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Ficus elastica 
 
 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Ficus elastica 

 

NOME VULGAR  Borracheira 

FAMÍLIA  Moraceae 

ORDEM  Rosales  

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Sem interesse 

  

DESCRIÇÃO  

Distribuição e habitat: Originária da Malasia e da Indonesia, esta árvore perenifólia com uma altura 
entre 15 e os 20 m de altura, de tronco curto e grosso (chega aos dois metros de diâmetro), 
geralmente irregular e muito ramificado desde a base, de casca lisa, acinzentada, por vezes com 
laivos acastanhados brilhantes e com ranhuras horizontais. A copa é ampla, com ramos que se 
desenvolvem obliquamente ao tronco principal. A planta tende a desenvolver raízes aéreas que ao 
encontrarem o solo se transformam em troncos auxiliares, ajudando a suportar os pesados ramos e 
contribuindo para o alargamento da copa.  

As folhas são alternas, com pecíolos até cinco centímetros, grandes de forma oval a elíptica, verde-
escuras e lustrosas na página superior; claras e com penugem na inferior. Antes de abrirem, as folhas 
encontram-se envolvidas por uma estípula avermelhada que termina num longo bico. Tal como é 
normal no género Ficus, as flores não apresentam interesse ornamental. Os frutos são minúsculos 
figo, esférico, com cerca de um centímetro de diâmetro e com a superfície lisa, de cor esverdeada 
com minúsculos ponteados mais escuros, no entanto fora do seu habitat nativo, os frutos são raros.  

A planta cresce melhor em zonas com forte insolação, embora seja extremamente tolerante à 
sombra. Temperaturas muito elevadas reduzem o crescimento das folhas. Suporta bem a seca, mas 
prefere zonas bem irrigadas.  

Curiosidades: Quando cortada, a planta derrama um látex tóxico, esbranquiçado e muito viscoso. 
Este látex foi utilizado como matéria-prima no fabrico de borracha, embora não tenha a mesma 
abundância e qualidade do produzido pela seringueira.  

Usos: A Ficus elastica é uma das plantas de interiores mais populares do mundo, sendo cultivada 
com este objectivo. Foram desenvolvidos diversas cultivares, diferindo na dimensão e coloração das 
folhas, com destaque para variedades com folhas variegadas e com descoloração diversa.  

Dada a dependência em relação à vespa polinizadora, fora do seu habitat natural a reprodução é 
assexuada, sendo fácil o enraizamento de estacas e a indução de formação de raízes em ramos 
através da utilização de hormonas.  
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