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Acer platanoides   



[Escreva texto] 
 

Os alunos da brigada da floresta ao longo de várias semanas fizeram, com a ajuda 

de professores, uma identificação de espécies e elaboraram o inventario das 

árvores existentes na escola. Pesquisaram alguma informação sobre cada uma das 

espécies que a seguir se apresenta. 

Acer platanoides  

Família: Aceraceae  

Nome Comum: ácer-da-Noruega-de-folhas-vermelhas  

Origem: Europa e oeste da Ásia. 

Tipo de Origem: alóctone (não nativa).  

 

Descrição 

O ácer-da-Noruega é uma árvore de folha caduca, monoica, que pode atingir os 30 

m de altura, com copa oval, arredondada e difusa. Tronco bastante curto, com 

casca lisa ou com estrias pouco salientes. Gemas hibernantes com escamas 

imbricadas. As folhas são palmadas, com limbo de 10 a 18 cm, menos 

profundamente lobado que o bordo-comum (Acer pseudoplatanus); com 5 a 7 

lóbulos, marginalmente com dentes escassos e muito pontiagudos (acuminados). A 

cultivar ‘Atropurpureum’, apresenta folhas vermelhas, lustrosas em ambas as faces. 

O pecíolo é largo e avermelhado. Flores reunidas em corimbos eretos, 

intensamente amarelo-esverdeado, que aparecem antes das folhas. Os frutos, 

dissâmaras, são providos de asas avermelhadas que formam um ângulo obtuso 

entre si. 

 

Acer saccharinum 

Família: Aceraceae  

Nome Comum: ácer-prateado, bordo-prateado  

Origem: América do Norte (este e norte da América). 

Tipo de Origem: alóctone  

 

Descrição 

O ácer-prateado é uma árvore caducifólia que pode atingir 40 m de altura, com 

casca cinzenta, lisa, que se desprende em escamas com a idade. As folhas possuem 

5 lóbulos acuminados, irregularmente dentados, ultrapassando a metade do limbo 

(palmatissetas). As folhas são verdes brilhantes na página superior e prateadas na 

página inferior (características que o diferencia dos outras espécies de Acer). As 

flores são verde-amareladas ou verde-avermelhadas, reunidas em corimbos 

pendentes que aparecem antes das folhas. O fruto é uma de dupla sâmara 

(dissâmara), com as asas divergentes. 
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Citrus reticulata 

Família: Rutaceae 

Nome Comum: tangerineira. 

Origem: China 

Tipo de Origem: alóctone 

 

Descrição 

O valor nutritivo do suco ou da polpa varia conforme a espécie, mas é sempre boa 

fonte de vitaminas A e C e sais minerais como potássio, cálcio e fósforo. Os frutos 

produzidos em agricultura biológica são mais ricos em vitamina C que os 

produzidos na agricultura convencional. A vitamina C é essencial para o sistema 

imunológico. A vitamina A é indispensável para a saúde dos olhos e da pele e 

aumenta a resistência às infecções. As vitaminas do complexo B fortificam os 

nervos. 

A tangerina é considerada grande fonte de magnésio. O ser humano precisa de 

magnésio, apresentando maior concentração desse mineral nos ossos e músculos. 

Ele tem papel importante na síntese das proteínas, na contratilidade muscular e na 

excitabilidade dos nervos. 

Popularmente, a tangerina é conhecida pelo seu efeito diurético, digestivo e 

aumento na eficiência física. Não existem evidências científicas que indiquem seu 

uso na hipertensão arterial ou na prevenção da arterioesclerose. É laxativa, pois 

apresenta grande quantidade de fibras, devendo ser ingerida com o bagaço para 

melhorar o funcionamento do intestino. Também não existem evidências que 

recomendem a tangerina como protetor de outras doenças como câncer, diabetes, 

hipertensão e outras doenças cardiovasculares. O chá das folhas é considerado 

popularmente como calmante. Conserva-se bem em geladeira por até três 

semanas. 

