem flores 

verdadeiras, mas sim espigas (estróbilos). As espigas-macho abrigam os grãos 

de pólen, enquanto que as espigas-fêmea contém os óvulos. Da fertilização dos 

óvulos pelo pólen, surgem os frutos - mais conhecidos como "pinhas" - de 

formato cônico, apresentando sementes em espiral, abertas e desprotegidas. 

Foi justamente a forma cônica das pinhas que inspirou o nome coníferas. 

Apesar dos pontos em comum, as coníferas apresentam características diferentes 
entre si, que se revelam na condução de seu cultivo. Algumas se dão bem à meia-
sombra, outras exigem sol pleno para se desenvolverem bem. O espaçamento para o 
plantio também deve ser adequado de acordo com a espécie. (Veja tabela abaixo). 

Cultivo 
De forma geral, recomenda-se o plantio em covas grandes (40 x 40 x 40 cm) e a 
adição de 2 litros de esterco de curral bem curtido em cada uma, incorporando bem à 
terra. Até que as mudas mostrem sinais de desenvolvimento, o ideal é garantir regas 
freqüentes, especialmente nos períodos secos. 
Pragas e doenças não costumam dar preocupações durante o cultivo, principalmente 
quando as mudas são sadias e de boa procedência. Normalmente, as coníferas são 
bem resistentes. 

Tuias, ciprestes, juníperos, pinheiros... 
As tuias - que se tornam muito populares na época do Natal - pertencem à família 
botânica das Cupressáceas, juntamente com os ciprestes, juníperos e falsos-ciprestes. 



Algumas espécies de tuias chegam a apresentar tons dourados em sua folhagem 
durante o verão, dando um efeito decorativo especial na composição de um jardim. As 
tuias são indicadas para a formação de cercas-vivas. 
Os ciprestes, também muito decorativos, são bem resistentes às podas, sendo ideais 
para a realizaçÃo da topiária (espécie de escultura com a forma das plantas). Quanto 
aos juníperos, apresentam características diferentes quanto às cores e formatos, 
dependendo da espécie e variedade, podendo ser usados com muita versatilidade. O 
Juniperus chinensis, por exemplo, apresenta forma piramidal de grande porte, 
enquanto que o Juniperus horizontalis pode ser plantado até como forração. 
As verdadeiras " árvores de natal" pertencem ao gênero Cryptomeria, da família das 
Taxodiáceas. São árvores que podem atingir até 50 metros de altura. O pinheiro-do-
brejo (Taxodium distichum) também pertence a esta família, com seu porte em torno 
dos 40 metros de altura, pode viver centenas de anos. 
Na família das Araucariáceas, encontramos a Araucaria angustifolia, conhecida como 
Araucaria Brasil ou pinheiro-do-paraná - a brasileira da família, muito famosa e bonita, 
com seu formato de "taça"; a Araucaria heterophyla ou Araucaria excelsa, que pode 
atingir até 60 metros de altura e se desenvolve melhor em regiões quentes, podendo 
ser cultivadas até no litoral. 
O famoso Pinus elliottii, muito usado em reflorestamento e na indústria de papel e 
móveis, pertence à família das Pináceas e, juntamente com o Pinus aristata e o Pinus 
canariensis, formam o gênero Pinus, que compreende árvores de porte em torno de 20 
a 24 metros de altura. Ainda na família das Pináceas, podemos citar o Cedrus libani ou 
cedro-do-líbano. 

Cordiforme: em forma de coração.  
Cormo: Órgão subterrâneo de armazenamento, composto de uma haste engrossada 
coberta por uma casca fina de textura semelhante a papel. No topo do cormo, uma 
gema produz raízes e brotos; tipo de caule subterrâneo semelhante ao bulbo mas 
desprovido de escamas carnosas. Ex.: palma-de-santa-rita.  
Coroa: Broto ou centro de crescimento, especialmente de plantas em forma de 
roseta; parte aérea de uma herbácea; folhagem de uma árvore ou de um arbusto; 
parte da planta em que se situa a gema apical que a guia e estimula seu crescimento. 
Exemplo: violeta-africana. A coroa também pode ser a parte basal de uma planta 
herbácea onde a raiz e o caule se encontram. (Veja também Colo)  
Corola: Nome do conjunto de pétalas de uma flor. A corola pode ser formada por 
pétalas separadas ou ligadas umas às outras. (Veja também Flor, Pétala)  
Cultivar: Planta desenvolvida em cultivo e batizada pelo floricultor. O nome dos 
cultivares aparecem entre aspas, para distingüi-los dos nomes científicos. (Veja 
também Variedade)  

Cupuaçu: será que é nosso?  
Cupuaçu (Theobroma grandiflorum)  



 

Fruta da Amazônia, o cupuaçu, protagoniza disputa entre Brasil e Japão. 

No ano 2000, a empresa japonesa Asahi Foods fez um pedido de patente do cupuaçu 
no Japão e na Europa. E como se não bastasse, registrou a marca "cupulate" (tipo de 
chocolate feito com amêndoas de cupuaçu, desenvolvido no Brasil) como sua 
propriedade. O fato gerou uma grande polêmica. Passados quase 4 anos, o 
departamento do governo japonês responsável pelo registro de patentes recusou o 
pedido da empresa Asahi Foods para o processo de obtenção do cupulate. O órgão 
acatou o pedido da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 
reivindicando a autoria do processo e reconheceu as provas apresentadas pelos 
brasileiros.  

O cupulate é similar ao chocolate produzido com cacau e foi criado por pesquisadores 
da Embrapa em Belém (PA) na década de 1980. O primeiro pedido de patente foi feito 
em 1990. Mas, com a nova lei brasileira de patentes, de 1996, a Embrapa decidiu fazer 
um outro pedido de privilégio da invenção, concedido em março de 2003. Segundo a 
Embrapa, durante todo esse tempo, foi dada a devida publicidade à invenção por meio 
de revistas científicas. Entretanto, em 2000, a empresa japonesa Asahi Foods fez 
pedido de patente do produto no Japão e na Europa. Além disso, registrou a marca 
cupulate como sua propriedade.  

No Brasil, a coisa não ficou só na polêmica. Organizações que atuam em defesa da 
Amazônia lançaram até um vídeo de protesto contra a patente do cupuaçu. O site do 
Greenpeace (www.greenpeace.org.br) divulga um artigo no qual a indignação fica 
clara. Como diz o artigo, "a Amazônia brasileira possui uma biodiversidade tão grande 
que é muito pouco conhecida. É inaceitável que nosso patrimônio continue a ser 
explorado sem que os benefícios sejam revertidos para as populações tradicionais, que 
mantém a integridade da floresta. É realmente mais uma prova de que o Brasil precisa 
dar mais atenção à sua biodiversidade. Se já não bastasse a biopirataria...". 

E agora vamos conhecer melhor o elemento principal desta polêmica. 
Com vocês, o cupuaçu!  



Nome popular da árvore: cupu; cupuaçueiro; cupuaçuzeiro 
Nome popular do fruto: cupuaçu  
Nome científico: Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum  
Família botânica: Sterculiaceae Origem: Brasil - Amazonas  
Espécies Semelhantes: Theobroma subincanum, Theobroma spruceanum, 
Theobroma atrorubens, Theobroma bicolor, Theobroma obovatum.  
Características: A árvore alcança uma média de 10 a 15m de altura. Há referências 
de exemplares com até 20 m.  

 

 

  

As folhas são longas, medindo até 60 cm de comprimento e apresentam uma 
aparência ferruginosa na face inferior.  
As flores são grandes, de cor vermelho-escura e apresentam características 
interessantes: são as maiores do gênero, não crescem grudadas no tronco, como nas 
outras variedades de theobromáceas, mas sim nos galhos.  
Os frutos apresentam forma esférica ou ovóide e medem até 25 cm de comprimento.  
A casca é dura e lisa, de coloração castanho-escura. As sementes ficam envoltas por 
uma polpa branca, ácida e aromática.  
Os frutos surgem de janeiro a maio e são os maiores da família.  

 

Cultivo 

Clima ideal: Temperatura média anual entre 22 e 27ºC.  
Solo: Solos de terra firme e profundos, com boa retenção de água, fertilidade e com 
boa constituição física, pH entre 6,0 e 6,5.  
Mudas: A planta pode ser multiplicada por enxertia e por sementes.  

A árvore que dá o cupuaçu é nativa da parte oriental da Amazônia. A atualmente a 
espécie é encontrada em toda a bacia amazônica do Brasil e dos países vizinhos. 
Nestas regiões, não importa se nas capitais, cidades ou vilarejos: quase todas as casas 
possuem um ou mais pés de cupuaçu em seu pomar. O cupuaçu representou, tanto 
para as populações indígenas quanto para os animais, uma fonte primária de alimento 
na floresta Amazônica. Nas tribos indígenas, o suco de cupuaçu, depois de ser 



abençoado por um pajé, era utilizado para facilitar nascimentos difíceis. As sementes 
do cupuaçu são utilizadas por indígenas até hoje para aliviar dores abdominais. A 
manteiga preparada a partir das sementes é utilizada em queimaduras, para acalmar 
as dores. A casca do fruto apresenta razoáveis teores de potássio ferro, manganês e 
outros nutrientes, e é usada, em mistura com outros resíduos da agroindústria de 
frutas, como adubo orgânico.  

Com a polpa do cupuaçu é possível preparar diversos tipos de doces: sucos, sorvetes, 
cremes, gelatinas, espumas, pudins, tortas, bolos, pavês, biscoitos, compotas, geléias 
e o agora famoso e polêmico "cupulate".  

O cupuaçu é um parente muito próximo do cacau (ambos pertencem ao gênero 
Theobroma - veja também Cacaueiro). Embora sejam diferentes externamente, são as 
ricas e gordurosas sementes do cupuaçu que aproximam os dois frutos: delas é 
possível extrair uma pasta semelhante àquela com que se produz o chocolate e a 
manteiga de cacau. Para cada tonelada de sementes frescas obtém-se 180 kg de 
cupulate e 135 kg de manteiga, que é usada na formulação do produto em tabletes. A 
gordura extraída das sementes tem larga aplicação na indústria de cosméticos.  

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP desenvolveu pesquisa com a 
fabricação do chocolate a partir do cupuaçu. A professora Suzana Caetano da Silva 
Lannes, do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica, responsável pela 
pesquisa, trabalha com o desenvolvimento do chocolate de cupuaçu há seis anos. 
"Esse é um produto com grande potencial, pois o preço da gordura do cupuaçu, que 
entra na formulação do chocolate, custa cerca de um terço da gordura do cacau", 
afirma.  

Além da vantagem econômica, o "chocolate" de cupuaçu também é mais saudável. 
Segundo a pesquisadora, essa fruta tem o teor de teobromina, substância com efeitos 
estimulantes como os da cafeína, bem menores que os do cacau. A diferença entre os 
teores das duas frutas gira em torno de 85%.  

Mais informações sobre o cultivo podem se obtidas nos sites 
http://www.bahia.ba.gov.br/seagri/Cupuacu.htm 
http://www.cpatu.embrapa.br/Fruteiras/Fruteiras.htm  

D  

Dália (Dahlia sp.)   



Ela é originária do México, onde é muito popular. Os índios daquela região foram os 
primeiros a cultivar dálias, ainda no período do Império Asteca. Por volta do final do 
século XVIII, o diretor do Jardim Botânico de Madri encantou-se com a flor, durante 
uma visita ao México. Foi o suficiente para que a dália atravessasse o oceano e 
chegasse à Europa, onde se adaptou muito bem ao clima temperado.  

Foi o botânico sueco A. Dahl, responsável pela expansão das dálias pela região nórdica 
da Europa, que inspirou o nome da flor. Os holandeses e os 
franceses foram os maiores incentivadores do cultivo e da produção 
de inúmeras espécies híbridas de dálias. Tanto que foi a imigração 
holandesa que contribuiu muito para a propagação desta flor aqui 
no Brasil.  

Hoje, graças ao surgimento de vários híbridos, podemos encontrar 
diversos tipos de dálias, o que resulta numa grande variedade de 
formas (pompom, bola, decorativa, etc.) e cores (branca, 
alaranjada, vermelha, amarela, pink). São mais de três mil 
variedades resultantes de cruzamentos com outras espécies, como 
os crisântemos, por exemplo.  

A dália (Dahlia sp) pertence à família das Compostas. É uma herbácea de porte médio, 
perene, originária da América do Norte (México). Quando adulta, a planta chega a 
atingir até 1,50 m. 

  

Reprodução: por meio de sementes, estaquia das pontas dos ramos ou divisão das 
raízes tuberosas; sendo que esta última permite a propagação de um exemplar com 
características idênticas às da planta-mãe.  
Substrato ideal para o plantio: 2 partes de terra comum, 2 partes de terra vegetal 
e 1 parte de areia  
Clima ideal: ameno  
Luminosidade: Em locais de clima frio, precisa de no mínimo 4 horas de sol pleno; já 
em clima quente, recomenda-se o cultivo à meia-sombra  
Regas: manter o solo sempre úmido, sem encharcar Floração: produz flores isoladas 
na primavera e no verão, em várias cores  
Cuidados: necessita de proteção contra ventos e adubação orgânica a cada 3 meses.  

Decíduas: Também chamadas caducas, são as plantas que perdem as folhas ao 
final da estação de crescimento.  
Deiscente: Que se abre quando maduro (o fruto seco) para liberar as sementes.  
Denteada: De bordas com entalhes em forma de dentes.  
Descanso: Período do ano no qual a planta permanece inativa, produzindo poucas ou 



nenhuma folha.  
Digitada: Folha composta em que os folíolos partem todos de um pecíolo comum a 
eles, num desenho que lembra o dos dedos abertos da mão.  
Disco floral: Porção central de capítulos de Compostas, formado pela cerrada 
aglomeração de floretas tubulares; o círculo amarelo no centro da margarida é um 
disco floral.  
Divisão: Técnica de reprodução vegetativa que consiste em cortar em duas ou mais 
partes um conjunto de raízes, uma touceira, um tubérculo ou outras partes 
subterrâneas. Como regra geral, toda planta que emite mais de um caule pode ser 
reproduzida por divisão (corte vertical da touceira).  
Drenagem: Estrutura ou operação para facilitar escoamento da água em vasos, 
outros recipientes e canteiros.  

E  

Eixo: Haste longitudinal em que se fixam órgãos vegetais: a linha central hipotética 
de qualquer estrutura de planta.  

Emulsão de óleo 

2 litros de água 
1 kg de sabão comum (em pedra ou líquido) 
8 litros de óleo mineral 

Modo de fazer: 
Pique o sabão (se for em pedra), misture com o óleo e a água e leve ao fogo, mexendo 
sempre, até que levante fervura. A mistura vai adquirir a consistência de uma pasta. 
Guarde em um pote bem tampado e na hora da aplicação, dissolva cerca de 50g pasta 
em água morna e dilua tudo em 3 litros de água. 

Entrenó: Espaço entre os nós do caule ou do ramo.  
Enxertia: Técnica de reprodução vegetal que consiste em inserir parte de uma 
planta, geralmente ramo ou caule, no organismo de outra, que passa então a nutri-la.  
Enxerto: Planta inserida em outra por enxertia, a operação de enxertia ou seu 
resultado.  
Epífita: Planta que cresce apoiada em outra planta, sem ser parasita. As epífitas 
usam a planta hospedeira apenas como suporte, sem retirar alimento diretamente 
dela. Diversas bromélias, por exemplo, são epífitas.  
Escama: estrutura seca e laminar que, pelo tamanho e coloração, lembra escamas.  
Escandente: Planta que tende a trepar em um apoio, outra planta, não importando o 
meio.  
Esfagno: Gênero de musgo que ocorre em terras muito ácidas e cujas estruturas 
mortas formam um tipo de turfa, usado em jardinagem por ser estéril e conferir ao 
solo acidez, porosidade, ventilação e capacidade de reter água.  
Espádice: Tipo de espiga pequena que abriga minúsculas flores. Geralmente, a 
espádice mostra-se circundada por uma espata. Exemplos de plantas que apresentam 
espádice: antúrio e copo-de-leite.  



Espata: Folha modificada que circunda a espádice (onde ficam as verdadeiras 
flores). Na maioria das vezes, a espata apresenta estrutura carnosa e, em alguns 
casos, cores e forma exótica, numa espécie de estratégia usada pela natureza para 
atrair os agentes polinizadores (insetos e pássaros), uma vez que as verdadeiras flores 
apresentam-se insignificantes, agrupadas na espádice. Exemplos de plantas: antúrios 
e copo-de-leite.  
Espatulada: Em geral usa-se para designar a folha em forma de espátula.  
Espécie: Conjunto de plantas que apresentam semelhanças entre si. Em biologia, a 
espécie é designada por um binômio constituído pelo nome do gênero (em maiúscula) 
seguido do nome da espécie (geralmente em minúscula), ambos os termos sempre 
latinos ou latinizados. Ex.: Coleus (gênero) blumei (espécie). Ao agrupamento de 
espécies dá-se o nome de gênero.  
Espiga: Tipo de inflorescência alongada e sem ramificações, formada por flores que 
se fixam num eixo único. É semelhante ao racemo; a diferença entre ambos é a 
ausência de pedicelo nas flores da espiga. Ex.:palma-de-santa-rita  
Espinho: Estrutura aguda e dura, resultante da modificação de uma folha ou alguma 
outra parte da planta.  
Esporão: Proeminência aguda, embora não necessariamente rígida, que ocorre 
particularmente em flores como a capuchinha e a maria-sem-vergonha.  
Esporo: Minúsculo corpo reprodutivo produzido por samambaias e musgos, por 
exemplo, e que de certo modo corresponde à semente das plantas floríferas.  
Estaca: Parte de uma planta destacada para fins de reprodução vegetativa e que, 
depois de enraizada, passa a ser muda, a estaca não é necessariamente uma haste ou 
caule, pode ser uma folha, uma raiz etc.  
Estame: örgão masculino da flor, onde fica o pólen, composto por um filete e duas 
teças, contendo pólen (Veja também antera).  
Estaquia: Técnica ou processo para reproduzir plantas por meio de estacas.  
Estigma: Ponta do pistilo (órgão reprodutor feminino), sobre a qual o pólen se aloja. 
(Veja também flor, pistilo).  
Estilete: Porção filamentosa que sustenta o estigma, mantendo-o na posição correta 
para a polinização. (Veja também estigma, pistilo, flor)  
Estolho: Caule rasteiro, superficial ou subterrâneo, que emite raízes e folhas a 
espaços relativamente regulares; muitos tipos de grama propagam-se por estolhos.  
Estômatos: Poros através dos quais os gases entram e saem da planta. Os 
estômatos geralmente situam-se na página inferior das folhas.  
Exótica: Diz-se da planta trazida de outra região.  

