


















Ninféia Rosa



Ninféia Rosa

• Nome Científico: Nymphaea rubra

• Nome Popular: Ninféia-vermelha, ninféia-rosa, nenúfar

• Família: Nymphaeaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Índia

• Ciclo de Vida: Perene



Planta de folhagem e florescimento bastante ornamental e

são formadas no verão e desaparecem no inverno.

A ninféia-vermelha pode ser plantada em vasos ou diretamente 
no lodo em cursos de água lentos ou lagoas de água doce, 
vivendo a pouca profundidade.

Pode ser cultivada em lagos, tanques e espelhos de água, 
sempre a pleno sol. 

Multiplica-se pela divisão dos tubérculos e por sementes.



Copo de Leite



Copo de Leite

• Nome Científico: Zantedeschia aethiopica

• Sinonímia: Calla aethiopica

• Nome Popular: Copo-de-leite, lírio-do-nilo, cala-branca, jarra, 
jarro

• Família: Araceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: África

• Ciclo de Vida: Perene



Sua folhagem é verde brilhante e muito ornamental.

As flores são firmes e duráveis, grandes e de coloração branca,
amarelo, vermelho, rosa, laranja ou roxo.

Deve ser cultivado em grupos para melhor valorização de seu
efeito paisagístico, principalmente em locais úmidos, como
margens de lagos e espelhos d'água. O plantio em vasos
também é bastante adequado.

Esta planta aprecia solos ricos em matéria orgânica e brejosos,
isto é, permanentemente úmidos. Seu porte varia entre 0,6-
1,0 metros de altura.

Deve se cultivada a pleno sol ou meia-sombra. Multiplica-se por
divisão das touceiras após a floração.



Palmeira Fênix



Palmeira Fênix

• Nome Científico: Phoenix roebelenii

• Sinonímia: Phoenix humilis

• Nome Popular: Fênix, palmeira-fênix, tamareira-de-jardim, 
tamareira-anã, palmeira-anã

• Família: Arecaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Vietnã e Tailândia

• Ciclo de Vida: Perene



Planta tipicamente tropical e muito graciosa, valoriza projetos 
paisagísticos de diversos estilos, como o tropical, oriental, 
indiano e contemporâneo.

O crescimento é lento, atingindo de 2 a 4 metros de altura e 
diâmetro do tronco em torno de 15 a 20cm.

Planta dióica. Reproduz-se por sementes que a planta feminina 
produz.

Suas flores são amarelas e frutos vinho-escuros que são 
apreciados pelos pássaros. As folhas são compostas pinadas 
de um verde escuro brilhante e seu tamanho fica em torno de 
1 metro a 1 metro e meio de comprimento e os segmentos 
por volta de 20 centímetros em plano único.



Prefere sol pleno, mas pode ser cultivada à meia-sombra e até 
em interiores bem iluminados, inclusive em vasos. Resiste ao 
frio.

Adapta-se aos mais variados tipos de solo, mas prefere os bem 
drenáveis, úmidos e ricos em matéria orgânica. Necessita de 
limpeza no tronco para retirada dos restos de folhas



Buxinho



Buxinho

• Nome Científico: Buxus sempervirens

• Sinonímia: Buxus arborescens, Buxus myrtifolia, Buxus 
suffruticosa

• Nome Popular: Buxinho, buxo, árvore-da-caixa

• Família: Buxaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Mediterrâneo, Oriente

• Ciclo de Vida: Perene



Sua folhagem verde escura é resistente e regenera-se bem das 
podas semestrais, pois seu crescimento é relativamente lento 
se comparado às outras cercas vivas.

Tem grande durabilidade e rusticidade com os cuidados básicos, 
exigindo pouca manutenção. Perfeito para compor desenhos, 
cercas e esculturas vivas, também é muito utilizado para 
Bonsai. Adapta-se ao cultivo em vasos. 

Devem ser sempre cultivados a pleno sol, com solo fértil e regas 
regulares. Tolerante ao frio. 

Multiplica-se por estaquia.