 

Cupressus lusitânica 

 

Família: Cupressaceae  

 

Nome Comum: cedro-do-Bussaco, cedro-de-Goa, falso-cedro-do-Buçaco, cipreste-

do-Buçaco. 

 

Origem: América do Norte (México, Guatemala e Costa Rica) 

 

Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

O cedro-do-Buçaco é uma árvore que pode atingir 30 m de altura, de tronco 

cilíndrico, muito direito, de casca acastanhada e longitudinalmente fendida. 

Diferencia-se pelas suas folhas aguçadas, com o ápice levantado, verdes ou 
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glaucas, que dão um tacto áspero aos raminhos; as folhas são providas de uma 

glândula pequena e oval na parte mediana. Os ramos são divergentes, mais ou 

menos pendentes nas extremidades. O fruto (gálbula) possui 10 a 15 mm é 

globoso, glauco em novo e castanho-brilhante na maturação, com 6 a 8 escamas 

proeminentes mucradas. Cada escama com 8 a 10 sementes. 

Esta espécie, denominada vulgarmente por Cedro-do-Buçaco, na realidade não é 

um cedro (Cedrus), mas sim um cipreste (Cupressus). Por outro lado o restritivo 

específico lusitânica, sugere que a sua origem seria Portugal, mas na realidade é 

originária da América Central (México, Guatemala e Costa Rica). Tal engano advém 

do facto do autor desta espécie (Philip Miller), em 1768, ter feito a sua classificação 

a partir de exemplares provenientes de Portugal, mais precisamente da Mata do 

Buçaco. 

 

Cupressus sempervirens  

 

Família: Cupressaceae  

 

Nome Comum: cipreste-dos-cemitérios, cipreste, cipreste-comum, cipreste-de-

Itália, falso-cedro. 

 

Origem: Europa e Ásia (montanhas semiáridas do Médio Oriente, Turquia, Cáucaso 

e Ilhas Gregas), tendo sido há muito difundida pela Bacia do Mediterrâneo, 

principalmente em Itália. 

 

Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

O cipreste-dos-cemitérios é uma árvore que se mantém verde todo o ano, pode 

atingir 35 m de altura. O seu tronco é geralmente recto e colunar, com casca 

cinzenta escura, fibrosa e estriada longitudinalmente. A copa é piramidal. As suas 

folhas são verde-escuras, reduzidas a pequenas escamas (escamiformes) de 0,5 a 

1 mm, com uma pequena glândula resinífera no dorso, agudas, imbricadas, 

opostas, rígidas e aplicadas no ápice. Os cones masculinos são ovóides, de 4 a 8 

mm, sendo produzidos em grande número, cada um na terminação de um raminho. 

Os cones femininos encontram-se na mesma planta, e são elipsóides ou 

subglobosos, no início de cor verde, passando logo a cinzento-amarelado e 

lustrosos, tornando-se lenhosos. As gálbulas são globosas, com 25 a 40 mm e com 

8-14 escamas acinzentadas. Cada escama produz à volta de 6 a 20 sementes com 

asa estreita. Floresce na primavera ou finais do Inverno, e as pinhas amadurecem 

no Outono do ano seguinte, permanecendo muito tempo na árvore sem abrirem. 

 

Fraxinus ornus 

 

Família: Oleaceae  

 

Nome Comum: freixo-florífero, freixo-de-flor, freixo-do-maná  

 

Origem: África e Europa (região Mediterrânica, desde a Espanha até à Turquia). 
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Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

Árvore de copa ampla, de ritidoma liso, cinzento, que pode alcançar 20 m de altura 

embora habitualmente não passe dos 10 m. Ramos cinzentos, glabrescentes. 