 
O papiro é um exemplo de planta que apresenta folhas compostas 



F  

Família: Divisão lógica na classificação dos seres vivos em geral, abrangendo vários 
gêneros (embora, às vezes apenas um e compreendida numa ordem); termo usado 
para descrever um grande grupo de plantas que possuem certas características em 
comum. Vários gêneros constituem uma família, que pode ser designada pelo nome 
latino ou sua tradução - Compositae ou Compostas, por exemplo, é o nome da família 
de todas as plantas que possuem flores semelhantes à da margarida.  
Filete: Haste do estame que sustenta a antera.  
Flor: Geralmente a característica mais vistosa da planta, a flor é um órgão composto 
de partes muito especializadas, relacionadas com a reprodução sexual. Algumas 
plantas produzem flores que possuem apenas órgão masculino (estame) ou feminino 
(pistilo). Essas partes em geral são circundadas por um anel de pétalas coloridas e 
sépalas verdes, embora haja diversas variações desse padrão. Na maioria das plantas, 
os órgãos masculinos e femininos estão contidos na mesma flor; há algumas espécies, 
no entanto, que possuem flores masculinas e flores femininas. É o caso, por exemplo, 
da begônia: as flores masculinas apresentam uma série de pétalas de cor viva com 
estames repletos de pólen; já as femininas possuem uma grande bolsa de sementes, 
alada, por trás das pétalas.  

Flor-de-lis 

Símbolo do escotismo, a flor-de-lis desperta muita curiosidade a 
respeito de sua origem e até controvérsias quanto à verdadeira 

planta popularmente batizada com este nome. É quase impossível 
precisar a exata origem do símbolo. A única certeza é que seu 

surgimento data de épocas bem remotas. Sabe-se que a imagem 
da flor-de-lis foi usada nas armas da França em 496. O desenho da 

flor era colocado no manto de reis na época pré-Cruzadas, na 
indumentária de luxo dos reis de armas, nos pavilhões, nas 
bandeiras e, ainda hoje, em vários brasões de municípios 

franceses. No ano de 1125, a bandeira da França apresentava o 
seu campo semeado de flores-de-lis, o mesmo acontecendo com o 

seu brasão de armas até o reinado de Carlos V (1364), quando 
passaram a figurar apenas três. Conta-se que este rei teria adotado 

oficialmente o símbolo como emblema para honrar a Santíssima 
Trindade.  

Alguns historiadores relatam que o símbolo começou a ser utilizado no reinado de Luiz 
VII, o Jovem (1147) e também como emblema da cidade de Florença. Este rei teria 
sido o primeiro dos reis da França a servir-se desse desenho para selar suas cartas-
patentes, principalmente em alusão ao seu nome Luiz, que na época se escrevia 
"Loys". Os reis que vieram a seguir conservaram a flor-de-lis como atributo real e o 
mesmo fizeram seus descendentes.  

Certos estudiosos da heráldica (arte ou ciência dos brasões) afirmam que a flor-de-lis 
teve sua origem na flor-de-lótus do Egito, outros defendem que foi inspirada na 
alabarda ou lírio - um ferro de três pontas que se colocava fincado nos fossos ou covas 
para espetar quem ali caísse. Outra possível origem é a de que seja uma cópia do 



desenho estampado em antigas moedas assírias e muçulmanas. A flor-de-lis é símbolo 
de poder e soberania, assim como de pureza de corpo e alma.  

A verdadeira flor-de-lis é uma Amarilidácea 

Sprekelia formosissima 

Entretanto, a relação do símbolo com determinada flor é encontrada em praticamente 
todas as referências. Mas qual seria esta flor? Seria um lírio? Ou seria uma íris? 
Algumas referências afirmam que a planta chamada íris é a verdadeira flor-de-lis. 
Segundo o livro ilustrado dos Signos e Símbolos, de Miranda Bruce-Mitford, Luís XVII 
adotou a íris como seu emblema durante as Cruzadas e o nome evoluiu de "fleur-de-
louis" para "fleur-de-lis" (flor-de-lis), representando com as três pétalas, a fé, a 
sabedoria e o valor. Realmente, há uma grande semelhança entre a íris e a flor-de-lis, 
quando as analisamos de perfil. Outras referências sugerem que a flor-de-lis é uma 
espécie de lírio. Os espanhóis traduzem "fleur-de-lis" como "flor del lírio" (flor-de-lírio) 
e, neste caso, defende-se o lírio - e não uma íris - como a verdadeira flor-de-lis. Há 
uma lenda que ajuda a reforçar esta idéia, contando que um anjo teria ofertado um 
lírio a Clóvis, rei dos Francos, em 496 d.C., quando este se converteu ao Cristianismo.  

A íris (Íris germanica) é uma planta da família das Iridáceas, originária da Europa. Já 
as espécies mais conhecidas de lírio (Lilium pumilum, Lilium speciosum, Lilium 
candidum) são plantas da família das Liliáceas, originárias da Ásia. A verdadeira flor-
de-lis não pertence à família das Iridáceas, nem das Liliáceas: trata-se da Sprekelia 
formosissima, uma representante da família das Amarilidáceas, originária do México e 
da Guatemala. Conhecida em outros idiomas como lírio-asteca, lírio-de-Saint-James 
(St. James lily), lírio-de-saint-Jacques (Lis de Saint-Jacques) a Sprekelia formosíssima 
é a única espécie do gênero. O nome da espécie foi dado pelo botânico Linnaeus 
(Lineu) quando recebeu alguns bulbos de J. H. van Sprekelsen, um advogado alemão. 
Os espanhóis introduziram a planta na Europa, levando os bulbos do México, no final 
do século XVI.  

Ficha da Planta 

Nome Científico: Sprekelia formosissima  
Nomes Populares: flor-de-lis, lírio-asteca, lírio de St. James, Jacobean lily, Lis de 
Saint-Jacques, Croix de Saint-Jacques  
Família: Amarilidáceas  
Origem: México e Guatemala 
Características: Planta bulbosa, produz flores de cor vermelho-brilhante e folhas 
laminares que aparecem depois das flores. 
Reprodução: Divisão de bulbos, durante o período de repouso  
Luminosidade: sol pleno  
Solo: Arenoso. Em vasos e canteiros, a mistura de solo ideal é a arenosa - 1 parte de 



terra vegetal, 1 parte de terra comum de jardim e 2 partes de areia.  
Regas: Espaçadas no início do período vegetativo, intensificando para dias alternados 
até depois da floração, quando deve-se voltar a espaçar as regas. Recomenda-se 
evitar o excesso de água, pois pode provocar o apodrecimento do bulbos e o 
surgimento de doenças fúngicas. 

 
Flor dobrada: Flor que possui no mínimo duas camadas de pétalas. Em geral, os 
estames e os pistilos no centro da flor são substituídos por mais pétalas. As flores 
dobradas costumam ser cultivares. Ex.: algumas variedades de rosas. (Veja também 
flor simples, flor semidobrada).  
Flor semidobrada: Flor com mais de uma camada de pétalas, porém com menos 
pétalas do que uma flor dobrada. Ex.: algumas variedades de violeta-africana. (Veja 
também flor simples, flor dobrada).  
Flor simples: Flor com o número normal de pétalas. Ex:. amor-perfeito. (Veja 
também flor dobrada, flor semidobrada).  

A simbologia das flores nos buquês das noivas  

Gardênia  

Quando o assunto é flores, nada acontece por acaso! Até nos buquês das 
noivas, as flores carregam mensagens. Segundo o livro "The Bride 
Guide", das autoras Dinah Braun Goss e Maria Schram Schwartz, 
algumas flores utilizadas na montagem de buquês de noiva podem ter 
vários significados, veja o que algumas delas simbolizam:  

Orquídeas = beleza 
Rosas = amor 

Violetas = fidelidade 
Cravos = distinção 

Gardênias = juventude e jovialidade 
Lírios = pureza 

Alstroemerias = felicidade 
Margaridas brancas = inocência 

 
Flórula: Flor pequena que, juntamente com várias outras, forma o miolo da flor. Ex.: 

a maioria das margaridas são formadas por diversas flórulas  
Folha: Órgão de produção de energia da planta. A luz, ao atingir a parte verde da 
folha, inicia o processo de fotossíntese (sépalas, pétalas, gavinhas e brácteas são 

folhas modificadas); estrutura que nasce de um caule ou de um ramo e que tem por 
função primária a produção de alimento por fotossíntese, tipicamente é constituída por 



limbo, pecíolo, bainha e um par de estípulas, mas qualquer dessas partes pode faltar.  
Folha composta: Folha dividida em dois ou mais segmentos. Ex.: papiro. (Veja 

também pinada, palmada). 
Folíolo: Parte de uma folha pinada composta, também chamado pina; folha 

secundária que faz parte de uma folha composta como a de vários tipos de acácia. 
(Veja também folha composta, pina, pinada).  

Fotossíntese: Processo pelo qual o dióxido de carbono é transformado em 
carboidrato, dentro da folha, a partir da incidência da luz sobre o pigmento verde - 

clorofila - das hastes e folhas. Veja também clorofila, folha).  

Frésia  (Freesia)   

Pertencente à família das Iridáceas, a frésia também é conhecida em algumas regiões 
do Brasil por junquilho. Trata-se de uma bela e perfumada flor originária do sul da 
África. Por suas cores vivas e o marcante perfume, a frésia é muito utilizada na criação 
de arranjos florais decorativos. Nos jardins, seu plantio é recomendado em bordadura 
de canteiros, mas o resultado só será compensador, se houver boa 
incidência de luz no local. 
As espécies apresentam muitas cores, geralmente fortes, que vão 
desde um azul puro, passam pelo púrpura e chegam ao branco. 
Reproduz-se por meio de bulbos perenes. Floresce nas regiões de 
clima frio a temperado, normalmente no final do inverno e 
prossegue na primavera. 

Cultivo 
Recomenda-se em locais ensolarados e com clima ameno, pois os bulbos precisam de 
temperatura fria para iniciarem o processo de germinação. No plantio, o ideal é manter 
uma distância mínima de 5 a 10 cm entre um bulbo e outro, que devem ser cobertos 
com terra solta. 

Solo e umidade 
O ideal é o solo solto, leve e não saturado de água. Regar levemente uma vez por 
semana durante o primeiro mês. 

Tempo de florescimento 
Com boa incidência de luz e regas corretas, as folhas e pendões florais brotarão da 
metade para o final do inverno, independente da época do ano em que o bulbo foi 
plantado. O florescimento se prolonga horizontalmente, em todo o pendão floral. 

Armazenamento dos bulbos 
Os bulbos, quando dormentes, devem ser armazenados em local fresco e ventilado, 
para que sejam plantados de março a maio. Em cultivos do ano anterior, não é 
necessário extrair os bulbos do solo, pois a dormência é interrompida naturalmente, 
voltando a florir na mesma época do ano, ou seja, no final do inverno. 



 

Fronde: Termo usado para designar as "folhas" samambaias com divisões bem 
marcadas, que possuem esporos e brotam de um rizoma; o termo também é 
empregado popularmente para designar folhas de palmeiras.  
Fruto: Qualquer ovário adulto contendo sementes maduras. A cobertura externa 
pode ser macia e carnosa como as bagas ou frutinhos da pitanga, ou seca, como a 
vagem da prímula-do-cabo; órgão resultante do desenvolvimento do ovário de uma 
flor, em geral por efeito de fecundação, embora em alguns casos o fruto possa resultar 
de um desenvolvimento ovariano determinado por outro estímulo que não a 
fecundação.  
Fungo: Organismo vegetal do grupo dos cogumelos.  

Existem várias espécies de chifre-de-veado, mas 

todas pertencem ao gênero Platycerium  

G  

Gardênia   
(Gardenia jasminoides) 

Família: Rubiáceas 
Origem: Ásia, China 
Porte: Arbusto que pode atingir até 2 metros de altura 
Plantio: Propaga-se por meio de estaquia da ponta de ramos 
Solo ideal: Rico em matéria orgânica (mistura recomendada: 1 parte de terra comum 
de jardim, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de composto orgânico) 
Clima: Ameno 
Luminosidade: Precisa de muita luminosidade, de preferência sol pleno, mas não 
suporta bem o sol direto nos horários mais quentes (das 11 às 17 horas) 
Regas: Durante a primavera e o verão devem ser freqüentes, mas recomenda-se não 
molhar as flores. A quantidade de água deve ser diminuída durante o outono e 
inverno. Solo encharcado, nem pensar! 



Uso paisagístico: ideal para ser usada como maciço ou formando cerca-viva, mas dá 
ótimos resultados também como exemplar isolado 
Podas: Recomenda-se para manter o formato compacto, mas devem ser feitas 
sempre após a floração. 

No início da primavera, a gardênia começa a se cobrir de belas e perfumadas flores 
brancas. Seu perfume doce e intenso já inspirou até boleros (alguém aí já ouviu a 
música “Perfume de Gardênia”?) e lhe rendeu o nome popular de jasmim-do-cabo, 
mesmo não sendo uma espécie da família dos jasmins. O responsável pelo nome 
“gardênia” foi o botânico americano Alexandre Garden. Existem cerca de 250 espécies 
conhecidas como gardênia, porém a mais cultivada e famosa é a Gardenia jasminoides 
que, recentemente, parece ter sido reclassificada como Gardenia augusta. 
Além das flores que, sem dúvida, são o verdadeiro espetáculo da planta, a gardênia 
produz uma folhagem verde escuro muito bela e brilhante, com o detalhe que as folhas 
não caem durante o inverno.  
Para estimular a floração, recomenda-se adubar as gardênias com húmus de minhoca. 
Pode-se aplicar também uma adubação química com NPK (4-14-8), de 3 em 3 meses.  

Gavinha: Projeção fina do caule que se enrola em suportes, permitindo à planta 
ascender, as gavinhas podem ser espirais, como no maracujá, ou bifurcadas; órgão 
pênsil originário de modificação das folhas e pelo qual as trepadeiras se fixam à outras 
plantas ou estruturas de apoio.  
Gema: Embrião de caule, folha ou flor imatura. Uma gema terminal localiza-se no 
ápice de um caule ou ramo lateral; a gema axilar fica na axila do pecíolo. As gemas de 
crescimento geralmente são protegidas contra danos e temperaturas baixas por 
escamas ou brácteas superpostas e compactas. (Veja também axila).  
Gênero: Grupo de espécies afins - geralmente um grupo de plantas de estrutura 
semelhante e que, provavelmente, evoluíram de um mesmo ancestral. O nome do 
gênero inicia-se sempre com letra maiúscula. Exemplo: todas as heras pertencem ao 
gênero "Hedera"; divisão lógica do conjunto de seres vivos e na qual se agrupam 
formas de vidas com determinadas características semelhantes entre si e diferenciadas 
das de outros grupos; gênero é um conjunto de espécies e família é um conjunto de 
gêneros. (Veja também espécie, família). 

Gérbera  (Gerbera jamesonii) 

Família: Compostas 
Origem: África do Sul 
Porte: Herbácea que atinge cerca de 40 cm de altura 
Floração: Floresce o ano todo, mas o auge da floração se dá no fim do inverno e início 
da primavera 
Plantio: Propaga-se por meio de sementes ou divisão de touceiras 
Solo ideal: Arenoso, com boa drenagem (mistura recomendada: 1 parte de terra 
comum de jardim, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de areia) 

Clima: Seco 
Luminosidade: Sol pleno. 



Regas: Suporta solo mais seco. Pode ser regada, em média, 1 ou 2 vezes por semana, 
de preferência apenas nos períodos secos, evitando o encharcamento do solo 
Adubação ideal: Orgânica ou NPK 4-10-8.  
Podas: Para estimular nova brotação, deve-se podar as gérberas rente ao solo, no 
final da floração. Podas de limpeza para retirar folhas velhas ou mortas também são 
recomendadas. 
Uso paisagístico: Pode ser usada em canteiros, como bordadura e até como forração, 
graças ao seu porte que não chega a ultrapassar 40 cm. 

Esta flor foi batizada com o nome de gérbera em homenagem ao naturalista alemão 
Traug Gerber, que a descobriu na província do Transval, na África do Sul. Aliás, muita 
gente ainda a conhece como “margarida-do-Transval".  
Parente próxima da margarida, a gérbera ficou bem conhecida no Brasil como flor de 
corte, usada principalmente na composição de arranjos florais. Não é para menos - a 
oferta de cores é tanta, que oferece um farto material para os artistas florais. Do 
branco ao vermelho intenso, as gérberas apresentam-se em cerca de 20 tonalidades 
diferentes, passando por tons amarelos e alaranjados. Os paisagistas também 
conhecem suas virtudes e estão aplicando a versatilidade desta planta para dar 
colorido aos jardins. O cultivo da gérbera não é muito complicado, mas é preciso ficar 
atento aos ataques de lagartas e ácaros.  

Germinação: É o primeiro estágio do desenvolvimento de uma semente dentro da 
planta. O sinal visível de germinação é o surgimento de uma plântula. A germinação 
pode ser rápida (4 a 6 dias) ou lenta (várias semanas ou até meses). Trata-se de uma 
fase delicada, uma vez que a semente já não está protegida pelo envoltório e as raízes 
e folhas fortes ainda não se desenvolveram.  