Bambu Mossô



Bambu Mossô

• Nome Científico: Phyllostachys pubescens

• Sinonímia: Phyllostachys edulis

• Nome Popular: Bambu-mossô, mossô

• Família: Poaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Ásia

• Ciclo de Vida: Perene



O bambu-mossô é um tipo de bambu com rizoma leptomorfo 
(rizoma de bosque), ou seja, não forma touceiras como a 
maioria dos bambus, mas permite que se ande pelos espaços 
abertos. Se adapta aos mais diversos climas e altitudes.

O bambu-mossô prefere solos bem permeáveis e férteis, 
principalmente quando novos. 

Desenvolve-se melhor a sol-pleno e tolera interiores, desde que 
bem iluminados. As regas devem ser semanais.

Sua floração dificilmente pode ser vista. Nesta espécie, ocorre a 
cada 67 anos. Algumas outra espécies demoram mais de cem 
anos. Logo após sua floração, todo o bosque ou touceira 
morre por gastar todos seus nutrientes.



Reproduz-se pela emissão de novos colmos pelo rizoma, que 
interliga muitos colmos entre si. Por isso, os primeiros colmos 
são mais finos e à medida que o número de colmos aumenta, 
sua grossura e altura também aumentam. A grossura da base 
da nova brotação será sua grossura definitiva e, assim que 
soltar as primeiras folhas, não crescerá mais em altura.

Dificilmente desenvolve o rizoma quando plantado em vasos de 
interiores. Em campo aberto, cresce até cerca de 10 a 20 
metros em linha reta e vive em média 12 anos. Os exemplares 
curvilíneos que encontramos à venda são curvados pelas 
mãos humanas ainda novos para efeitos estéticos.

Seus brotos servem de alimento na cozinha oriental, 
principalmente os desta espécie.



Olho-de-boneca



Olho-de-boneca

• Nome Científico: Dendrobium nobile

• Sinonímia: Dendrobium formosoanum

• Nome Popular: Olho-de-boneca, Dendróbio

• Família: Orchidaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Ásia

• Ciclo de Vida: Perene



A mais popular de todas as orquídeas é também a que apresenta 
maior rusticidade e facilidade de cultivo, não dispensando no 
entanto os cuidados básicos que toda orquídea necessita.

As cores podem variar muito, pois sofreu intenso melhoramento 
e hibridização. A coloração mais comum é a branca com as 
extremidades rosadas e o labelo com o centro arroxeado bem 
escuro, transmitindo a sensação de ser um olho. Seus 
pseudobulbos apresentam coloração verde clara a amarelada. 

Algumas variedades apresentam porte menor e outras porte 
maior.



Desenvolvem-se sobre o tronco das árvores.Utilizam as árvores 
como suporte e proteção para o seu crescimento. Podem ser 
cultivadas em vasos também, preferencialmente de barro, 
madeira ou cerâmica, bem forrados com pedriscos para uma 
perfeita drenagem. 

O substrato pode ser composto de uma mistura de cascas de 
árvores, carvão vegetal, cascas e fibras de côco, entre outros 
materiais próprios para epífitas. Não enterre o rizoma (caule 
paralelo ao solo) ao plantar seu Dendróbio, ele deve ficar 
sobre o substrato.



Devem ser cultivados à meia-sombra ou pleno sol (apenas para 
locais frescos e ventilados), com regas freqüentes no verão e 
reduzidas no inverno.

A adubação deve ser suave e diluída, preferencialmente 
orgânica, como torta de mamona e farinha de ossos. 
Atualmente encontramos adubos próprios para orquídeas, de 
liberação lenta.

Multiplica-se por divisão da planta, preservando pelo menos 3 
pseudobulbos para cada muda, com rizoma e raízes. 



Cattleya harrisoniae



• Nome Científico: Cattleya harrisoniae

• Sinonímia: Cattleya concolor, Cattleya harrisonii, Cattleya 
papeiansiana, Cattleya harrisoniana, Cattleya brownii

• Nome Popular: Cattleya harrisoniae

• Família: Orchidaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Brasil

• Ciclo de Vida: Perene

Cattleya harrisoniae



É uma orquídea com pseudobulbos finos, roliços e sulcados até 
quarenta centímetros de altura, portando duas folhas 
coriáceas e pontudas de cerca de 25 centímetros de 
comprimento e cor verde-clara. Hastes florais eretas com 
duas a seis flores. Flor de dez centímetros de diâmetro de cor 
lilás escuro, mostra um colorido amarelo-ouro no labelo, 
próximo da junção com as pétalas. 

