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Amora (Morus nigra L.)

PORTE: árvore de tronco curto que chega a 

medir 7-12 m de altura.

FOLHA: simples 

FRUTO: infrutescência cilíndrica;

de cor roxa quando madura e doce-acidulada.

PROPAGAÇÃO: por sementes e ramos da 

planta enraizados. 
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Araçá (Psidium cattleianum)

PORTE: arbusto

FOLHA: simples, coriáceo (semelhante a 

couro e quebra facilmente)

FRUTO: baga

PROPAGAÇÃO: por semente e por partes 

da planta.
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Beijinho Turco ou Maria sem vergonha
(Impatiens walleriana Hook. f.)

PORTE: pode medir de 20-40 cm de altura.

FOLHA: macia de caule suculento e verde.

FLOR: solitária das mais diversas cores.

FRUTO: verdes e suculentos, ocos, com muitas sementes, que quando maduros 

estouram.

PROPAGAÇÃO: somente por sementes.
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Butiá  
(Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick & Lorenzi)

PORTE: palmeira de estipe solitário

(caule sem ramificação).

FOLHA: pinada (dividida de maneira

que a nervura central forma um eixo

onde se inserem os folíolos).

INFLORESCÊNCIA: a inflorescência

ocorre entre as folhas com pedúnculo

de 40-70 cm.

FRUTO: drupa.

PROPAGAÇÃO: somente por

sementes.
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Buva
(Conyza bonariensis (L.) Cronquist)

PORTE: erva

FOLHA:  simples, estreito-lanceoladas, membranáceas. 

FLOR: possui inflorescência  em capítulos pequenos de 

cor esbranquiçada.

FRUTO: fruto seco (aquênios) 

diminuídos.

PROPAGAÇÃO: 

exclusivamente por sementes.
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Cebolinha de tropeiro
(Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn)

PORTE: considerada uma erva, possui de 30-40 cm de 

altura, tem um aroma muito parecido com o do alho.

FOLHA: achatada, estreita e comprida, pouco carnosa.

FLOR: branca ou rosada, localizada logo acima da 

folhagem. 

FRUTO: dispostos em cápsulas com pequenas sementes 

de cor preta.

PROPAGAÇÃO: por meio de sementes e também 

facilmente por meio do plantio dos bulbos (batatinhas) 

das plantas.
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Capuchinha (Tropaeolum majus L.)

PORTE: erva, aromática quando amassada, possui ramos rasteiros.

FOLHA: simples, lâmina orbicular peltada, possui cor mais clara na face inferior.

FLOR: solitárias, de cor vermelha, amarela, branca ou laranjada.

FRUTO: verde claro, dividido em três

partes arredondadas facilmente separáveis.

PROPAGAÇÃO: por sementes e também

ramas (partes da planta).
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Caruru (Amaranthus deflexus L.)

PORTE: erva

FOLHA: membranáceas de pecíolo longo.

INFLORECENCIA: dispostas em espigas 

cilíndricas longas, de cor branco 

esverdeadas.

FLOR: discreta. 

FRUTO: com sementes pretas brilhantes 

encontradas em grande numero na planta.

PROPAGAÇÃO: por sementes, capazes de 

sobreviver enterradas por séculos.
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Caruru de espinho (Amaranthus spinosus L.)

PORTE: erva 

FOLHA: simples, peciolada com pequenos 

espinhos ponte agudos. 

FLOR: pequena e discreta. 

FRUTO: sementes pretas brilhantes encontradas 

em grande quantidade na planta. 

PROPAGAÇÃO: por sementes, a planta consegue 

sobreviver por séculos no solo.
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Dente de leão
(Taraxacum officinale F.H. Wigg)

FLOR: as flores ficam reunidas em uma 

inflorescência do tipo capítulo com cor amarela.

FRUTO: leve, que é espalhada facilmente pelo 

vento.

PROPAGAÇÃO: somente por sementes.

PORTE: erva, planta de ciclo curto ou longo, lactescente. 

FOLHA: de formato variável , podendo em algumas plantas ser muito recortada ou 

ondulada
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Guasca ou fazendeiro (Galinsoga parviflora Cav.)

FLOR: pequenas, amarelas e brancas 

agrupadas em capítulos.

FRUTO: cipsela possuem pelos curtos, se 

assemelha a uma estrela.

PROPAGAÇÃO: somente por sementes.