Glicínia  

No início da primavera, ela se "veste" de lindos cachos de flores: é a glicínia, 
uma trepadeira versátil que pode ser cultivada até como bonsai! 

Pertencente à família das Leguminosas, a glicínia ‚ uma planta trepadeira de grande 
valor ornamental. Por suas características, pode ser cultivada como um arbusto e até 
mesmo como um bonsai, dependendo das podas que forem realizadas. 

Planta vigorosa e lenhosa, a glicínia produz belos cachos de flores nas colorações 
branca, lilás ou rosadas. São três as espécies disponíveis: Wisteria sinensis, Wisteria 
floribunda ou multijuga e Wisteria macrostachya. A espécie Wisteria sinensis, nativa da 
China, apresenta cachos de flores com tamanho que não ultrapassa 30 cm. Já a 
Wisteria floribunda ou multijuga produz cachos floridos que podem atingir até 45 cm. 



A glicínia se reproduz bem e floresce mais rapidamente por meio de estacas de galho, 
entretanto, o plantio pode ser realizado também através de sementes, apesar da 
floração ser mais demorada. 

A planta necessita de sol direto para se desenvolver bem e florir bastante. Quanto ao 
clima, não é muito exigente, mas o ideal para o cultivo é o clima temperado. O solo 
para o plantio deve apresentar boa drenagem. 

Um cuidado especial: as glicínias necessitam de boas regas, principalmente nos 
períodos de crescimento e floração, portanto, não descuide das regas, evitando deixar 
o solo excessivamente seco. 

As podas, que devem ser realizadas durante os meses de abril e maio, é que vão 
determinar o formato da planta. De qualquer forma, a glicínia vai precisar ser tutorada 
para que seu crescimento seja ordenado. 

Como planta de grande valor ornamental, a glicínia pode ser cultivada isoladamente ou 
combinada com uma ou mais variedades, resultando em belos efeitos no revestimento 
de caramanchões ou enroscando-se em troncos de árvores, colunas, grades e portões. 
Nos jardins ou varandas, pode até ser plantada em vasos grandes ou caixas que 
suportem bem o crescimento das raízes. 

Sob outro aspecto, é importante destacar que a glicínia é muito apreciada pelas 
abelhas, sendo uma espécie muito valiosa para os apicultores. 

Gloriosa  

O formato exótico e as cores vibrantes dessa flor explicam seu nome popular: gloriosa 
(Gloriosa rothschildiana). Pertencente à Família das Liliáceas (a mesma dos lírios), a 
gloriosa é uma trepadeira originária da África, muito resistente e de crescimento 
rápido, podendo atingir cerca de 2 metros de altura em pouquíssimo tempo. A planta 
produz folhas verdes e lanceoladas (em formato de lança), com a extremidade 
recurvada formando uma pequena gavinha. As flores - o verdadeiro espetáculo dessa 
trepadeira - surgem no final da primavera e durante todo o verão, com características 
bem peculiares: as sépalas, em tons alaranjados e vermelhos, viram-se para trás, 
expondo os ovários e estames, como se a flores estivessem viradas pelo avesso. 
Fácil de ser cultivada, a gloriosa se propaga por meio da divisão dos rizomas e dá um 
ótimo resultado quando cresce com apoio, "escalando" uma treliça, por exemplo. A 
planta produz floradas sucessivas durante o verão (as flores duram cerca de uma 
semana) e, com a chegada da estação fria, cessa o florescimento, chegando a perder 
as folhas nos meses do inverno - período no qual concentra suas energias para voltar a 
brotar na primavera. 



Solo ideal: Arenoso. Em vasos, recomenda-se a seguinte mistura: 1 parte de terra 
comum de jardim, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de areia. 
 
Luminosidade: Necessita de luz solar plena. Pode desenvolver-se também à meia-
sombra, desde que receba pelo menos 4 horas de sol direto. 
 
Clima ideal: Quente e úmido. 
 
Usos: Pode ser usada para revestir muretas, cercas e grades. Como flor de corte, é 
muito usada na criação de arranjos florais. 
 
Outros nomes: garras-de-tigre e lírio-trepadeira 

Gloxínias  

Folhas e pétalas aveludadas, cores intensas e exuberantes: assim é a 

gloxínia, uma planta de grande valor ornamental, muito utilizada na decoração de 

interiores e de fácil cultivo.  

Pertencente à família das Gesneriáceas, a gloxínia (Sinningia speciosa) é uma planta 
exótica que exibe em suas cores e formas toda a beleza e exuberância das matas 
tropicais. Intensamente colorida em tons avermelhados, rosados, alaranjados e 
arroxeados, a gloxínia ainda pode ser encontrada em variações que alternam a cor 
vinho ou púrpura, por exemplo, com as bordas das pétalas esbranquiçadas. Sua 
origem tropical pode ser notada no tamanho e características de flores e folhas: as 
flores, aveludadas e graúdas, podem atingir até 10 cm de diâmetro e a folhagem, 
igualmente de tamanho considerável, apresenta folhas ovaladas e também 
aveludadas. 
Nativa do Brasil, é uma planta tuberosa, de fácil cultivo, que floresce praticamente o 
ano inteiro. Apesar disso, ela passa por um período de dormência, todos anos, quando 
parece ficar seca, sem produzir folhas ou flores. Durante esse período de descanso, 
recomenda-se diminuir as regas gradualmente, até que a planta seque por completo. 
Os tubérculos permanecerão em dormência pelo período de um a três meses, sendo 
que a terra deve ficar apenas levemente umedecida. Após esse tempo, pequenos 
brotos começam a surgir, dando sinais de que o descanso acabou e a planta está 
pronta para retomar o seu crescimento. 
O processo de multiplicação das gloxínas é muito fácil: por meio da divisão de 
tubérculos ou estaquia de folhas é possível obter novos e saudáveis exemplares. 

Para o cultivo bem-sucedido das gloxínias, recomenda-se solo 
poroso, podendo-se usar como base a seguinte mistura: 1 parte 
de terra, 2 partes de composto orgânico, 1 parte de areia grossa 
e 1 parte de farinha de ossos. 



A gloxínia necessita de muita luminosidade para se desenvolver bem, mas não tolera a 
exposição direta aos fortes raios de sol. Locais próximos a janelas, onde possa receber 
luz e calor pela manhã e à tarde, são ideais para esta planta. Durante as regas, 
recomenda-se não molhar as pétalas, que mancham facilmente, ficando sujeitas ao 
ataque de doenças.  
É preciso cuidado com o excesso de água: muita umidade contribui para a proliferação 
de fungos e insetos, que costumam se alojar nos brotos novos e na parte de baixo das 
folhas. No caso de ataques, recomenda-se lavar a parte afetada com água morna e 
sabão neutro e, depois, enxaguar. Folhas e pétalas murchas ou muito atacadas devem 
ser removidas. 
Como uma planta tropical, a gloxínia prefere temperaturas entre 22 a 24 graus C e 
nível médio de umidade. Para não errar, pode-se usar um método simples para 
irrigação: encha o fundo de um recipiente grande e largo com cascalhos e coloque os 
vasos com as gloxínias sobre esta camada; em seguida ponha água no recipiente e 
deixe que a terra absorva a umidade necessária. 

Gloxínia 
 
Nome científico: Sinningia speciosa 
 
Família: Gesneriáceas 
 
Porte: Pode atingir até 30 cm 
 
Floração: O ano todo, alternando períodos de dormência 
 
Propagação: Estacas de folhas e divisão de tubérculos 
 
Características: Planta perene, ideal para cultivo à meia-sombra, com muita luz e 
longe do sol forte. Resulta em belos efeitos mesmo plantada isoladamente.  

H  

Habitat: Lugar onde naturalmente vive uma espécie animal ou vegetal. Em antigos 
tratados de História Natural, a descrição de cada espécie começava com a palavra 

'habitat' ("habita").  
Haste: Órgão que sustenta a flor (pedicelo), a folha (pecíolo) ou a antera (filete). (Veja 

também filete).  
Hemerocallis: coloridas, práticas e versáteis  

Hemerocallis barbara  



Ao olharmos esta flor, achamos logo que se trata de um lírio. Mas não é. 
Embora a semelhança seja grande – até inspirou os nomes populares desta 
planta – trata-se na verdade da hemerocallis.  

Versatilidade e variedade talvez sejam as palavras que melhor definam esta planta.Originárias da 
Europa e também pertencentes à família das Liliáceas, como os lírios, as hemerocallis apresentam 
flores de muitos tamanhos e cores, que vão desde tons próximos do branco até um tom bem 
escuro, quase preto, passando por todos os tons de amarelo (do pálido ao dourado mais intenso) e 
do mais suave rosa ao vermelho mais intenso. 

Isso sem falar nas misturas de cores encontradas numa mesma flor, que pode apresentar um 
padrão de cor suave e as bordas multicoloridas ou de uma só cor intensa. As formas das 
hemerocallis variam desde a estreita "Spider" (aranha) até tipos totalmente redondos. 

Popularmente conhecida como lírio-de-são-josé ou lirio-do-dia, a hemerocallis é uma herbácea 
perene e rizomatosa, que floresce praticamente o ano todo, com maior intensidade no verão. O 
tamanho da haste varia de 20 cm a 130 cm, sendo mais comum encontrarmos plantas de 60 cm a 
90 cm. As folhas são estreitas, lisas e longas. Cada haste floral da planta é composta de muitos 
botões. 

Por ser uma planta que exige pouca manutenção e apresenta boa adaptação climáticas, é muito 
indicada na composição de jardins de condomínios, empresas, praças, parques e, é claro, em 
residências. As hemerocallis vão bem em bordaduras ao longo de canteiros e muros ou em grupos, 
formando maciços e conjuntos isolados. 

Dicas de cultivo 
 

 

Luminosidade: As hemerocallis devem ser cultivadas sob sol pleno, embora tolerem condições de 
sombra parcial, desde que haja muita luminosidade. Como regra geral, recomenda-se o plantio das 
hemerocallis num local onde elas recebam, no mínimo, 6 horas de sol direto por dia. As variedades 
coloridas e mais escuras serão beneficiadas por sombra parcial, nas horários mais quentes do dia; 
assim como a sombra da tarde poderá ser benéfica para as plantas híbridas. 

Solo: Esta planta vai bem em praticamente qualquer tipo de solo (do arenoso ao argiloso) mas, de 
preferência, devemos cultiva-la em solo argilo-arenoso, com bom teor de matéria orgânica e com 
pH de 5,5 a 6,0. Caso estas não sejam as condições existentes, algumas práticas poderão serem 
adotadas, como a adição de calcário dolomítico(100 a 300 gramas por metro quadrado), para 
corrigir o pH do solo e um pouco de areia média, nos solos argilosos, para melhorar a drenagem. 
Nos solos arenosos pode-se adicionar matéria orgânica (estercos curtidos e/ou restos vegetais), 
para melhorar a fertilidade e reter um pouco a umidade. Mas é importante destacar que as 
hemerocallis devem ser plantadas em solos bem drenados. 



Espaçamento: Em geral, indica-se o espaçamento de 30 a 40 cm entre as plantas, dependendo 
do porte da variedade. As variedades de porte ‘mini’ podem ser plantadas no espaçamento de 15 a 
20cm entre as plantas. 

Como plantar 

 

1. Prepare o solo, misturando boa terra de jardim, areia e esterco bem curtido. 
2. Cave um buraco maior que a massa da raiz. 
3. Plante, de forma que a coroa da planta (local onde as raízes encontram as folhas), fique 

abaixo da superfície do solo. Certifique-se que a coloração mais clara na base da folhagem 
(ela lhe indicará a parte da planta que estava sob a terra) fique debaixo do solo. 

4. Compacte levemente o solo e regue abundantemente a sua nova planta. 

Cuidados principais 

 

Regas: Água no solo é essencial para o bom desenvolvimento da planta. Em quantidade 
suficiente, a água ajuda a garantir que você obtenha excelente floradas. É muito importante que as 
hemerocallis recebam água suficiente na primavera, quando as plantas produzem os botões 
florais, e no verão, durante a estação da floração. 

Adubação: Que tipo de fertilizante usar? Tendo em vista que cada jardim tem solos diferentes e 
com diferentes necessidades de nutrientes, sugere-se que se faça uma boa adubação orgânica e 
pode-se adicionar 30 gramas de adubo químico fórmula NPK 6–12–12 ou 10–10–10 por metro 
quadrado.  

Cobertura de solo: Coberturas de solo podem ajudar as hemerocallis, de diversas maneiras, pois 
diminuem o crescimento de ervas daninhas, evitam o aquecimento do solo, especialmente no 
verão (o que dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas) e, após se decomporem, ajudam a 
melhorar o solo, com a incorporação de material orgânico e conservação da umidade. 

Podemos usar vários tipos de materiais para cobertura, como lascas de madeira, restos de palha, 
casca de arroz, etc. 



Informações sobre o cultivo fornecidas pela Agricola da Ilha 

Onde adquirir mudas de hemerocallis: 

É possível adquirir mudas desta versátil e prática planta até pela Internet! O site 
www.hemerocallis.com.br, da Agricola da Ilha, comercializa 21 variedade de hemerocallis e possui 
uma logística de distribuição para todo Brasil, independente do numero de plantas. A entrega é 
feita com segurança por transportadoras ou pelo correio. A Agrícola da Ilha possui, hoje, mais de 1 
milhão e 500 mil mudas de hemerocallis de todas as variedades disponíveis e mais de 200 novas 
variedades em fase de testes. Pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) do site, é 
possível solicitar um catálogo com as variedades.  

Herbácea: Termo geralmente utilizado para designar plantas que não possuem 
hastes lenhosas, como a begônia e a açucena; diz-se da planta que desenvolve pouco 
ou nenhum tecido lenhoso. 
Hermafrodita: Flor provida de estames e pistilos.  
Híbrida: Planta derivada de dois pais geneticamente diferentes. A polinização 
cruzada é comum entre as plantas de espécies diferentes dentro do mesmo gênero. As 
plantas originadas de tais cruzamentos são chamadas híbridas primárias e em geral 
possuem algumas das características de ambos os pais, mas que podem se assemelhar 
mais a um que a outro. A polinização cruzada também é possível, embora rara, entre 
plantas de gêneros diferentes, como é o caso da Fatshedera, uma híbrida da Fatsia 
com a Hedera. Esses cruzamentos denominam-se híbridos bigenéricos ou 
intergenéricos. Diversas híbridas originadas naturalmente são estéreis.  
Horticultura: Cultivo de plantas, em sentido genérico, o trato de hortas, pomares e 
jardins; pesquisa cultura e produção de plantas utilitárias ou ornamentais (floricultura 
é o ramo da horticultura que se ocupa exclusivamente de plantas ornamentais 
floríferas).  
Húmus: Mistura de plantas e outras partes de plantas parcialmente decompostas, 
usada na mistura de solo para enriquecê-la com nutrientes. O húmus apresenta 
propriedades bactericidas e torna a mistura de solo mais porosa. Pode ser encontrado 
sob árvores decíduas ou preparado com folhas em estado de decomposição. O termo 
húmus também é usado para definir o material formado em parte pela decomposição 
de restos animais e vegetais, atualmente usa-se a expressão húmus de minhoca para 
definir a mistura resultante dos excrementos das minhocas e do substrato usado para 
sua criação - esta mistura é extremamente rica em nutrientes que enriquece e dá 
porosidade aos solos usados no cultivo de plantas.  

I  

Inflorescência: A definição básica para este termo é: grupo de duas ou mais 
flores numa mesma haste ou pedúnculo. Uma inflorescência pode variar 
consideravelmente de formato, desde as longas e semelhantes a espigas, como a 
palma-de-santa-rita, até as grande e arredondadas, como as hortênsias. (Veja 
também racemo, panícula, espiga, umbela).  
Infrutescência: Agrupamento de frutos resultante do desenvolvimento dos 
ovários das flores de uma inflorescência, como ocorre com o abacaxi e a jaca. 
Íntegra ou inteira: Diz-se da flor que tem margem contínua, sem recortes nem 
divisões.  



Ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha)  

 

Nome científico: Tabebuia chrysotricha  
Nomes populares: ipê-amarelo, ipê-tabaco  
Origem: Brasil  
Família: Bignoniáceas  
Luminosidade: sol pleno  
Porte: Pode chegar a 8 metros de altura  
Clima: quente e úmido  
Copa: rala, com diâmetro um pouco maior que a metade da altura  
Propagação: Sementes  
Solo: fértil e bem drenado  
Podas: recomenda-se apenas podas de formação  

Originária do Brasil é a espécie de ipê mais utilizada em paisagismo. Durante o 
inverno, as folhas do ipê-amarelo caem e a árvore fica completamente despida. No 
início da primavera, entretanto, ela cobre-se inteiramente com sua floração amarela, 
dando origem ao famoso espetáculo do ipê-amarelo florido. Quanto mais frio e seco for 
o inverno, maior será a intensidade da florada.  

J  

Jacarandá-mimoso (Jacarandá mimosaefolia)  

 



Nome científico: Jacarandá mimosaefolia  
Nome popular: jacarandá-mimoso  
Origem: Argentina, Peru e sul do Brasil  
Família: Bignoniáceas  
Luminosidade: sol pleno  
Porte: Pode chegar a 15 metros de altura  
Clima: em estado nativo é encontrado nas regiões de clima um pouco frio, mas 
adapta-se bem ao clima sub-tropical  
Copa: aberta e arredondada  
Propagação: Sementes  
Solo: fértil  
Podas: não são necessárias  

Árvore frondosa, de folhagem delicada, pertencente à Família das Bignoniáceas. De 
porte médio, esta espécie pode atingir até 15 metros de altura. As folhas, que medem 
40 cm de comprimento, são compostas por folíolos miúdos e delicados e concentram-
se nas pontas dos ramos. Durante o inverno, o jacarandá-mimoso perde suas folhas, 
mas no início da primavera ele se cobre de flores arroxeadas e perfumadas. A floração 
se prolonga até o começo do verão e recobre praticamente toda a copa. Uma 
curiosidade sobre esta árvore: em Pretória, uma cidade na África do Sul, as ruas são 
totalmente arborizadas com jacarandá-mimoso levado do Brasil.  