A floração ocorre de dezembro a fevereiro.

A orquídea C. harrisonieae é epífita, gostando mesmo é de ficar 
enraizada em troncos de árvores ou em vasos de barro ou de 
xaxim. O susbtrato para o seu cultivo é composto 
principalmente de folhas decompostas e xaxim macio.



Quanto à luminosidade, ela prefere meia-sombra e aprecia local 
iluminado protegido da incidência direta dos raios de sol das 
11 às 3 da tarde. 

As regas devem ser constantes no início do desenvolvimento da 
muda. Depois, sempre que o solo estiver seco e uma vez por 
quinzena nos meses mais frios.

As adubações resumem-se à pulverizações quinzenais com NPK 
10-10-10, utilizando a quantidade recomendada pelo 
fabricante. Dois meses antes do período da floração é 
recomendado usar NPK 4-14-8.



Dendróbio-falenopsis



• Nome Científico: Dendrobium phalaenopsis

• Sinonímia: Dendrobium bigibbum var superbum

• Nome Popular: Dendróbio-falenopsis, dendróbio-compacto, 
olho-de-boneca

• Família: Orchidaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Austrália

• Ciclo de Vida: Perene

Dendróbio-falenopsis



Devem ser mantidos em temperatura quente. A temperatura 
noturna, nunca abaixo de 15º Celsius no inverno e abaixo de 
17ºC no verão. 

Gostam de luz intensa, mas crescem em condições de pouca luz. 

A redução de regas após o período de crescimento é necessária 
para a boa formação da inflorescência. A água deve ser 
abundante quando a floração começa e diminuída outra vez 
até o aparecimento de novos brotos. É essencial usar a água 
em borrifador durante esses períodos de racionamento de 
água. 

Sua época de floração está entre setembro e novembro.



O substrato pode ser o mesmo que o de outras epífitas, como 
cascas de árvores, carvão vegetal, e fibras de côco. Deve ser 
fertilizada com produtos próprios para orquídeas ou adubos 
orgânicos de liberação lenta.

Multiplica-se por divisão da planta, preservando pelo menos 3 
pseudobulbos para cada muda, com rizoma e raízes. 



Pleomele



• Nome Científico: Dracaena reflexa

• Sinonímia: Lomatophyllum reflexum, Pleomele reflexa

• Nome Popular: Pleomele, Dracena-malaia, Pau-d'água

• Família: Ruscaceae

• Divisão: Angiospermae

• Origem: Madagascar e Ilhas Maurício

• Ciclo de Vida: Perene

Pleomele



A pleomele é uma planta arbustiva, de textura. Seu caule é 
ereto, ramificado e atinge uma altura média de 2 a 3 metros, 
embora possa atingir 6 metros no seu habitat de origem. As 
folhas são simples, coriáceas, ligeiramente onduladas, de cor 
verde-oliva escuro, dispostas em espiral ao longo do ramos. 
As flores pequenas e brancas surgem no final do inverno e, 
assim como os frutos, não têm importância ornamental.

É uma planta tropical muito vistosa e de crescimento moderado.

A pleomele é uma das plantas recomendadas para purificação do 
ar em interiores. A pleomele é considerada eficiente na 
remoção de compostos tóxicos do ar como formaldeído, 
benzeno, tolueno, xileno e tricloroetileno.



Deve ser cultivada sob sol pleno, meia-sombra ou luz difusa, em 
solo fértil, drenável, enriquecido com matéria orgânica e 
irrigado regularmente.

Apesar de crescerem sob sol pleno em regiões subtropicais, elas 
preferem condições de luz filtrada ou meia-sombra, 
principalmente quando cultivadas em regiões mais quentes e 
ensolaradas. Ela deve ser fertilizada quinzenalmente durante 
a primavera e verão.

É sensível ao frio intenso, a geadas e a salinidade de regiões 
litorâneas; e tolerante a curtos períodos de estiagem. Quando 
mudada bruscamente de ambiente, ela pode se ressentir, 
perdendo parte das folhas.

Multiplica-se facilmente por estaquia de ramos lenhosos, semi-
lenhosos e ponteiros.