PORTE: erva que chega a medir 20-40

cm de altura, ramificada de aspecto

aparentemente frágil.

FOLHA: ovais, agudas, de contorno

serrilhado
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Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis L.)

PORTE: arbusto grande, de casca clara,

ramificada, pode medir de 3-5 m de altura.

FOLHA: de cor verde brilhante na parte

superior, com marcas bem definidas pelas suas

nervuras, de borda serreada.

FLOR: solitárias e grandes, com pétalas que

variam da cor branca, rosa, vermelha até

amarela, encontradas durante quase o ano todo.

FURTO: desconhecido em nossas condições.

PROPAGAÇÃO: por meio de mudas.
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Ipê-Amarelo
(Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos)

PORTE: árvore com folhagem que surge 

apenas durante o inverno, de 4-10 m de 

altura. 

FOLHA: digitada (que se assemelha aos 

dedos da mão).

FLOR: amarelas.

FRUTO: do tipo cápsula com sementes 

membranosas.

PROPAGAÇÃO: por sementes.
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Jerivá
(Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman)

PORTE:  palmeira 

solitária, que pode medir 

de 10-15 m de altura.

FOLHA: composta 

FRUTO: arredondado, de 

cor amarela ou laranjada.

PROPAGAÇÃO: 

somente por sementes.
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Malvavisco (Malvaviscus arboreus Cav.)

PORTE: arbusto cujo ciclo de vida é longo, que 

pode medir de 3-4 m de altura.

FOLHA: ovalada áspera com a borda serreada.

FLOR: solitárias, de cor avermelhada ou rosa, 

com uma longa durabilidade devido a elas se 

encontrarem semifechadas.

FRUTO: desconhecido em nossas condições.

PROPAGAÇÃO: somente por meio de mudas 

(estaquia).
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Mamoeiro (Carica papaya L.)

PORTE: arborescente, lactescente, não possui 

ramificação, seu tronco é oco, pode chegar a 

medir de 3-6 m.

FOLHAS: simples, pecíolo oco que pode 

chegar a medir mais de 1 m.

FLOR: de cor branco-amareladas.

FRUTO: piriforme (semelhante a uma Pêra), 

podendo variar de forma de acordo com a 

variedade da planta.

PROPAGAÇÃO: por sementes.
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Maria Gorda 
(Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.)

PORTE: erva, apresenta caule macio e maleável,  possui 

uma altura de 10-50 cm.

FOLHA: carnosa lisa, de formato oval.

FLOR: pode ter diferentes tons de rosa até mesmo de cor 

amarelada, solitárias.

INFLORESCENCIA: flores róseas que distribuem-se em 

longas panículas (cachos), talos avermelhados, de 

tamanho que varia a cada planta.

FRUTO: são pequenas cápsulas arredondadas, que podem 

ser de cor amarela até mesmo vermelha (escurecendo 

perto da maturação), dentro destas cápsulas se encontra 

sementes pequenas de cor preta, lisa e achatada.

PROPAGAÇÃO: por sementes.
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Mentruz (Coronopus didymus (L.) Sm.)

PORTE: erva, possui odor forte e

muito característico,

FOLHA: folhas pinadas,

membranáceas, profundamente

lobadas.

FLOR: pequena de cor branca,

encontradas em uma inflorescência

extra axilares racemos curtos e

solitários.

PROPAGAÇÃO: somente por

sementes.
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Picão Branco ou fazendeiro-peludo
(Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.)

PORTE: considerada uma erva, com altura de 

30-60 cm, ramificada.

FOLHA: membranosa, possui um cheiro 

característico, pequenas com sua borda 

levemente serrilhada com pelos brancos e 

longos em ambas as faces da folha.

FLOR: as flores distribuem-se em capítulos 

solitários, com o centro amarelo e suas pétalas 

de cor branca.

FRUTO: pequenos e pretos.

PROPAGAÇÃO: somente por sementes.
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Picão preto (Bidens pilosa L.)

PORTE: consideradas ervas, com odor muito

característico, possuem um ciclo de vida anual

onde a planta se desenvolve, floresce na

primavera e morre no verão, assim nesta época a

planta libera suas sementes para que germinem

dando origem a uma nova planta.

FOLHA: simples no topo do ramo da planta e na

base composta pinada.

FLORES: amarelas.

FRUTO: secos, cipsela.