Jardim-de-pedra: Canteiro ou jardim criado em formações rochosas naturais ou 
artificiais e no qual se plantam geralmente plantas que preferem solo calcário, como os 
cravos.  
Jardineira: Recipiente para plantio; o tipo mais comum de jardineira é o alongado e 
relativamente estreito. Móveis para ornamentação floral também são chamados de 
jardineiras.  

Jardineira na janela ou sacada: 
"diga-me onde ficas e te direi que flor terás" 

 

Flores na floreira da janela ou na jardineira da sacada só terão um resultado 
satisfatório se escolhermos as espécies adequadas de acordo com a incidência de luz 
solar. Aí vão algumas dicas: 
Bate muito sol? Plante petúnias, gerânios, lanterninha-chinesa ou ixoras 
Fica na sombra uma parte do dia? Plante brinco-de-princesa 
Recebe muita luminosidade, mas nada de sol? Escolha o lírio-da-paz 
Venta muito? Esqueça as petúnias  

Kalanchoe  



 

 
Nome científico: Kalanchöe blossfeldiana 
Família: Crassuláceas 
Origem: África e Madagascar 
Características: Planta suculenta, também conhecida como "gordinha" em virtude de 
suas folhas carnudas. Planta rústica que produz abundante floração, com as pequenas 
flores agrupadas em buquês, nas cores rosa, laranja, amarela e vermelha, dependendo 
da variedade. Ideal para formar maciços e bordaduras nos jardins, mas também dá 
ótimos resultados em vasos e floreiras. É uma planta que precisa de muita 
luminosidade. Quando adulta, alcança até 30 cm de altura. 
Época de floração: entre o final do outono e início da primavera. 
Reprodução: Para obter novas plantas a partir de um vaso de kalanchoe, é só usar os 
brotos que surgem nas bordas das folhas adultas. 
Solo: O ideal é o solo solto, poroso, drenado e rico em matéria orgânica. Para o 
plantio em vasos, recomenda-se a seguinte mistura: 1 parte de terra comum, 1 parte 
de terra vegetal e 2 partes de areia. 
Cultivo: O clima adequado para o cultivo é o quente e úmido. Pode ser cultivada à 
meia-sombra, desde que receba luz solar direta algumas horas por dia. As regas no 
inverno devem ser espaçadas, pois o excesso pode provocar o apodrecimento das 
raízes. Para que o kalanchoe cresça forte e produza folhas com um leve tom 
avermelhado, devemos tentar reproduzir as condições de seu ambiente de origem, ou 
seja, colocar o vaso onde possa receber sol e vento. 
 
Adubação: Para estimular a floração, recomenda-se uma adubação anual com farinha 
de osso, torta de mamona e um fertilizante de fórmula NPK, com porcentagem maior 
em P (fósforo), todos podem ser encontrados em lojas de produtos para jardinagem e 
gardens centers. 
 
Podas: A planta não exige podas complicadas, mas para manter o visual decorativo, 
retire as hastes à medida que as flores vão murchando. 
Cuidados: É uma planta razoavelmente rústica e se as suas necessidades básicas 
forem atendidas, dificilmente surgirão problemas como ataque de pragas ou doenças. 
Dicas: Mesmo não estando florido, o kalanchoe é de grande valor ornamental, pois 
não suas folhas permanecem bonitas durante todo o ano e, recebendo boas doses de 
luz solar direta, adquirem um tom avermelhado, criando um efeito interessante em 
jardins ou floreiras. 
Obs.: Plantas suculentas são aquelas que armazenam água em suas hastes ou folhas. 
O formato das folhas dessas plantas variam bastante: existem suculentas com folhas 
grossas e carnudas (ex: Cotyledon undulata e Crassula arborescens) e também as de 
folhas finas estreitas, como as da Euphorbia milli, popularmente conhecida como 
coroa-de-cristo.  



L  

Labelo: Membrana mediana da corola de uma orquídea, diferente das duas outras 
pétalas em forma e em tamanho.  
Lábio: Cada um dos lobos principais de uma corola bilabiada.  
Lanceolada: Com forma de lança.  
Látex: Fluido branco, leitoso, vertido por plantas como a falsa-seringueira e a coroa-
de-cristo, quando suas hastes são cortadas ou danificadas. (Veja também 
sangramento).  
Lenhosa: Terma que designa a planta com caules rijos. Ex.: primavera. (Veja 
também herbáceas). 
Liana: Cipó; trepadeira de caule lenhificado.  
Limbo: A lâmina de uma folha; a porção terminal e larga de uma pétala, em 
contraste com a porção basal estreita; a porção superior de um cálice ou de uma 
corola de certas flores, em contraste com a porção tubular inferior. Linear: Diz-se da 
folha estreita e com bordos paralelos.  

Lírios: os símbolos da pureza 

"Olhai os lírios do campo; eles não trabalham nem tecem; no entanto eu 
vos digo: mesmo Salomão, em toda sua glória, não se vestiu como um 
deles". (Palavras de Jesus, no Evangelho segundo São Matheus) 

Lírio muscadet  

O lírio é originário da Europa, Ásia e América do Norte. Algumas espécies são nativas 
dos trópicos, de regiões com altitude elevada. Porém, todas as espécies existentes 
hoje são originárias de vários cruzamentos entre si, dando origem a inúmeras 
variedades e cores: são os chamados lírios hibridos. Os lírios pertencem à família das 
Liliáceas e os principais grupos são:  

Lírios Orientais - caracterizados pelos que apresentam mais perfume e flores 
grandes; 

Lírios Asiáticos - com flores menores, quase sem perfume, mas com cores fortes e 
bem variadas; 



Lírio longuiflorum - de flor grande, na cor branca e creme.  

Com exceção do Lírio longuiflorum, os outros dois grupos apresentam tanto variedades 
para vaso como para corte, usadas na confecção de arranjos. No grupo dos Asiáticos 
encontramos o Orange Pixie e no grupo dos Orientais, estão o Muscadet e Mona Liza. 
Os lírios são plantas de bulbo, assim como a tulipa, o amaryllis e até mesmo a nossa 
conhecida cebola. Eles emitem um único broto por bulbo, de onde saem as folhas e as 
flores.  

Como cuidar do seu vaso de lírio 

O lírio em vaso requer um local com boa iluminação, evitando o sol nas horas mais 
quentes do dia. Não deixe o substrato (a terra do vaso) secar completamente, 
molhando sempre que necessário, até que água saia pelos furos de drenagem do vaso; 
mas evite que a água se acumule no pratinho. Para fazer com que o lírio em vaso 
floresça novamente, o procedimento é complicado e não é garantido o sucesso. Quem 
desejar tentar, deve seguir uma série de passos:  

1. Após a morte das flores, continue regando o lírio por mais 3 meses, depois pare de 
colocar água e espere que as hastes sequem completamente; 

2. Uma vez que as hastes estejam secas, retire os bulbos do vaso, coloque-os em um 
saco plástico perfurado, preenchido com material inerte (perlita, por exemplo) úmido. 
Coloque este saco plástico com os bulbos na parte menos fria da sua geladeira (onde 
são colocadas as verduras) e deixe lá por cerca de 4 meses. Cuide para manter os 
bulbos úmidos. Evite choque entre os bulbos e também o choque dos bulbos com 
outros objetos, pois há perigo de machucar os bulbos e os ferimentos são portas para 
a entrada de doenças.  

3. Passados os 4 meses, retire os bulbos da geladeira de plante-os. Deixe nos 
primeiros 10 dias em local bem fresco e arejado. Quando os brotos estiverem 
surgindo, leve o vaso para um local bem iluminado. Regue sempre que a terra estiver 
seca.  

4. Se tudo der certo, entre 2 e 3 meses os bulbos florescerão.  

O lírio no mercado de flores 

Algumas características do mercado de flores favorecem o comércio de lírios em vaso 
no Brasil: a maior demanda por flores de vaso em geral (e conseqüente queda da 
procura por flores de corte) por causa da dengue; a existência de novas espécies 
próprias para vasos (com tamanho menor) e, finalmente, o preço mais acessível do 
produto, resultado do grande volume de produção. "O aumento da procura estimula a 
produção", confirma Simone Schoenmaker, gerente de produção de flores de bulbos da 
Fazenda Terra Viva. A empresa é responsável pela produção e venda das duas 
espécies mais procuradas de lírios: a Orange Pixie (alaranjada) e a Muscadet (branca). 
Cada vaso possui três bulbos que produzem de 5 a 15 flores, em potes de 15 cm de 
diâmetro.A variedade Orange Pixie é mais abundante. As plantas de vaso atingem 
cerca de 30 a 40 cm de altura.  



Apesar do preço mais acessível, o lírio ainda é considerado um produto nobre e 
elitizado, que exige cuidados especiais de produção. A Terra Viva produz lírios em uma 
unidade da empresa instalada em Tapira, região de Araxá, sudoeste de Minas Gerais, 
com excelente qualidade, por aproveitar o clima e topografia favoráveis do local. Na 
região, tanto o inverno como o verão são mais amenos que no interior paulista, 
favorecendo uma produção contínua e melhorada. Segundo Luiz Octávio Cavicchio, 
gerente comercial de bulbos da Fazenda Terra Viva, cerca de 70% dos bulbos são 
importados da Holanda e 30% são produzidos em Araxá. Para bulbos de vaso a 
importação corresponde a 90% do total produzido pela empresa. "São plantas 
especiais, de clima frio, que necessitam um período de dormência. As variedades de 
vaso são geneticamente mais curtas, enquanto as de corte possuem maior diversidade 
e hastes mais longas, de até um metro de altura", esclarece Cavicchio, calculando que 
o mercado brasileiro atualmente consome quatro milhões de bulbos por ano. A Terra 
Viva entra nesse bolo com 300 mil bulbos somente para produção de vasos. 

Curiosidades sobre o lírio 

Lírio Orange pixie 

O lírio sempre foi visto como o símbolo da pureza e é uma das flores mais antigas do 
mundo. Pode ser encontrado em pinturas nas paredes dos palácios da Grécia Antiga, 
onde era dedicado à Hera.  

O lírio é relacionado à Virgem Maria, em homenagem à sua pureza e, talvez por esse 
motivo, seja muito usado em buquês de noiva e em festas religiosas.  

Na alquimia, fabricava-se um perfume mágico a partir desta flor, que era usado para 
queimar no recinto onde se realizavam ritualísticas. Também existia uma crença que a 
flor ajudava a reconciliar os amantes: um pedaço do seu bulbo teria o poder de 
reaproximar os namorados que romperam as relações.  

Narra a mitologia, que a conselho de Minerva, Juno deu seu seio a Hércules, que havia 
sido abandonado no campo por Alcmene, sua mãe. O jovem herói teria sugado o seio 
com tanta força, que o leite esguichou em grande quantidade. As gotas que se 
espalharam no céu formaram a Via Láctea e as que caíram na terra transformaram-se 
em lírios.  

Outra curiosidade sobre esta flor é que no século XVII, o lírio era usado para decorar 
igrejas em homenagem à Virgem Maria, como símbolo de sua virgindade. Antes, 
porém, retiravam do lírio os órgãos masculinos e femininos (estames e pistilos), pois 
só assim a flor seria "verdadeiramente virgem".  



O lírio está incluído numa antiga lista de plantas consideradas mágicas, que teriam o 
poder de proteger contra bruxaria: dentro de casa, transformaria as más vibrações, e 
no jardim, funcionaria como uma barreira contra malefícios.  

Lírio-do-amazonas  
(Eucharis grandiflora)  

 

Com suas flores brancas suavemente perfumadas e em formato de estrela, 
esta planta impressiona também pela beleza das folhas brilhantes e lustrosas. 
O contraste entre o intenso verde das folhas e a brancura das flores torna o 
conjunto realmente atraente.  

Planta bulbosa da família das Amarilidáceas, o lírio-do-amazonas (Eucharis grandiflora) 
é originário da América do Sul - é encontrado no Brasil, na Colômbia e no Peru. Seu 
cultivo na Europa iniciou-se há tempos, por volta de 1850. Mas por lá, embora seja 
muito utilizada como planta ornamental, o cultivo só dá bons resultados mesmo em 
estufas.  

Como ela é...  
O lírio-do-amazonas é uma planta com boas dimensões. Conhecida também como 
estrela-dalva, estrela-de-belém e estrela-da-anunciação, a Eucharis grandiflora 
apresenta bulbos arredondados, que podem medir até 6 cm de diâmetro. As folhas são 
grandes (podem chegar a 40 cm de comprimento) e as flores - brancas e perfumadas - 
surgem em racemos de 3 a 6 unidades. Cada flor mede em torno de 10 cm de 
diâmetro com as 6 pétalas distribuídas em formato de estrela. Pendentes, as flores 
surgem numa haste floral que alcança até 70 cm de altura.  

Onde ela vai bem...  
A planta vai bem em locais bem iluminados e com boa ventilação. Ela precisa de muita 
claridade, mas não gosta de luz solar direta, especialmente nos dias quentes de verão. 
Plantada em vasos, ela pode ser levada para ambientes internos bem iluminados. No 
jardim, os melhores locais são os canteiros sombreados, onde pode fazer belas 
combinações com folhagens baixas e forrações. Sob a copa das árvores, o lírio-do-
amazonas pode formar belas bordaduras.  

O solo ideal é...  
O solo argilo-arenoso e rico em matéria orgânica é o mais indicado. Uma boa mistura: 
2 partes de terra argilosa, 1 parte de composto orgânico e 1 parte de areia. Para 
estimular crescimento e floração, pode-se acrescentar farinha de ossos à mistura.  



 

E o plantio...  
No plantio, coloque os bulbos num espaçamento de 40 a 50 cm entre eles. Não se 
deve cobri-los demais com terra. Uma leve e fina camada de terra é o suficiente. 
Depois, pressione o substrato delicadamente ao redor dos bulbos, para firmá-lo bem. 
Se o plantio for feito em vasos (com pelo menos 20 cm de diâmetro), dá para plantar 
de 3 a 4 bulbos.  

Como cuidar...  
Evitar regas em demasia, pois podem provocar o apodrecimento dos bulbos. Quando 
surgir a haste floral, recomenda-se aplicar um fertilizante líquido até as flores iniciarem 
a abertura, lembrando de seguir as orientações do fabricante quanto à quantidade e 
diluição.  

Como se reproduz...  
O lírio-do-amazonas se propaga pela divisão dos bulbos mais velhos. O processo 
geralmente é feito no período que vai do final do inverno ao início da primavera. 
Primeiro retira-se as plantas dos canteiros ou dos vasos. Com muito cuidado, deve-se 
lavar os bulbos para remover a terra. Só então, faz-se a separação dos bulbos, 
evitando quebrá-los, pois eles podem demorar muito tempo para se recuperarem e 
iniciar a brotação.  

Lobo(ó): Cada uma das projeções arredondadas da margem de certas folhas, como 
as de hortênsia e da figueira. 

M  

Macerado de urtiga 

Ingredientes: 
11 litros de água 
100 g de folhas frescas de urtiga (use luvas para manusear a planta, pois ela causa 
irritações na pele). 

Modo de fazer: 
Misture as folhas de urtiga em um litro de água. Deixe a infusão agir por 3 dias, 
mantendo-a em um local seco e à meia-sombra. Coe e dilua o extrato em 10 litros de 
água. Este preparado pode ser armazenado por alguns dias (em local seco e arejado) 
para pulverizações preventivas nas plantas a cada 15 dias. 



Maciço: Conjunto cerrado de arbustos ou herbáceas de porte.  

Magnólia-branca 

(Magnolia grandiflora) 

Família: Magnoliáceas 
Porte: Árvore que alcança até 25 metros de altura, com copa medindo até 12 metros 
de diâmetro 
Plantio: Propaga-se por meio de estaquia da ponta de ramos 
Solo ideal: Argiloso, com boa drenagem e rico em matéria orgânica 
Podas: Os exemplares adultos devem receber apenas podas de limpeza, para eliminar 
os galhos secos. Quando ainda em crescimento, a magnólia pode adquirir um porte 
mais elegante, se receber podas para eliminar os ramos muito fracos e mal formados. 

É uma linda árvore ornamental, que da primavera até o verão cobre-se de grandes 
flores brancas, muito perfumadas, num formato interessante que lembra uma taça. 
Suas folhas são brilhantes, ovaladas e alternadas, mantendo-se firmes mesmo durante 
o inverno. A magnólia pertence a um gênero muito antigo de árvores. Acredita-se até 
que sejam cultivadas há cerca de 1.400 anos. Trata-se de uma árvore indicada para 
locais com bastante espaço. 

 

Margem: Borda de folha ou pétala de flor. Pode ser lobular ou denteada, e também 
de cor diferente do corpo da flor ou da folha.  
Mergulhia: Técnica de reprodução vegetativa que consiste em guiar um ramo para 
o solo e enterrá-lo parcialmente, exceto ou inclusive a ponta, para induzir a formação 
de raízes em pontos da haste onde geralmente se praticam incisões; depois de 
formadas as raízes; o ramo é destacado da planta-mãe e pode ser plantado como 
qualquer muda.  
Muda: Planta enraizada, mas ainda não plantada em lugar definitivo.  

N  

Narciso (Narcissus) - Flores de inverno e primavera 



 

Os narcisos formam um grupo muito grande de belas espécies bulbosas que produzem 
flores de inúmeros formatos e combinações de cores. Trata-se de uma planta vigorosa, 
rústica, de folhas lineares, que floresece normalmente no período do inverno e da 
primavera. A folhagem verde começa a despontar já no final do mês de abril. 
O narciso é uma flor indicada tanto para corte e arranjos, como para o plantio em 
vasos ou jardins. Quando plantados de forma natural no jardim, sem seguir desenhos 
muito rígidos, os narcisos dão um ar de naturalidade campestre nas composições.  

Cultivo 
O cultivo de narcisos não requer cuidados muito especiais. O bulbo pode ser plantado 
em qualquer época do ano, em local definitivo ou, de preferência, quando ele começa a 
emitir brotação espontânea. Isso ocorre normalmente com a aproximação do frio do 
inverno. 
 
