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DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Pytolacca dioica  

NOME VULGAR  Bela sombra 

FAMÍLIA  Phytolaccaceae  

ORDEM  Caryophyllales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Setembro a Novembro 

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: é uma espécie de planta herbácea de grande porte, com distribuição natural 
na América do Sul, mas utilizada como ornamental nas zonas de clima mediterrânico de todo o 
mundo. Apesar de apresentar morfologia arbórea, a bela sombra, é uma planta herbácea de grandes 
dimensões, não tendo madeira no seu caule, pese embora o seu tamanho. A planta forma uma 
canópia com um perímetro de 12 a 15 m, podendo atingir uma altura de 12 a 18 m.  

Apresenta-se geralmente isolada, embora por vezes apareçam bosques de dimensão apreciável.  

A bela sombra tem um crescimento muito rápido, mas, sendo uma planta herbácea, o seu caule é 
esponjoso, podendo facilmente ser cortado com uma faca. A sua seiva é venenosa, apresenta um 
cheiro desagradável, pelo que a planta não é atacada por herbívoros e está imune aos gafanhotos e 
outros insectos.  

As folhas são de forma elíptica, de cor verde-escuro, brilho ceroso e com dimensões que podem 
atingir os 20 cm de comprimento. A face inferior das folhas é de um verde mais claro e 
esbranquiçado. As folhas são de inserção alternada, com pecíolo curto.  

A floração ocorre durante os meses de setembro a novembro e os frutos amadurecem nos meses de 
janeiro-fevereiro. As flores são pequenas, alvas de cor esbranquiçada. Ficam agrupadas na ponta dos 
ramos, de até 15 cm de comprimento. O fruto é uma baga com 10 reentrâncias, de casca amarela a 
preta, de polpa macia e suculenta, de 3 a 7 mm de comprimento e sustentado em cachos. Quando 
maduros são de cor vermelho escuro, contendo múltiplas sementes ovóides com cerca de 3 mm de 
comprimento, de cor cinza-escuro ou negro brilhante 

Curiosidades: As características do ombu, em particular o engrossamento do tronco junto ao colo, 
fazem desta planta uma óptima espécie para utilização em técnicas de bonsai. 

Usos: Devido à ampla copa, esta árvore é cultivada como ornamental e de sombra. Crescendo de 
forma isolada. 
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As folhas são utilizadas para uso medicinal. 

 