PROPAGAÇÃO: por sementes.
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Pimenta Rosa (Schinus terebinthifolius Rddi)

PORTE: árvore de baixo porte com uma 

copa arredondada, chega a medir de 5-10 

m de altura.

FOLHA: folhas com pares de folíolos.

FLOR: pequenas dispostas em cachos.

FRUTO: arredondados de coloração 

avermelhada ou amarronzada quando 

maduros, de aroma muito característico.

PROPAGAÇÃO: somente por sementes.
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Pitanga (Eugenia uniflora L.)

PORTE: árvore que pode atingir até 10 m de 

altura, com tronco irregular.

FOLHA: ovais, de cor avermelhada quando 

jovens e após apresenta uma coloração verde 

escura, brilhantes, com um aroma muito 

característico quando amassadas.

FLOR: branca e perfumada.

FRUTO: arredondado e achatado, de cor 

laranjada e avermelhada. Possui uma polpa 

vermelha e carnosa que envolve a semente 

normalmente de cor esverdeada.

PROPAGAÇÃO: por sementes e ramos da 

planta.
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Radite
(Hypochaeris chillensis (Kunth) Britton)

PORTE: consideradas ervas, lactescente, 

possuem um ciclo de vida anual onde a 

planta se desenvolve, floresce na primavera 

e morre no verão, assim nesta época a 

planta libera suas sementes para que 

germinem dando origem a uma nova 

planta.

FOLHAS: distribuídas em um caule curto 

que prende a folha no ramo da planta.

FLORES: de cor amarelada, solitárias.

PROPAGAÇÃO: por sementes e por caules subterrâneos localizados na base da planta.

FRUTO: cipsela



25

Radite Peludo (Hypochaeris radicata L.)

PORTE: erva

FOLHA: cartáceas com pelos numerosos

FLOR: amarelas brilhantes.

FRUTO: Cipsela

PROPAGAÇÃO: principalmente por 

sementes.
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Saião fantasma
(Kalanchoe fedtschenkoi Raym. -Hamet & H. Perrier)

PORTE: erva, planta de tamanho mediano.

FOLHA: com pecíolo curto grudadas ao 

caule da planta, carnosa com um formato 

oval e margem de recorte arredondado.

INFLORESCENCA: corimbos terminais 

localizados acima da folhagem.

PROPAGAÇÃO: parte de uma haste 

enraizada, mudas que se formam na 

borda da folha. 

FLOR: rosadas ou vermelho-alaranjadas

voltadas para baixo.
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Serralha (Sonchus oleraceus L.)

PORTE: erva, caule ôco.

FOLHA: simples, profundamente partida

Inflorescência: capítulo termina grande e 

longo-peciolados.

FLOR: amarela

FRUTO: cipsela

PROPAGAÇÃO: somente por sementes.
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Soja (Glycine max (L.) Merr.)

PORTE: erva, atinge de 35-40 cm de altura dependendo da 

variedade da planta, ereto e muito ramificado, denso-

pulbescente.

FOLHA: de cor verde mais clara na face inferior, 

composta trifoliolada, longo pecioladas.

FLOR: de cor branca ou azul-clara, solitárias ou reunidas 

em racemos curtos.   

FRUTO: legume ablongo, com 2-3 sementes de cor branca 

creme ou preta.

PROPAGAÇÃO: apenas por 

sementes.
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Taioba roxa
(Xanthosoma violaceum Schott)

PORTE: geralmente verde, porém 

encontrada normalmente na cor verde-

arroxeada.

FOLHAS: membranosa, com nervuras 

verde-arroxeadas, com pecíolo reto, 

grosso esponjoso na cor roxa.

FLORES: as flores reúnem-se em uma 

inflorescência do tipo espádice.

FRUTO: raramente frutifica no Brasil.

PROPAGAÇÃO: pelo rizoma.
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Tansagem (Plantago australis Lam.)

PORTE: Pequena erva bianual ou perene, de 20 a 

30 cm de altura.

FOLHA: simples

PROPAGAÇÃO: somente por sementes.
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Trapoeraba
(Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos)

PORTE: erva, possui entre 30-50 cm de altura.

FOLHA: simples.

FLOR: de cor rosada ou lilás, se reúnem em 

longos raminhos.

FRUTO: do tipo cápsula. 

PROPAGAÇÃO: por sementes e 

principalmente por ramos da planta enraizados. 
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Gostaria de saber sobre alguma outra espécie?
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OBRIGADA!
viviane.frescura@ufsm.br