Solo, luminosidade e umidade 
Aceita bem qualquer tipo de solo, exceto o excessivamente encharcado, pois há o risco 
de apodrecimento do bulbo. A luminosidade ideal é a indireta bem abundante, no 
entanto, pode aceitar tanto a penumbra como o sol direto, dependendo das condições 
climáticas da região. Recomenda-se regar com moderação no plantio e manter o solo 
levemente úmido, sem saturá-lo. 

Densidade de plantio 
O ideal, como referência, é que os bulbos disponíveis 
atualmente no mercado sejam plantados com pouca 
profundidade e cobertos normalmente, com até 3 cm de terra. 
É recomendável, também, manter um espaçamento de 10 cm 
entre os bulbos, já que algumas variedades tendem a formar 
pequenas touceiras. 

Florescimento 
Os narcisos compõem um grupo muito extenso de variedades, acima de 500 
catalogadas. Assim, o florescimento é próprio de cada uma. As variedades adaptadas 
ao clima sub-tropical, normalmente muito perfumadas, têm floração cacheada branca 
e amarela pura ou, também, com o centro da flor em tom sempre contrastante com as 
pétalas. Florescem no final do inverno e, cerca de 30 dias depois, inicia o processo de 
dormência que vai durar até o início do próximo ano. 
 
Cuidados com os bulbos 
É na época da dormência que os bulbos devem ser manipulados, nunca durante o 
crescimento e floração. Os bulbos poderão ser retirados do solo, armazenados em local 
fresco e seco enquanto se aguarda que ele próprio inicie o processo de brotação. É 



possível, também, deixar o bulbo dormente no solo, pois ele não morrerá, exceto se 
eventualmente ocorrer ataque de lagartas, que podem destruir completamente o 
bulbo. 

Nervura: Feixes de vasos que irrigam as folhas, com aspecto filamentoso e 
ramificado  
Nó: Junta de haste de onde surgem as folhas. Também é o ponto do qual formam-se 
as novas raízes de plantas como as heras e os filodendros.  

O  

Oblonga: De forma oblongada e algo retangular, mas arredondada nos cantos 
(folha).  
Olho: Gema, particularmente no tubérculo.  
Ondulada: Designação da margem de folha ou pétala que possui borda ondulada. O 
termo não se aplica a bordas serrilhadas ou denteadas.  
Oposta: Que forma par (folha) com outra que nasce no mesmo nó, mas no lado 
oposto.  
Oval: De contorno que lembra o corte longitudinal de um ovo.  
Ovário: Parte basal da flor onde as sementes são formadas. A parede do ovário 
transforma-se na parede do fruto. (Veja também flor, fruto).  

P  

Palmada: Termo empregado para designar as folhas compostas de diversos folíolos 
que se abrem em leque a partir de um ponto comum, adquirindo o formato de uma 
mão espalmada. Ex.: arália 
Panícula: Tipo de inflorescência formada por um cacho grande de flores pediceladas 
(com haste curta); inflorescência composta na qual do eixo principal partem outros 
eixos secundários que portam flores; um cacho de cachos.  
Papoula, a dormideira  
(Papaver somniferum)  

A papoula é conhecida há mais de 5 mil anos - os sumérios já a 
utilizavam para combater problemas. Os antigos comiam a flor inteira ou a 
maceravam para obter o sumo. Na Mesopotâmia, curavam-se doenças como 
insônia e constipação intestinal com infusões obtidas a partir da papoula.  



A papoula foi muito conhecida nos tempos remotos, tinha muito prestígio entre os 
médicos da Grécia antiga. Na mitologia grega era relacionada a Hipnos, o deus do 
sono, pai de Morpheu - que a tinha como planta favorita e, por isso, era representado 
com os frutos desta planta na mão. Há também uma estreita relação entre a papoula e 
a deusa grega Nix, a Noite. Deusa das Trevas, filha do Caos, é na verdade a mais 
antiga das divindades. Freqüentemente, ela é representada coroada de papoulas e 
envolta num grande manto negro e estrelado. Em muitas referências ela se localiza no 
Tártaro, entre o Sono e a Morte, seus dois filhos. Os romanos não a representavam em 
um carro, mas sempre adormecida.  

A papoula é conhecida há mais de 5 mil anos - os sumérios já a utilizavam para 
combater problemas. Os antigos comiam a flor inteira ou a maceravam para obter o 
sumo. Na Mesopotâmia, curavam-se doenças como insônia e constipação intestinal 
com infusões obtidas a partir da papoula. Mais tarde, os assírios e depois os babilônios 
herdaram a arte de extrair o suco leitoso dos frutos para fazer remédios.  

Hipócrates foi um dos primeiros a descrever seus efeitos medicinais contra diversas 
enfermidades. Há quem defenda que mais tarde, um médico grego em Roma, 
padronizou a preparação do ópio com uma fórmula (o mitridato) e a receitava aos 
gladiadores. O uso do ópio difundiu-se pela Europa no início do século XVI, mas sofreu 
forte combate quando a Igreja Católica começou a controlar os remédios. Foi por essa 
época que Paracelso, o famoso médico e alquimista suíço, elaborou um concentrado de 
suco de papoula - o láudano, que teria o poder de curar muitas doenças e até de 
rejuvenescer. A disseminação desta crença levou à popularização do seu uso em todo 
o mundo ocidental. Com o tempo e com a expansão das rotas comerciais, o ópio 
acabou por se tornar uma droga universal.  

Por volta de 1803, o cientista alemão Frederick Sertuener, observando que os 
diferentes subprodutos da papoula produziam efeitos diversos, procurou isolar os 
elementos narcóticos do ópio. Assim, ele obteve um cristal alcalóide de efeito muito 
intenso: era a morfina.  

A papoula é uma planta da Família das Papaveráceas, também 
conhecida como dormideira. É uma herbácea anual que apresenta propriedades 

alimentares, oleaginosas e medicinais. A planta apresenta um caule alto e ramificado, 
com folhas sésseis e ovaladas. As flores são grandes, brancas, rosas, violáceas ou 

vermelhas, e o fruto é uma cápsula. Por toda a planta circula um látex branco. Todas 
as partes da papoula são consideradas venenosas, com exceção das sementes 

maduras.  

O ópio é retirado a partir do látex encontrado nas cápsulas que não atingiram a 
maturação. Ao se fazer cortes na cápsula da papoula, quando ainda verde, obtém-se 



um suco leitoso, o ópio (em grego, refere-se a suco), que contém cerca de 25 
alcalóides - o mais importante deles é a morfina, presente em até 20% no ópio.  

Os nomes relacionados à papoula são bem sugestivos O nome científico da planta 
"somniferum" (relacionado a sono) e a origem do nome "morfina" (relacionada ao deus 
da mitologia grega Morfeu, o deus dos sonhos) nos levam a compreender os efeitos 
que o ópio e a morfina podem produzir: são depressores do sistema nervoso central. 
Além disso, o ópio ainda contém outras substâncias, como a codeína, e é dele também 
que se obtém a heroína, uma substância semi-sintética, resultado de uma modificação 
química na fórmula da morfina.  

Todos os alcalóides do ópio são narcóticos. O maior problema dos opiáceos é o seu 
poder de provocar dependência. Tanto a morfina, como o seu derivado, a heroína, 
criam uma euforia de sonhos, seguida de uma sedação associada a uma sensação de 
bem estar. Entretanto, o uso constante e prolongado leva a um envenenamento 
crônico que pode causar deterioração física e até a morte. Os períodos de abstinência 
da droga são marcados por náuseas, insônia e intensas dores musculares.  

Em alguns lugares do mundo o cultivo da papoula é permitido. É o caso da Tasmânia e 
da Tailândia. Lá, os membros do grupo dos Hmong (oriundos da China) cultivam a 
papoula e usam uma parte da flor para suas cerimônias religiosas. O governo da 
Tailândia lhes deu permissão especial para cultivar esta planta. Entretanto, se algum 
membro da tribo é encontrado fora da comunidade com a papoula, é detido 
imediatamente, o que gera conseqüências para toda a comunidade.  

Ficha da Planta:  

Papoula 
Nome científico: Papaver somniferum  
Família: Papaveráceas  
Origem: Ásia  
Floração: verão  
Propagação: por sementes  
Mistura de solo ideal para cultivo: rica em matéria orgânica, pode-se usar uma 
mistura de 1 parte de terra comum de jardim, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de 
composto orgânico  
Luminosidade: precisa de muita luz, o ideal é que receba luz solar direta apenas nos 
horários mais amenos do dia (pela manhã ou à tarde)  
Clima ideal: ameno  
Regas: deve ser regada regularmente, mas o solo não deve nunca ficar encharcado.  

Parasita: Planta que se nutre da seiva de outra.  
Pecíolo: Haste de ligação entre o limbo da folha e o ponto em que ela se insere no 
caule ou no ramo; cabo da folha.  
Pedicelo: Haste de sustentação da flor.  
Pedúnculo: Haste que sustenta uma inflorescência.  
Peltada: Que tem o pecíolo inserido fora da margem da folha.  
Perene: Que preserva por mais de dois anos a forma adulta. O mesmo que vivaz. 
Diz-se da planta que pode viver por tempo indefinido. As perenes podem ser 
herbáceas ou lenhosas. (Veja também anual e bienal ou bianual).  
Pérgula: Estrutura de jardim formada por duas filas paralelas de colunas que 



suportam as traves transversais e que serve de apoio a plantas trepadeiras.  
Pétala: Geralmente a parte mais vistosa da flor. As pétala protegem o miolo da flor 
e, quando coloridas, servem para atrair insetos polinizadores para os estames e 
pistilos. Uma flor pode apresentar poucas pétalas (como as flores de diversas 
trapoerabas, com apenas 3 pétalas) ou muitas (é o caso, por exemplo, das rosas 
híbridas de chá). O conjunto das pétalas de uma flor chama-se corola. (Veja também 
sépala, estame, pistilo, flor, corola).  
PH: Símbolo de conveniência para expressar grau de acidez, numa escala de vai de 0 
a 14 e na qual o valor 7 representa a neutralidade (equilíbrio entre ácido e alcalino), 
valores superiores indicam alcalinidade crescente e valores menores acidez também 
progressiva. Para se ter uma noção, o vinagre tem pH por volta de 3 e o bicarbonato 
de sódio pH por volta de 8. Plantas ornamentais geralmente requerem solo com pH 
entre 6 e 7,5 (cada unidade de pH representa acidez ou alcalinidade 10 vezes superior 
ao da medida anterior: solo com pH 5 é 10 vezes mais ácido do que o solo com pH 6 e 
solo com pH 8 é 10 vezes mais alcalino do que solo de pH 7).  
Pina: Seção individual, geralmente conhecida como folíolo, de folha ou fronde 
bastante segmentada. Emprega-se esse termo na descrição de frondes de 
samambaias. (Veja também fronde, folíolo, pinada).  
Pinada: Termo empregado para descrever uma folha composta que é dividida em 
alguns ou diversos pares de pina (folíolos) organizados de forma oposta. Ex.: 
palmeiras.  
Pistilo: Órgão feminino da flor; compreendendo o estigma, o estilete e o ovário. (Veja 
também estigma, estilete, ovário, flor)  
Poda: Técnica de remover por corte, ramos e outras partes de uma planta a fim de 
eliminar tecidos mortos ou supérfluos, controlar o tamanho e estimular certas reações 
favoráveis ao desenvolvimento e à preservação.  
Pólen: Pó produzido e contido nas anteras, constituído por diminutos grãos capazes 
de produzir um tubo que, a partir do estigma em que o pólen adere, percorre todo o 
estilete e atinge o ovário para nele fecundar um óvulo e dar início à formação de um 
fruto.  

Pragas: salve suas plantas!  

A maior parte das pragas atacam geralmente na primavera, período de fertilidade e de 
grande atividade na natureza. Elas causam vários estragos nas plantas, além de 

favorecer o surgimento de doenças, principalmente 
fúngicas. As pragas geralmente se tornam um problema 
mais sério quando há um desequilíbrio ecológico no 
sistema onde a planta está inserida. Outras situações 
que podem favorecer o seu surgimento são 
desequilíbrios térmicos, excesso ou escassez de água e 
insolação inadequada. O assunto é vastíssimo e aqui 
não daria para falar profundamente sobre isso. O que 
preparamos foi um guia rápido para facilitar o 

reconhecimento das principais pragas e sugerimos algumas dicas naturais de controle:  

Pulgões: Podem ser pretos, marrons, cinzas e até verdes. Alojam-se nas folhas 

mais tenras, brotos e caules, sugando a seiva e deixando as folhas amareladas e 

enrugadas. Em grande quantidade podem debilitar demais a planta e até transmitir 

doenças perigosas. Os pulgões costumam atacar, principalmente, as plantas de hastes 



e folhas macias. Podem aparecer em qualquer época do ano, mas os períodos mais 

propícios são a primavera, o verão e o início do outono. Precisam ser controlados logo 

que notados, pois multiplicam-se com rapidez. 

Dicas:  

As joaninhas são suas predadoras naturais; 

Um chumaço de algodão embebido em uma mistura de água e álcool em partes 

iguais ajuda a retirar os pulgões das folhas e isso pode ser feito semanalmente; 

Aplique Calda de Fumo ou Macerado de Urtiga 
Cochonilhas: São insetos minúsculos, geralmente 

marrons ou amarelos, que alojam-se principalmente na 

parte inferior das folhas e nas fendas. Além de sugar a 

seiva da planta, as cochonilhas liberam uma substância 

pegajosa que facilita o ataque de fungos, em especial, o 

fungo fuliginoso. Dá para perceber sua presença quando as folhas apresentam uma 

crosta com consistência de cera. Algumas cochonilhas apresentam uma espécie de 

carapaça dura, que impede a ação de inseticidas em spray. Neste caso, produtos à 

base de óleo costumam dar melhores resultados, pois formam uma "capa" sobre a 

carapaça, impedindo a respiração do inseto. A calda de fumo costuma dar bons 

resultados também. 

 

Dicas:  

As joaninhas também são suas predadoras naturais, além de 

certos tipos de vespas; 

A Calda de Fumo e a Emulsão de Óleo são os métodos 

naturais mais eficientes para combatê-las; 

Deve-se evitar o controle químico mas, quando necessário em 

casos extremos, normalmente são usados óleo mineral e 

inseticida organofosforado.  
 

Moscas-brancas: São insetos pequenos e, como diz o nome, de coloração 

branca. Não é difícil a notar a sua presença - ao esbarrar numa planta infestada por 

moscas brancas, dá para ver uma 

pequena revoada de minúsculos insetos 

brancos. Costumam localizar-se na parte 

inferior das folhas, onde liberam um 



líquido pegajoso que deixa a folhagem viscosa e favorece o ataque de fungos. 

Alimentam-se da seiva da planta. As larvas deste inseto, praticamente imperceptíveis, 

também alojam-se na parte inferior das folhas e, em pouco tempo, causam grande 

infestação.  

Dica: 

É difícil eliminá-las, por isso muitas vezes é preciso aplicar insetidas específicos para 

plantas. Quando o ataque é pequeno, o uso de plantas repelentes - como tagetes ou 

cravo-de-defunto (Tagetes sp.), hortelã (Mentha), calêndula (Calendula officinalis), 

arruda (Ruta graveolens) - costuma dar bons resultados. 
Lesmas e caracóis: Normalmente atacam à noite, furando e devorando 

folhas, caules e botões florais, mas também podem atingir as raízes subterrâneas.  

 

Dicas: 

Besouros e passarinhos são seus predadores naturais; 

Uma boa forma de eliminá-los é usar armadilhas, feitas com “isca de cerveja” para 

atraí-los. Faça assim: tire a tampa de uma lata de azeite e enterre-a deixando a 

abertura no nível do solo. Coloque dentro um pouco de cerveja misturada com sal. As 

lesmas e os caracóis caem na lata atraídas pela cerveja e morrem desidratados pelo 

sal.  
Lagartas: Costumam atacar mais as plantas de jardim mas, em alguns casos, 

também podem danificar as plantas de interior. Fáceis de serem reconhecidas, as 

lagartas costumam enrolar-se nas folhas 

jovens e literalmente comem brotos, 

hastes e folhas novas, formando uma 

espécie de "teia" para proteger-se. Todas 

as plantas que apresentam folhas macias 

estão sujeitas ao seu ataque. As 

chamadas “taturanas” são lagartas com 

pêlos e algumas espécies podem queimar a pele de quem as toca. 

 

Dicas: 

Caso não apresente um ataque maciço (quando é indicada a aplicação um lagarticida 

biológico, facilmente encontrado no mercado), o controle das lagartas deve ser 

manual, ou seja, devem ser retiradas e destruídas uma a uma, lembrando que é 

importante usar uma proteção para a que a lagarta não toque na pele; 

A Calda de Angico ajuda a afastar as lagartas e não prejudica a planta;  



O uso de plantas repelentes, como a arruda, pode ajudar a mantê-las afastadas 

Aves e pequenas vespas são suas “inimigas” naturais; 

 

Precisamos lembrar que sem as lagartas, não teríamos as borboletas. Ao eliminá-las 

completamente, estamos nos privando da beleza e da graça desses belos seres alados. 

Mais uma vez, o equilíbrio é a chave. 
Ácaros: O tipo de ácaro mais comum é conhecido como ácaro-vermelho (veja 

foto), tem a aparência de uma aranha de cor avermelhada. Ataca flores, folhas e 

brotos, deixando marcas semelhantes à ferrugem. O ataque de ácaros diminui o ritmo 

de crescimento, favorece a má formação de brotos e, em caso de grande infestação, 

pode matar a planta. Ambientes quentes e secos favorecem o desenvolvimento dessa 

praga. Apesar de quase "invisíveis" a olho nu, sua presença é denunciada pelo 

aparecimento de uma teia fina.  

 

Dicas: 

Costuma atacar mais as plantas envasadas do que as que estão em canteiros; 

Uma boa dica é borrifar a planta com água, regularmente, já que este inseto não 

gosta de umidade. Casos mais severos exigem que as partes bem atacadas sejam 

retiradas; 

A Calda de Fumo ajuda a controlar o ataque. 
Percevejos: São mais conhecidos como “marias-

fedidas”, pois exalam um odor desagradável quando se 

sentem ameaçados. Seu ataque costuma provocar a queda de 

flores, folhas e frutos, prejudicando novas brotações. 

 

Dicas: 

Vespas são suas predadoras naturais; 

Devem ser removidos manualmente, um a um; 

Se o controle manual não surtir efeito, a Calda de Fumo pode funcionar como um 

repelente natural. 
Tatuzinhos: Muito comuns nos jardins com umidade excessiva, são também 

conhecidos como “tatus-bolinha”, pois se enrolam como uma bolinha quando são 

tocados. Vivem escondidos e alimentam-se de folhas, caules e brotos tenros, além de 

transmitir doenças às plantas.  

 

Dicas: 



Evitar a umidade excessiva em vasos e canteiros; 

Devem ser retirados manualmente e eliminados um a um 

Nematóides: São “parentes” das lombrigas e atacam pelo solo. As plantas afetadas 
apresentam raízes grossas e cheias de fendas. Num ataque intenso, provocam a morte 
do sistema radicular e, conseqüentemente, da planta. Algumas plantas dão sinais em 
sua parte aérea, mostrando sintomas do ataque de nematóides: as dálias, por 
exemplo, podem apresentar áreas mortas, de coloração marrom, nas folhas mais 
velhas. 
 
Dica: 

O melhor repelente natural é o plantio de tagetes (o popular cravo-de-defunto) na 
área infestada; 

Se o controle ficar difícil, é indicado eliminar a planta infestada do jardim, para evitar 
a proliferação.  

Formigas: As cortadeiras são as que mais causam estragos. Elas cortam as 

folhas para levá-las ao formigueiro, onde servem de nutrição para os fungos, os 

verdadeiros alimentos das formigas. 

 

Dicas: 

Um bom método natural para espantar as formigas e espalhar sementes de gergelim 

em torno dos canteiros. Além disso, o gergelim colocado sobre o formigueiro, intoxica 

o tal fungo e ajuda a eliminar o “ninho” das formigas; 

Em ataques maciços, recomenda-se o uso de iscas formicidas, à venda em casas 

especializadas em produtos para jardinagem. As formigas carregam a isca fatal para o 

formigueiro. 

Plantas repelentes 
Algumas plantas ajudam a manter as pragas afastadas dos canteiros. Alguns 
exemplos: 
Tagetes ou cravo-de-defunto (Tagetes sp.), hortelã (Mentha), calêndula 
(Calendula officinalis), arruda (Ruta graveolens).  

Primavera 

Bougainvillea spectabilis, Bougainvillea glabra 



De origem brasileira, a primavera (Bougainvillea spectabilis, Bougainvillea glabra) - 
também conhecida como buganvília, ceboleiro, três-marias ou flor-de-papel - é uma 
espécie rústica, que exige poucos cuidados. Seu nome foi dado em homenagem ao 
francês Louis Antoine Bougainville, que a descobriu em nosso país, por volta de 1790, 
e a levou para a Europa, onde ela se tornou famosa e se difundiu para o resto do 
mundo. As belas e coloridas "flores" da primavera não são exatamente as flores da 
planta: são brácteas (folhas modificadas) que envolvem as verdadeiras, e 
relativamente insignificantes, flores amareladas. O conjunto resulta numa aparência 
exótica, encontrada nas cores branca, rosa, vermelho intenso ou laranja.  

Por ser uma espécie muito hibridada, já se obteve brácteas com dezenas de formas e 
cores, inclusive bicolores - e também a forma variegada. Quando adulto esse arbusto 
escandente e espinhento pode atingir de 5 a 10 metros de comprimento. A primavera 
é uma planta muito rústica, que necessita de poucos cuidados e se adapta a diversos 
tipos de clima; sendo, inclusive, bastante resistente a mudanças bruscas de 
temperatura. É certo, porém, que os coloridos mais vibrantes e intensos desta planta 
são encontrados em locais de clima quente e úmido.  

Reprodução, cultivo, poda e adubação  

 

Primaveras multiplicam-se por alporquia ou por estacas de galhos lenhosos, com 
aproximadamente 20 cm. A primavera gosta de sol pleno, clima quente e úmido, e 
suporta solos mais secos. As regas podem ser feitas aproximadamente de 15 em 15 
dias. A freqüência só deve ser aumentada nos primeiros meses após o plantio ou em 
épocas muito quentes.  

Sobre a questão do sol pleno, é interessante lembrar que em seu habitat natural, a 
primavera cresce encostada em grandes árvores e utiliza-se dela como tutor. Isso 
acontece particularmente com a Bougainvillea glabra, que emite brotações muito 
vigorosas na vertical, até atingir o topo da árvore. Aí, então, abre-se em copa e suas 
folhas e flores se confundem com as da própria árvore que serviu de apoio. Assim, 
podemos pensar que é possível cultivar primaveras à meia-sombra, desde que haja 
condições da parte aérea receber raios solares diretos.  

Recomenda-se fazer uma poda de limpeza periodicamente, removendo galhos secos e 
doentes, para favorecer o bom desenvolvimento da primavera e estimular sua floração 
constante. Após a poda é aconselhável realizar uma boa adubação, usando adubos 
orgânicos ricos em Fósforo (P). Em geral, as primaveras devem ser adubadas 
preferencialmente com material orgânico (esterco bem curtido, torta de mamona ou 
farinha de ossos). No caso de optar pelo adubo químico, a recomendação é aplicar 
uma formulação NPK 10-20-15 ou aproximada, com predominância do P (Fósforo) da 
fórmula.  



Apesar de rústica, a primavera pode ser atacada por lagartas (que devem ser 
eliminadas pela catação manual) e doenças fúngicas. Se o problema for muito grave, 
indica-se borrifar a planta com um bom fungicida, tomando sempre o cuidado de não 
encharcar o seu solo, para evitar o acúmulo de umidade.  

Primaveras em vaso: É possível cultivar a primavera em vaso, desde que sejam 
observados alguns cuidados essenciais:  
* Preparar o solo para o plantio com uma parte de terra comum de jardim, uma parte 
de terra vegetal e duas partes de areia, para facilitar a oxigenação, impedindo que o 
substrato fique muito compacto. 
* Colocar o vaso em local ensolarado. Para florescer, a primavera precisa de pelo 
menos quatro horas diárias de sol.  
* Regar pela manhã ou à tarde, quando os raios solares não estão intensos.  
* Fazer adubações periódicas, usando adubos orgânicos ricos em Fósforo (P).  

Prímula, a primeira rosa 

 

Foi por ser um dos primeiros sinais da primavera, que a prímula recebeu seu nome em 
inglês, "primrose", que significa "primeira rosa". Ela não é o que se chamaria de rosa 
hoje em dia, mas em tempos remotos, o nome era usado para uma variedade mais 
ampla de flores. Em algumas partes do oeste da Inglaterra, a prímula é chamada de 
rosa-manteiga, em razão da cor de suas flores, tão parecida com um tipo de manteiga 
fabricada nessa região. Em alguns locais do Brasil, a planta é conhecida como "pão-e-
queijo".  

Esta bela planta é pertencente à família das Primuláceas. A variedade mais comum e 
também mais conhecida é a Primula obconica. Suas hastes longas sustentam cachos 
de flores brancas, cor-de-rosa, púrpura, salmão ou lilás. A folhagem, também muito 
vistosa, circundando as flores, forma uma espécie de "embalagem" verde e aveludada. 
Trata-se de uma das mais bonitas plantas floríferas que pode ser cultivada em 
ambientes internos, pois aprecia ambiente fresco, com luz solar filtrada. 

Para aproveitar bem a presença das prímulas em casa, vale a pena conhecer os 
principais cuidados que elas merecem: 

* Colocar o vaso em um local onde receba luz solar filtrada, nunca com raios solares 
diretos; 

* Manter a umidade da planta. As prímulas necessitam de solo úmido, mas não 
encharcado. Uma boa dica é manter o vaso sobre uma camada de cascalho, que irá 



recolher o excesso de água. Conforme a água vai evaporando, o nível de umidade ao 
redor da planta vai aumentando; 

* Durante o florescimento, recomenda-se aplicar fertilizante líquido, misturado à água 
das regas, a cada duas ou três semanas, seguindo as orientações da embalagem do 
produto. 

A grande variedade de cores e a delicadeza das prímulas a tornam uma planta versátil, 
muito útil na combinação com outras plantas. Entretanto, se a observarmos com 
cuidado, podemos perceber que o conjunto formado pela folhagem e pelas hastes 
floridas faz com que a planta seja ideal para ser usada isoladamente, tanto nos jardins, 
quanto em ambientes internos. 

Segundo a Enciclopédia de Horticultura New York Botanical Garden, a folhagem da 
Primula obconica pode causar alergia em algumas pessoas mais sensíveis. Mesmo que 
o problema ocorra com pouca freqüência, é recomendável manipular a folhagem o 
mínimo possível, especialmente as pessoas que já apresentam reações alérgicas a 
outros agentes. 

Pseudobulbo: Porção do caule de orquídeas epífitas que assume um aspecto 
bulboso no desenvolvimento.  
Pseudofruto: Estrutura que se desenvolve a partir de flores, mas que a rigor não 
provém de um ovário. Caju, maçã e marmelo são pseudofrutos porque não provêm de 
ovários; morango, porque provém de diversos ovários de uma única flor; abacaxi, 
amora e figo porque provêm de várias partes de diversas flores.  
Pubescente: Coberto de pêlos finos, curtos e macios.  

R  

Racemo ou racimo: Inflorescência indeterminada, caracterizada por pedicelos 
que saem do eixo e terminam cada um numa flor. (Veja também cacho e 

inflorescência).  
Radícula: Raiz do embrião de plantas floríferas.  

Raiz: Parte inferior de uma planta que fica geralmente dentro da terra; serve para 
manter a planta firme e extrai nutrientes e água do solo. Há dois tipos básicos de raiz: 

as finas e fibrosas; e as grandes e pivotantes. A maioria das plantas possui um ou 
outro tipo de raiz; poucas apresentam ambos. Pode-se dizer também que a raiz é o 

órgão de fixação e de absorção de água e nutrientes, geralmente subterrâneo.  
Raiz adventícia: É a que não provém da radícula; raiz que nasce em partes 

incomuns da planta, como, por exemplo, nas folhas de algumas plantas suculentas.  
Raiz aérea: Raiz que aparece em nós. Essas raízes costumam ser usadas pelas 

trepadeiras para subir, mas também absorvem umidade do ar. Muitas só se 
desenvolvem bem se conseguem prender-se a um meio adequado para enraizamento, 

como o esfagno. O filodendro, a costela-de-adão e a jibóia constituem exemplos de 
plantas que apresentam raízes aéreas.  

Ramo: Subdivisão do caule.  
Rebento: Também conhecido como filhote, é uma planta nova produzida pela 

planta-mãe em sua base, ou em estolhos curtos, em geral destacável. (Veja também 



estolho).  
Rizoma: Caule rasteiro, na maioria das vezes horizontal e quase sempre 

subterrâneo, do qual surgem folhas, rebentos laterais e raízes. Normalmente funciona 
como órgão de armazenamento para permitir a sobrevivência da planta durante um 

período curto de seca. Ex.: begônia-rex. Pode-se dizer também que rizoma é um caule 
modificado, subterrâneo ou superficial, caracterizado pelo acúmulo de reservas e pela 

provisão de escamas e gemas; geralmente emite escapo floral na floração.  

Rosas: 
As respostas para as principais perguntas 

sobre o seu cultivo  

Por: Rose Aielo Blanco  

1. Onde plantar? 
De preferência, num local ensolarado e bem arejado. Para florescer bem e 
praticamente o ano todo, a roseira precisa de sol pleno, ou seja, pelo menos de 6 a 7 
horas diárias de luz solar direta. Recomenda-se um local arejado, para evitar a o 
surgimento de fungos nas folhas e flores, especialmente em regiões chuvosas. 

2. Que tipo de solo é mais adequado? 
As roseiras podem se desenvolver bem em qualquer tipo de solo, mas é preferível 
garantir uma terra mais para argilosa, que tenha boa drenagem. O solo rico em húmus 
é especialmente benéfico para as rosas. Quanto ao pH, o índice ideal situa-se entre 6,5 
e 7 (neutro). Em lojas de produtos para jardinagem, é possível adquirir kits para medir 
o pH do solo. Se for necessário fazer a correção, uma boa dica é a seguinte: a adição 
de 150g de calcário dolomítico por m2 de canteiro eleva em 1 ponto o índice de pH; 
por outro lado, 150g de sulfato de ferro por m2, diminui o pH em 1 ponto. 

3. Como preparar o canteiro?  
Cerca de uma semana antes de plantar as mudas, cave bem a terra até cerca de 40 
cm de profundidade. Para cada m2 de canteiro, incorpore uma mistura de 15 Kg de 
esterco curtido de gado e 200g de farinha de ossos. 

4. Qual é o espaçamento que devemos deixar entre as mudas na hora do 
plantio? 
Existem vários tipos ou variedades de roseiras (silvestres, híbridas-de-chá, sempre-
floridas, miniaturas, rasteiras, arbustivas, trepadeiras e cercas-vivas) e o espaçamento 
vai depender da variedade de rosa que estiver sendo plantada. É possível basear-se no 
seguinte: 
· arbustivas: 1 metro entre as mudas 
· trepadeiras: de 1 a 2 metros entre as mudas 
· cercas-vivas: 50 a 80 cm entre as mudas 
· híbridas-de-chá e sempre-floridas: 50 cm entre as mudas 
· miniaturas: 20 a 30 cm entre as mudas 
· rasteiras: 30 cm entre as mudas 

5. Qual é o período ideal para o plantio? 
Se o plantio for feito com mudas "envasadas" (normalmente vendidas em sacos 
plásticos), não há restrição para o plantio: pode ser feito em qualquer época do ano, 
mas os especialistas recomendam evitar os meses mais quentes, sempre que possível. 



Já para o plantio com mudas chamadas de "raiz nua", o período mais indicado vai da 
segunda metade do outono à primeira metade da primavera.  

6. Como devem ser as regas das roseiras? 
Logo após o plantio das mudas e até a primeira floração, 
regue moderadamente, mas todos os dias. Depois disso, 
recomenda-se regar uma vez por semana no inverno e 
duas vezes por semana em época de seca. Na temporada 
de chuvas é possível até suspender as regas. Uma dica: a 
terra deve permanecer ligeiramente seca entre uma rega e 
outra. 

7. Qual é a adubação indicada para fortalecer e 
estimular a floração das roseiras? 
De preferência, deve-se fazer de 2 a 3 adubações anuais: a 
primeira logo após a poda anual (entre julho e agosto); a 
segunda entre novembro e dezembro e a terceira entre os 
meses de janeiro e fevereiro. A melhor adubação é a 

orgânica, baseada em esterco animal, composto orgânico, farinha de ossos e torta de 
mamona. As quantidades, para cada metro quadrado de canteiro, são as seguintes: 
· 20 litros de esterco curtido ou 2 Kg de composto orgânico 
· 200g de farinha de ossos 
· 100g de torta de mamona 
Espalhe a mistura em volta das plantas e incorpore-a ao solo. 

8. Quando deve ser feita a poda? 
A primeira poda deve ser feita cerca de um ano após o plantio e repetida todos os 
anos, entre os meses de julho e agosto. Saiba mais, lendo a matéria "Poda das 
Roseiras".  

9. Quais são os maiores inimigos das roseiras e como combatê-los? 
As pragas e as doenças são grandes inimigas das roseiras. Vá até "Para ter rosas 
sempre lindas" e saiba tudo sobre elas. 

Saiba mais sobre poda das roseiras ...  

 

Os dias frios do inverno são ideais para se fazer a poda das roseiras, tão importantes 
para incentivar o surgimento de novos brotos e aumentar a floração. Entre os meses 
de julho e agosto, faça a poda das roseiras sem mistérios. Veja como: 



A maioria das plantas necessita de podas regulares para que seu crescimento e 
desenvolvimento ocorram satisfatoriamente mas, sem dúvida, para as roseiras elas 
são indispensáveis e devem ser feitas anualmente. O período propício para se proceder 
a poda das roseiras é durante o inverno, entre os meses de julho e agosto. Isto 
porque, as roseiras entram numa espécie de dormência quando a temperatura cai para 
próximo de 10 graus C. 
Muito se fala, ainda, a respeito da "lua certa" para se fazer as podas. Não existe nada 
comprovado a respeito, entretanto, não custa nada dar uma força para a natureza e 
podar as roseiras sempre na lua minguante, considerada a mais adequada. 

Uma para cada tipo 
 
Existem vários tipos de roseiras e, evidentemente, uma poda especial para cada tipo: 

Poda Baixa: Ideal para rosas-rasteiras, híbridas-de-chá , sempre-floridas, miniaturas 
e biscuit. É considerada a poda mais drástica. Deve ser feita também, de tempos em 
tempos, nas roseiras trepadeiras, cercas-vivas e arbustivas, para rejuvenescer as 
hastes e favorecer uma floração abundante. Para realizá-la, comece fazendo uma 
limpeza, cortando todos os galhos secos, velhos, fracos e mal formados. A seguir, 
corte todas as ramas a uma altura de 20 a 25 cm, tendo como base o ponto de 
enxerto. Para favorecer a brotação, faça o corte em diagonal, sempre 1 cm acima da 
gema mais próxima. 

Poda Alta: Recomendada para cercas-vivas e roseiras arbustivas. Primeiro faça uma 
limpeza de todos os ramos velhos, fracos e mal-formados. Depois, tomando como base 
o ponto de enxerto, faça a poda na altura de 80 cm a 1 metro. Deixe as hastes mais 
fortes um pouco mais longas e procure manter uma altura adequada ao local onde a 
roseira está plantada. Este tipo de poda pode ser usado também para as roseiras 
trepadeiras e silvestres, só que um pouco mais suave. 

Poda Parcial: Indicada para roseiras silvestres e trepadeiras, que produzem hastes 
longas, com 3 a 4 metros de comprimento. Durante o primeiro ano de crescimento, 
estas hastes não florescem, sendo o período ideal para educar seu crescimento. 
Comece fazendo a limpeza das hastes secas, velhas e fracas. A seguir, poda-se as 
outras hastes, na medida de 1/3 de seu comprimento total. O restante da haste deve 
ficar preso ao tutor, em forma de arco, para que todas as gemas aparentes possam 
brotar. 

Para ter rosas sempre lindas... 

A beleza das rosas tem pelo menos dois inimigos certos: insetos e fungos. Para 
enfrentá-los, é preciso observar certos detalhes: 
* Observe sempre as roseiras: Fazendo inspeções periódicas, é possível identificar 
qualquer problema ainda no início e tratar logo de combatê-lo; 
* Previna-se: Remediar é bem mais difícil. Fazendo aplicações periódicas de produtos 
preventivos (contra fungos, principalmente), os riscos dos ataques serem mais severos 
ficam reduzidos; 
* Garanta sempre uma boa alimentação: A nutrição é fator fundamental para o bom 
desenvolvimento das roseiras e sua saúde. Uma fertilização orgânica, feita 
periodicamente, fornece à planta boas quantidade de macro e micronutrientes, 
tornando-as mais resistentes aos ataques de insetos e doenças. 
* Mantenha o "exército natural" de defesa: A natureza é sábia e, juntamente com as 



pragas, criou também seus inimigos. As joaninhas são excelentes predadoras dos 
pulgões, os pássaros combatem as lagartas, hortelã plantada nos canteiros espanta as 
formigas...; 
* Use e abuse dos métodos naturais: Quanto menos produtos químicos forem 
utilizados, melhor. Assim, você estará mantendo o equilíbrio natural e prevenindo 
contra problemas que surgem com o abuso de química. Se os ataques forem muito 
intensos, procure a orientação de um técnico especializado, antes de aplicar 
defensivos. 

Os Vilões  
 
Pulgões: São os mais comuns. Sugadores, causam deformações nas partes atacadas, 
principalmente brotos novos e botões. Combata-os, de maneira mais natural, com 
calda de fumo. 

Ácaros: São quase invisíveis a olho nú e se localizam, em colônias, na parte inferior 
das folhas, causando grandes prejuízos. A aplicação de enxofre solúvel pode servir 
como prevenção. 

Trips: Pequenos insetos voadores que deformam as flores, logo no início da brotação. 
Em grandes ataques, podem destruir completamente a planta, por essa razão, 
necessitam de um controle químico, sob orientação. 

Formigas-cortadeiras: Fazem mais estragos nas folhas e brotos. Iscas formicidas 
costumam ser bem eficazes. 

Besouros: A variedade é grande, mas as vaquinhas são as que mais destroem as 
flores. Também precisam de combate químico, quando o ataque for grande. 

Mofo-cinzento: Doença causada por um fungo que tem preferência pelas flores e 
botões. Costuma ocorrer em épocas de chuvas prolongadas e muita umidade. Pode-se 
prevenir o problema com a aplicação de fungidas. 

Mofo-branco: É o famoso oídio, que não escolhe época para atacar. Os botões e as 
folhas são os alvos preferidos. A prevenção pode ser feita com os mesmos fungicidas 
usados para controlar o mofo-cinzento e o combate é reforçado com enxofre solúvel. 

Mancha-preta: Ataca as folhas, amarelando-as e derrubando-as. Costuma atacar 
mais quando há mudanças bruscas de temperatura. Também pode ser prevenida com 
fungicidas. 

Míldio: Surge com mais freqüência nos períodos quentes, quando há excesso de 
chuvas. É uma doença devastadora, capaz de destruir brotos novos e folhas e, se não 
for controlada, mata mesmo a planta. Qualquer suspeita de ocorrência deve ser 
rapidamente combatida com produtos específicos existentes nas casas especializadas 
em produtos agropecuários. 

Lembre-se: Todo e qualquer produto químico deve apenas ser aplicado 
segundo a recomendação do fabricante e só deve ser adquirido após consulta 
com um técnico especializado, que poderá fazer a prescrição do receituário 

agronômico. 



Roseta: Distribuição de folhas que irradiam de um mesmo centro. Ex.: violeta 
africana.  

S  

Sagitada: Diz-se geralmente da folha com forma de seta; de ponta aguda e 

base fendida, como uma ponta de lança.  

Samambaias Chifre-de-veado (Platycerium bifurcatum) 

Imagine que muito antes de existirem plantas com flores, gigantescas plantas 
dominavam florestas imensas e nem sequer produziam sementes. A cena existiu na 
verdade, há milhões de anos, quando samambaias gigantes cobriam a Terra de verde 
e se propagavam por meio de esporos ou pela divisão de seus rizomas. Elas são 
realmente muito antigas, tanto que várias das famílias das samambaias já nem 
existem mais. 

O nome "samambaia" vem do tupi "ham ã’bae" e significa "aquele que se torce em 
espiral". Seu habitat natural não são apenas bosques e florestas: algumas samambaias 
podem viver nas rochas, outras em penhascos à beira do mar e há aquelas que vivem 
na água. O certo é que ao longo destes milhões de anos, as espécies foram se 
adaptando a todo tipo de ambiente. Entretanto, uma característica em comum à 
maioria das espécies é a preferência por locais sombreados. A dica é importante para 
quem quer ter sucesso no cultivo destas plantas: se conseguirmos reproduzir em casa 
as condições naturais em que elas vivem, os resultados serão bem melhores! 

"Grandes Famílias" 



Paulistinha (Nephrolepsis) 

Das várias famílias botânicas (que sobreviveram) das samambaias, nove são mais 
conhecidas e a maior parte dos gêneros utilizados em paisagismo é proveniente dos 
trópicos, com destaque para as espécies que pertencem à família das Polipodiáceas. 
Aqui, vamos citar os gêneros mais famosos e algumas espécies que melhor 
exemplificam: 

• Família das Polipodiáceas 

Gêneros mais conhecidos: 

o Asplenium (ex: asplênio ninho-de-passarinho) 
o Adiantum ex: avencas) 
o Davallia (ex: renda-portuguesa) 
o Nephrolepsis (ex: paulistinha) 
o Polypodium (ex: samambaia-de-metro, do amazonas, etc.) 
o Pteris (samambaia-prata) 

• Família das Equisetáceas 

Gênero mais conhecido: 

o Equisetum (ex: cavalinha) 

• Família das Equizeáceas 

Gênero mais conhecido: 

o Lygodium (ex: samambaia-trepadeira) 

• Família das Ciateáceas 



Gêneros mais conhecidos: 

o Cyathea e Alsophila (ex: samambaiaçús) 

• Família das Dicksoniáceas 

Gênero mais conhecido: 

- Dicksonia (ex: Dicksonia sellowianna, usada na fabricação de xaxins) 

Multiplicando as formas 

As nove principais famílias botânicas reúnem cerca de 10 mil espécies de samambaias, 
oferecendo uma enorme variedade de tamanhos e formas, lembrando rendas, chifres, 
espinhas de peixe, etc. 

Multiplicar estas maravilhas da natureza pode render novos e belos exemplares. Como 
já foi explicado, são dois os processos de reprodução das samambaias: vegetativo e 
por esporos. A multiplicação por esporos é bem mais complicada e exige conhecimento 
e técnica. Por essa razão, vamos nos concentrar na propagação vegetativa – mais 
simples, que pode ser feita por qualquer "aprendiz de jardineiro": 

• Divisão de touceiras: 

Um vaso bem cheio pode render boas mudas. Comece retirando a planta do vaso, com 
muito cuidado para não machucá-la, soltando todo o torrão. Vá manipulando o torrão 
delicadamente, soltando a terra, até localizar as touceiras. Aí é só separá-las e plantá-
las em seus novos recipientes. Aproveite para limpar as mudas, retirando os ramos 
secos e as folhas da base. 

• Divisão de rizomas: 

É o sistema usado para multiplicar espécies como renda-portuguesa (Davallia) e 
samambaia-amazônica (Polypodium). Quando a planta produzir aquela "rede de 
rizomas excedentes", retire-os cortando com um canivete ou tesoura bem afiados. 
Observe que os rizomas devem ter pelo menos duas gemas (são os pontos de 
crescimento, onde nascerão as mudas). Plante os rizomas (com cerca de 10 cm) nos 
novos vasos, já com terra preparada, sem enterrá-los, coloque-os obliquamente. 

• Extração de mudas: 

Este método é usado para as variedades conhecidas como chifre-de-veado (do gênero 
Platycerium). Elas geram brotações ou filhotes, que surgem nas paredes dos vasos e 
nas placas de xaxim. Para retirar estes filhotes, é preciso esperar que a muda comece 
a soltar as primeiras folhinhas compridas. Usando um canivete bem afiado, recorte o 
pedaço de xaxim onde está a muda e plante no novo local. Para dar maior firmeza, 
pode-se prender a plaquinha com a muda usando um pedaço de arame ou ráfia. 



Dicas de Cultivo 

• A maior parte das espécies preferem ambientes sombreados. Cantinhos úmidos 

e sombreados no jardim são ótimos locais. 
• O vento é um dos maiores inimigos das samambaias, causando "queima" das 

folhas mais jovens e perda de água por evaporação.  
• Samambaias não gostam de alterações de lugar, pois elas acostumam-se com a 

luminosidade, temperatura e umidade local, podendo definhar e até morrer com 

as mudanças.  
• A mistura de terra para cultivo deve ter um pouco de pó de xaxim ou composto 

orgânico bem curtido. Para a maioria das espécies a seguinte mistura vai bem: 

1 parte de terra, 2 partes de composto orgânico ou pó de xaxim e 1 parte de 

areia grossa. 
• Recomenda-se manter o solo sempre úmido, mas cuidado com os excessos: 

nada de encharcar. 
• Normalmente as samambaias são cultivadas em xaxins, que retêm mais a 

umidade e permitem que as raízes respirem melhor. Atualmente, temos a 

opção dos vasos e placas feitos com fibra de coco – que substituem o xaxim, 

preservando a Dicksonia sellowianna, em vias de extinção. 
• A limpeza da planta é importante: aproveite para eliminar ramos secos ou 

doentes. 
• Uma vez por mês, pode-se aplicar fertilizante específico para samambaias, 

seguindo as orientações do fabricante. 

Sangramento: Quando a seiva escorre de um caule danificado ou cortado, diz-se 
que ocorre o sangramento, ou que a planta está sorando. Isso se observa claramente 
em plantas como a cora-de-cristo ou a falsa-seringueira, que secretam um látex 
branco-leitoso.  
Sarmento: Ramo longo, lenhoso, mas flexível, em geral com nós bem 
pronunciados, como os da parreira; por extensão; caule prostrado, estolho.  
Segmento: Cada uma das partes em que se subdividem certas estruturas vegetais, 
particularmente cálice e corola. Seiva: Líquido nutriente que circula pelas plantas.  
Semente: Parte fertilizada e madura de uma planta florífera, capaz de germinar e 
produzir uma nova planta. As sementes variam de tamanho; desde menos de 1 mm 
até cerca de 20 cm de diâmetro. 
Sempre-verdes: Plantas que mantêm as folhas o ano todo. (Veja também 
decíduas)  
Sépala: Parte externa da flor, geralmente verde, que protege o miolo e as pétalas 
mais delicadas. Algumas flores como a anêmona, são na realidade compostas de 
sépalas e não de pétalas; pode-se dizer também que é cada uma das peças do cálice. 
(Veja também cálice, pétala).  



Serrada: Diz-se da folha com margem finamente denteada.  
Séssil: Desprovida de pecíolo (folha) ou de pedicelo (flor).  

Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides)  

 

Nome científico: Caesalpinia peltophoroides  
Nomes populares: sibipira, coração-de-negro 
Origem: Brasil  
Família: Leguminosas  
Luminosidade: Sol pleno  
Porte: atinge até 18 metros de altura  
Clima: adapta-se muito bem ao clima sub-tropical e tropical.  
Copa: arredondada, pode chegar a 15 metros de diâmetro  
Propagação: Sementes  
Solo: não é muito exigente, mas prefere o ligeiramente ácido  
Podas: não são necessárias  

Originária do Brasil, especificamente da Mata Atlântica, a sibipiruna é uma espécie da 
Família das Leguminosas e atinge altura máxima em torno de 18 metros. Esta espécie 
de árvore, que costuma viver por mais de um século, é muito confundida com o pau-
brasil e o pau-ferro, pela semelhança da folhagem. A sibipiruna perde parcialmente 
suas folhas no inverno e a floração ocorre de setembro a novembro, com as flores 
amarelas dispostas em cachos cônicos e eretos. Os frutos, que surgem após a floração, 
são de cor bege-claro, achatados, medem cerca de 3 cm de comprimento e 
permanecem na árvore até março. A árvore é muito utilizada no paisagismo urbano 
em geral, sendo também indicada para projetos de reflorestamento pelo seu rápido 
crescimento e grande poder germinativo. A floração da espécie ocorre geralmente 8 
anos após o plantio e cada exemplar, cultivado em condições adequadas, pode viver 
por mais de 100 anos.  

Strelitzia reginae: a ave-do-paraíso  

Ela é considerada a flor-símbolo de Los Angeles: é a strelitzia ‚ uma flor colorida e de longa 
duração, cujo formato lembra uma vivaz e colorida ave.  



Popularmente, ela é mais conhecida como "ave-do-paraíso", apesar de receber também outros 
nomes, dependendo da região, mas seu nome botânico é Strelitzia reginae. Segundo se sabe, o 
nome 'strelitzia' foi escolhido em homenagem à rainha Charlotte Sophia, duquesa de Mecklenburg 
Strelitz e esposa do rei George III, da Inglaterra. 

Nos jardins, a strelitzia faz muito sucesso, formando vistosos maciços sobre os gramados, mas é 
na composição de arranjos e decorações florais que ela mostra a sua maior glória: suas flores, 
belas e exóticas, dão um show de durabilidade, colorido e versatilidade.  

Parente próxima da helicônia e da bananeira, a strelitzia apresenta folhagem exuberante, de 
coloração verde-escuro, que contrasta com as nervuras centrais das folhas, de tom avermelhado. 
Já as flores, um verdadeiro trabalho artístico da natureza, são protegidas por uma bráctea, em 
forma de barca, com colorações que variam do vermelho ao azul-violeta. As seis pétalas das flores 
formam dois grupos de três: as externas são ligeiramente lanceoladas e de cor alaranjada e, as 
três mais internas possuem o formato de uma flecha e apresentam tons de azul-metálico.  

O resultado é um efeito exótico, elegante e extremamente belo, que tem o seu objetivo: a natureza 
cria estas composições de formas e cores, num esforço para atrair agentes polinizadores e, neste 
caso, são os beija-flores os visitantes mais freqüentes, em busca do néctar da strelitzia.  

Outras espécies  

O gênero Strelitzia pertence à família das Musáceas e compreende inúmeras espécies, todas 
originárias da África do Sul e introduzidas na Europa em 1770, de onde se disseminaram por todo 
o mundo. A espécie mais cultivada é a Strelitzia reginae, popularmente conhecida como estrelícia, 
rainha-do-paraíso, bico-de-tucano, flor-do-paraíso, flor-da-rainha, ave-do-paraíso ou bananeirinha-
do-jardim. Trata-se de uma planta muito decorativa e, em razão de sua grande durabilidade, é 
bastante difundida tanto como flor de corte como para o plantio em jardins. Existem também outras 
espécies, como a Strelitzia alba, de flores brancas e a Strelitzia caudata, de coloração azulada.  

De um modo geral, as strelitzias são de fácil cultivo e requerem poucos cuidados, sendo de grande 
utilidade para a composição de arranjos florais e decoração de ambientes, pois dificilmente são 
atacadas por problemas que possam danificar suas pétalas e folhas.  

Como cultivar  

 

A Strelitzia reginae é uma planta herbácea perene que produz flores quase o ano inteiro, desde 
que cultivada sob sol luz solar plena. Sua propagação se dá por meio de sementes ou divisão de 
touceiras. Cultive-a em solo argiloso (2 partes de terra comum de jardim, 2 partes de terra vegetal 
e 1 parte de areia. A planta gosta de água mas não de solo encharcado. Em geral, pode-se regar 



duas vezes por semana. Em época seca, deve-se observar a superfície e regar sempre que 
apresentar-se seca.  

Suculenta: Planta que possui folhas ou hastes carnosas que armazenam água; não 
é um termo de classificação científica, mas mera denominação de conveniência; pode 
abranger os cactos ou não, conforme o contexto, mas quase sempre designa uma 
xerófita.  

A trepadeira-africana ou hera-alemã 

(Senecio mikanioides) é  um exemplo de planta trepadeira 

T  

Talude: Superfície inclinada e plana como as que ladeiam certos trechos de estrada, 
obtida por corte do terreno, aterro ou escavação.  
Tapete: Campo de herbáceas floríferas de pequeno corte, em formação cerrada; 
cobertura de plantas rasteiras; gramado.  
Terrário: Recipiente de vidro fechado para estabilizar internamente a temperatura e 
a umidade e, desse modo, favorecer a cultura de certas plantas.  
Torrão: Mistura de solo entremeada de raízes que pode ser vista quando a planta é 
retirada do vaso. O exame do torrão possibilita verificar se a planta precisa ser 
reenvasada.  
Touceira: Conjunto de caules de uma mesma planta; moita.  
Transpiração: Perda natural e contínua de água pelas folhas. Pode ser intensa ou 
insignificante, dependendo da hora do dia ou da época do ano. A transpiração intensa 
em dias quentes faz a planta murchar, prejudicando-a.  
Treliça: Estrutura artificial formada por finas ripas cruzadas, geralmente em 
disposição diagonal, usada tradicionalmente para resguardo e sombra de varanda, em 
divisões de espaços internos e externos, como parede de caramanchão, etc.  
Trepadeira: Planta que tende a crescer em sentido oposto ao da gravidade, 
mediante enlace de gavinhas, volteios do caule, adesão ou intromissão de raízes na 
estrutura que lhe servir de apoio, além de outros meios.  



Tubérculo: Caule ou raiz grossa e carnosa que age como órgão de armazenamento. 
Algumas plantas de raízes tuberosas podem perdem as folhas e o caule no outono, 
enquanto o tubérculo armazena alimento para o novo crescimento na primavera 
seguinte. Ex.: begônia tuberosa. Às vezes os tubérculos são produzidos em hastes. 
Ex.: rosário. Pode-se dizer também que o tubérculo é uma formação de tendência 
globular, provida de uma reserva de nutrientes; a batata é um tubérculo típico, mas 
nem todos os tubérculos são subterrâneos. (Compare com bulbo, cormo e rizoma). 
Tubular: Em forma de tubo.  

Tulipa (Tulipa gesneriana)  

Muita gente pensa que as tulipas são originárias da Holanda, tamanha a associação existente 
entre elas e este país. Entretanto, segundo a maioria das referências, as tulipas, na verdade, são 
turcas e foram levadas para a Holanda por volta de 1560, depois que o botânico Conrad von 
Gesner as catalogou em 1559, usando bulbos originais coletados em Constantinopla, atual 
Istambul. O nome da flor foi inspirado na palavra "tulipan" que significa "turbante" (o formato da 
tulipa lembra mesmo um turbante). Outras referências defendem que as tulipas são originárias da 
China, de onde foram levadas para as montanhas do Cáucaso e Pérsia.  

Chinesas ou turcas, o fato é que elas se tornaram uma paixão para os holandeses e essa paixão 
pelas tulipas foi tanta que gerou até uma especulação financeira envolvendo os bulbos desta 
planta. 

No livro "Salve-se Quem Puder – Uma História da Especulação Financeira", Edward Chancellor 
descreve esse curioso fato em detalhes. Na Holanda, os bulbos encontraram terras férteis e ideais 
para o seu cultivo, além de um povo que simplesmente amava flores. O entusiasmo pela tulipa 
gerou o desenvolvimento de muitas variedades com diferentes tamanhos e cores. Por volta de 
1620, algumas variedades chegavam a um grau de raridade tão grande, que uma única flor 
alcançava preços elevadíssimos. E a especulação corria solta. No verão, época do plantio, já se 
negociavam os bulbos que iam florescer na primavera seguinte – cerca de um ano depois. O papel 
que representava a propriedade de um bulbo ainda por florir podia passar, em poucas semanas, de 
20 florins para 255 florins, ou de 90 para 900 florins. A situação tornou-se tão crítica, que o governo 
holandês teve de intervir para acabar com a especulação. 

Planta da família das Liliáceas, a tulipa produz folhas que podem ser oblongas, ovais ou 
lanceoladas (em forma de lança). Do centro da folhagem surge uma haste ereta, com uma flor 
solitária formada por seis pétalas. Cores e formas são bem variadas. Existem muitas variedades 
cultivadas e milhares de híbridos em diversas cores, tons matizados, pontas picotadas, etc. 



O mérito do cultivo da tulipa no Brasil cabe ao produtor Klass Schoenmaker (mais detalhes abaixo), 
estabelecido no município de Holambra, em São Paulo.  

Comprei. E agora? 

 

Na hora de adquirir um vaso de tulipas, prefira aquele com as flores ainda em botão. Dessa forma, 
você terá as belas tulipas por mais tempo. Mantenha o vaso em local fresco, com boa 
luminosidade, mas longe de ventos e do sol forte. Outra dica interessante é colocar 1 ou 2 pedras 
de gelo, pela manhã e à tarde, sobre o substrato (mistura de terra) do vaso, todos os dias. Assim 
podemos diminuir o excesso de calor.  

No clima brasileiro é difícil conseguir que a planta floresça mais de uma vez, mas com algumas 
técnicas, dá para tentar fazê-la dar flores pelo menos mais uma vez. O processo é demorado e um 
tanto complicado, mas para quem gosta de jardinagem, pode ser um desafio compensador: 

1. Quando as flores da primeira floração murcharem, corte-as, inclusive as folhas. Retire os 
bulbos da terra, limpe-os levemente com uma escova macia e mantenha-os em local 

fresco e arejado por cerca de 3 meses, sem deixar que se molhem. 
2. Passado esse período, plante-os num vasinho plástico com terra vegetal umedecida, sem 

estar encharcada. Embrulhe o vasinho num plástico e coloque-o no congelador da 

geladeira durante uns 6 meses (temperatura ideal entre 2 e 5 graus C). 
3. Passado esse tempo, é hora de tirar o vasinho da geladeira e levá-lo para um local fresco 

e com boa luminosidade por mais 2 meses, lembrando de manter a terra sempre úmida. 
4. Depois disso, o vasinho deve voltar ao congelador, novamente embrulhado em plástico, 

onde vai permanecer por mais 6 meses. 
5. Agora é hora de levar o vaso para um local iluminado. Se tudo der certo, a tulipa estará 

florida no período de trinta a cinqüenta dias. 

Todo esse processo tem como objetivo simular as condições climáticas existentes no habitat 
natural das tulipas e que estimulam os bulbos a rebrotarem. 



Yes, nós temos tulipas... 

 

A Fazenda Terra Viva Schoenmaker (Holambra/SP) começou a produzir tulipas comercialmente no 
Brasil em 1988. Os bulbos são trazidos da Holanda e ao chegar por aqui são mantidos em 
câmaras, onde passam pelo tratamento adequado para controlar a temperatura, até que comecem 
a enraizar. A partir de março começam a ser retiradas as caixas da câmara para a produção 
propriamente dita. Inicia a fase 2, com as tulipas entrando em fase de crescimento, quando são 
fornecidas luz e adubação adequadas para garantir seu bom desenvolvimento. Na fase 3 as tulipas 
estão prontas para serem colocadas em vasos ou para o corte (no caso de flores de corte). Só 
então, vão para os pontos de venda. 

Segundo Simone Schoenmaker, gerente de produção de flores e bulbos da empresa, em 2001 
foram vendidos aproximadamente 130 mil vasos de tulipas e em 2002 projetou-se a venda de 250 
mil. Os vasos, oferecidos em dois tamanhos (um com 3 bulbos e o Premium, com 5 bulbos) 
representam 2/3 da produção. O restante é de produção de tulipas de corte, utilizadas 
principalmente em arranjos e buquês de noivas. "Cerca de 90% das tulipas em vaso são da 
variedade vermelha, já na produção de corte, a maioria é branca, em torno de 35%", explica 
Simone. As outras variedades de tulipas de corte são produzidas na seguinte proporção: 20% 
laranjas; 20% amarelas; 20% vermelhas; 5% outras cores, como rosa e lilás. 

Dois novos produtos estão sendo lançados pela fazenda Terra Viva, produtora das flores de 
Holambra: vasos com tulipas Master e Little. Os vasos Master vêm com sete hastes e um botão 
grande de tulipa cada, com flores brancas, amarelas, laranjas e vermelhas. Os vasos Little 
possuem cinco hastes principais, com mais de um botão cada, totalizando cerca de doze flores por 
vaso, somente na cor vermelha.  

O aumento da demanda por tulipas no mercado de flores é creditado às novas variedades de cores 
diversas e à melhor adaptação ao nosso clima, o que lhes garante mais beleza e durabilidade. 
"Testamos novas variedades que podem durar até 10 dias, dependendo da época do ano e da 
região, esclarece Simone. O calor acelera o desabrochar da flor, e quanto maior o frio, mais tempo 
de vida possui. Normalmente, um vaso de tulipa sobrevive de 5 dias a uma semana.  

."Em maio e junho a produção e venda de tulipas é maior que dos outros meses da safra", 
acrescenta Simone Schoenmaker. Em razão da sazonalidade, o produto é oferecido no mercado 
brasileiro no período de março a setembro. "As flores de modo geral chegam a duplicar as 
vendas", conclui Simone.  



Tufo: Moita e outras formações vegetais caracterizadas pela reunião de estruturas 
longas.  
Turfa: Substância com a consistência de uma esponja filamentosa e resultante da 
decomposição de esfagno, outros musgos e vegetais semelhantes. (Veja também 
esfagno).  
Tutor: Haste à qual se ata uma planta para prevenir a prostração de seu caule.  

 

A hortênsia (Hidrangea macrophilla) é 

um exemplo de umbela 

U  

Umbela: Tipo de inflorescência na qual todos os pedicelos (hastes florais) irradiam 
de um ponto comum. Popularmente chamado de cacho. Ex.: gerânio, hortênsia. Pode-
se dizer também que a umbela é um racemo cujo eixo não se alongou: as flores mais 
jovens situam-se no centro e as mais velhas progressivamente distantes dele. (Veja 
também racemo, inflorescência).  
Unissexuada ou unissexual: Planta monóica ou dióica em que as flores são ou 
masculinas ou femininas; flor que não é hermafrodita, mas ou masculina ou feminina. 
(Compare com hermafrodita).  



 O antúrio (Anthurium andreanum) é um 

exemplo de planta vivaz ou perene 

V  

Variegada: Com pintas ou manchas de cor contrastante com a do fundo ou também 
diversas entre si. Pode-se dizer também que é o termo que designa a folha listrada ou 
manchada com outra cor. As plantas de folhas variegadas geralmente necessitam de 
boa iluminação para preservar a bicoloração. Estacas de certas plantas de folhas 
variegadas produzem plantas com folhas completamente verdes.  
Veia: Nervura secundária das plantas.  
Vivaz: Perene 

 
Violeta perfumada (Viola odorata)  

Existe uma violeta tão delicada quanto a violeta 
africana (Saintpaulia ionantha), mas que além da 
beleza apresenta outros atributos: um suave 
perfume e propriedades medicinais. Trata-se da 
Viola odorata, planta da família das Violáceas, 
não tão conhecida no Brasil como a africana. Elas 
realmente se parecem muito, mas as diferenças 
são fundamentais: as flores da Viola odorata são 
perfumadas e de cor roxo intenso, as folhas são 
ovais, lisas e apresentam uma haste longa; 
enquanto que a violeta africana não exala 
perfume, possui folhas aveludadas, com formato 

redondo e as flores são de cores variadas, além de não apresentarem nenhum valor 
medicinal, apenas decorativo. 

A medicina homeopática começou a aplicar os poderes curativos da Viola odorata por 
volta de 1829. Nessa época, ela já mostrava sua eficiência, conhecida desde a 
Antigüidade, contra sinusites, tosse, dores de ouvido, rouquidão e reumatismo. Os 
povos antigos usavam a florzinha, sabiamente: em coroas contra as dores de cabeça. 



Mais tarde, seu uso foi estendido assim que a planta demonstrou suas virtudes como 
expectorante, antiespasmódica, sudorífera, diurética e anti-inflamatória. 

As propriedades desta planta se estendem pela cosmética, onde suas flores são usadas 
como matéria-prima para colônias, talcos, desodorantes, sabonetes e, acreditem, 
chegam até na cozinha, pois as flores são simplesmente deliciosas, sendo empregadas 
na fabricação de geléias ou doces cristalizados. 

Em 1829, o médico alemão M. Staptf começou a utilizar a Viola odorata na 
homeopatia, visando o tratamento de dores de ouvido, sinusites e reumatismos. O 
resultado foi surpreendente.  

É claro que as doses e diluição devem variar de acordo com o paciente, o que explica 
porque o uso deve ser feito rigorosamente sob controle médico. 

A medicina popular aproveita bem as flores e 
raízes da planta, uma vez que as folhas 
apresentam poucos princípios ativos. O macerado 
das flores e raízes é muito usado para limpeza 
dos brônquios, contra conjuntivites e inflamações 
do nariz e da garganta. Entretanto, é fundamental 
não esquecer de um detalhe: as raízes da Viola 
odorata apresentam um alcalóide - a violina - 
cujas propriedades químicas são razoavelmente 
tóxicas, podendo causar vômitos e diarréias. Mais 
uma razão para não usar a planta como remédio 
indiscriminadamente. A planta também apresenta 
outros componentes ativos: óleo essencial, 
violamina, alcalóides (odoratina), emetina, irona e glucosídeos.  

Fácil de cuidar 

A Viola odorata é originária da Europa, mas se estende praticamente por todo o 
mundo. Seu habitat natural são os bosques e as zonas sombreadas e úmidas. Trata-se 
de uma planta muito fácil de ser cultivada, podendo crescer bela e saudável até 
mesmo dentro de casa. O plantio por meio de sementes deve ser feito em vasos 
pequenos, numa mistura de 2 partes de composto orgânico, 1 de terra e 1 de areia 
grossa. Plante as sementinhas numa profundidade de 1 cm. O vaso precisa ser 
mantido à sombra e a terra regada todos os dias, sem encharcar. 

Por ser uma planta perene, se bem cuidada, irá  florescer por muitos anos e garantir 
flores com um delicioso perfume. As pétalas podem ser armazenadas: é só colher, 

secá -las à sombra e guardar em saquinhos 
plásticos pretos, para não receber luz. 

Curiosidades 

Na Inglaterra, a Viola odorata é conhecida como 
Sweet Violet (violeta doce) e na França, seu nome 
é Violette Odorante. Na tradição de vários povos, 
credita-se a esta flor alguns poderes mágicos: 
dizem que a pessoa que colher a primeira violeta 



que se abrir na primavera, atrairá o verdadeiro amor; o seu perfume é considerado um 
ótimo afrodisíaco, além disso, essa violeta era usada como ingrediente na preparações 
de antigas "poções do amor".  

Dicas: 

Compressa com Violetas 

Em uma xícara de água quente, coloque 1 colher (chá) de flores de Viola odorata. 
Deixe coberto por uns 15 minutos e depois coe. Usar em compressas com um chumaço 
de algodão ou gaze sobre machucados e escoriações, para facilitar a cicatrização. 

Suavizante da pele 

Coloque para ferver meio litro de água e junte 10 colheres (sopa) de folhas e 4 
colheres (chá) de Viola odorata. Deixe ferver por uns 10 minutos. Coe ainda quente e 
vá misturando amido de arroz até obter uma espécie de pasta leve. Junte uma colher 
(chá) de glicerina e misture bem. Use o preparado para suavizar peles irritadas. 

Violeta-africana  

(Saintpaulia ionantha)    

Família: Gesneriáceas 
Descoberta em 1892 pelo pesquisador e barão alemão Walter Von Saint Paul, nas 
montanhas do nordeste da Tanzânia, a violeta-africana é hoje uma plantinha muito 
popular no Brasil. Não é de espantar a quantidade de variedades que encontramos na 
hora de comprar um vasinho: os inúmeros processos de hibridação, realizados ao 
longo dos anos, resultaram em 18 espécies com cerca de 6 mil variedades! 
Além da popularidade, existem outras características interessantes: as violetas-
africanas são fáceis de cultivar e não ocupam muito espaço, podendo colorir e enfeitar 
qualquer ambiente, desde que sejam atendidas suas necessidades básicas:  
O vaso ideal: Embora os vasinhos de plásticos sejam mais charmosos e há quem 
tenha sucesso até com o cultivo em xaxins, as violetinhas vão bem mesmo em vasos 
de barro. Eles absorvem o excesso de umidade que pode até apodrecer as raízes da 
planta. 
O plantio correto: Coloque no fundo do vaso um caco de cerâmica ou uma camada 
de pedriscos para encobrir o furo de drenagem. Encha mais da metade do vaso com a 
seguinte mistura: 2 partes de terra comum de jardim, 2 partes de terra vegetal e 1 



parte de vermiculita (vendida em lojas de produtos para jardinagem). Plante a muda 
centralizando a raiz e complete com a mistura. A seguir, faça uma rega generosa, até 
que a água escorra para o pratinho. Aguarde alguns minutos e faça outra rega. 
Cuidados com a água: O maior cuidado que se deve ter é evitar molhar as folhas da 
violeta, pois elas podem até apodrecer com a umidade. Se optar por fazer a rega por 
baixo, ou seja, colocando água apenas no pratinho, lembre-se de pelo menos uma vez 
por mês, fazer uma rega por cima para diminuir concentração de sais minerais no solo. 
Outro cuidado: as violetas detestam água clorada, portanto, para eliminar o cloro, 
ferva a água e deixe-a esfriar bem antes de usá-la na rega. 
Luminosidade adequada: A violeta-africana precisa de muita luminosidade, mas não 
suporta sol direto. A luz solar filtrada pelo vidro de uma janela, por exemplo, e 
temperaturas em torno de 25 graus C formam o ambiente ideal para a planta. Se for 
colocar o vaso no parapeito da janela, uma boa dica para garantir o crescimento 
simétrico da violeta é ir virando o vaso, semanalmente, obedecendo sempre o mesmo 
sentido. 
Adubação: Existem fertilizantes químicos (com fórmula NPK) específicos para as 
violetas, encontrados nas lojas especializadas em produtos para jardinagem. É 
recomendável, porém, variar essa adubação periodicamente, alternando com algum 
fertilizante orgânico, como farinha de ossos e húmus,para garantir uma floração 
abundante e sadia. 

Nota: A violeta da foto, denominada Quimera, é produzida pela Terra Viva, em 
Holambra (SP).  

Volúvel: Que dá voltas, especificamente caule que tende a circundar hastes que lhe 
sirvam de suporte.  

 
A babosa (Aloe vera) é um exemplo de planta xerófita 

X  

Xerófita: Planta de clima seco capaz de conservar água por mais tempo do que as 
demais, mediante adaptações estruturais como densa pubescência, espessamento 
epidérmico e revestimentos resinosos que retardam a transpiração. São também 



xerófitas certas plantas de mangue, que têm a absorção da água dificultada pelo 
excesso de sal.  

   

 
Orquídea: exemplo de zigomórfica  

Z  

Zigomórfica: Que só pode ser dividida em duas metades iguais ao longo de 
determinada linha, como as orquídeas.  

 