Gemas ovadas, cinzentas ou quase negras, densamente cobertas de pêlos. Folhas 

caducas, imparipinuladas, com 5 a 9 folíolos de margem dentada, ovados ou 

lanceolados, com 3 a 8 cm de comprimento, que podem ter pêlos na página 

inferior, especialmente na base e junto às nervuras. Flores dispostas em grandes 

panículas terminais ou axilares, formadas cada uma por um cálice dividido em 4 

lóbulos profundos, corola com 4 pétalas longas e estreitas, de cor branca, livres ou 

um pouco unidas na base e 2 estames com longos filamentos, entre os quais se 

situa o ovário. Fruto seco, em forma de língua, com uma asa que facilita a 

disseminação (sâmara); pode medir 2 a 2,5 cm. 

 

Liquidambar styraciflu 

  

Família: Hamamelidaceae 

  

Nome Comum: liquidâmbar, árvore-do-estoraque  

 

Origem: América do Norte e Central (Sul dos E.U.A, México e Guatemala). 

 

Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

O liquidâmbar é uma árvore que pode alcançar, no seu local de origem, 40 m de 

altura, de tronco direito, casca acinzentada, grossa e fendida nos exemplares mais 

velhos e produz ramos desde a parte inferior do tronco. Os ramos e ramagens mais 

ou menos encurvados têm umas tonalidades amareladas ou avermelhas, que em 

conjunto formam uma copa estreita, piramidal e de folhagem. Folhas alternas, 

caducas, longamente pecioladas, com pecíolo de 6 a12 cm, palmatinervas, com 5 a 

7 lóbulos profundos acuminados e finamente serrados, truncados ou cordiformes na 

base, de limbo com 10 a 18 cm de comprimento; são brilhantes, lisas, emanando 

um odor a bálsamo quando rompem, com uma coloração verde escura na página 

superior e verde mais clara na página inferior, tomando várias tonalidades 

sucessivas antes da queda. Flores pequenas, unissexuais, esverdeadas, reunidas 

em inflorescências globosas sobre um pedúnculo delgado; as masculinas em 

racimos, as femininas em inflorescências globosas pendentes. Os frutos são 

pequenas cápsulas que se reúnem em glomérulos espinhosas de uns 3 cm de 

diâmetro e sobre longos pedúnculos; cada cápsula encerra 1 ou 2 sementes aladas. 

 

 

Olea europaea  

 

Família: Oleaceae  
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Nome Comum: oliveira  

 

Origem: Região mediterrânica (Sul da Europa, Norte de África e Médio Oriente). 

 

Tipo de Origem: autóctone (nativa) 

 

 

Descrição 

 

Árvore de médio porte que pode alcançar 15 m de altura, ocorrendo por vezes na 

forma arbustiva; apresenta uma copa ampla e um tronco grosso, com ritidoma 

cinzento, fendilhado-reticulado. Ramos cinzentos, cobertos por escamas de 

pequenas dimensões. Folhas decussadas, simples e inteiras, lanceoladas a 

obovadas, mucronadas, com 2 a 8 cm de comprimento e 0,5 a 1,2 cm de largura, 

subsésseis, coriáceas, verde-acinzentado-escuras e glabras na página superior, 

cinzento-esbranquiçadas e densamente escamulosas na página inferior. Flores 

hermafroditas ou poligâmicas, reunidas em panículas axilares, com um cálice 

dividido em 4 dentes ou lobos curtos, corola de cor branca, sub-rodada, dividida em 

4 lobos levemente mais compridos do que largos. Estames com anteras de grandes 

dimensões e filetes curtos. Drupa oleaginosa, de 1 a 3,5 cm de longitude e 0,6 a 2 

cm de largura, elipsóide a subglobosa, de cor verde quando jovem tornando-se 

negra, verde-acastanhada ou raramente ebúrnea após maturação. 

 

 

Pinus pinaster 

 

Família: Pinaceae 

  

Nome Comum: pinheiro-bravo, pinheiro-marítimo, pinheiro-das-landes  

 

Origem: Europa e África: nativo da região Mediterrânica ocidental e norte de África, 

encontrando-se, por isso, ao longo da costa do Mediterrânico desde a Grécia até 

Espanha, e desde a costa Atlântica portuguesa e francesa até Marrocos. 

 

Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

Árvore de porte piramidal enquanto nova, mais tarde cilindro-cónica e por fim 

grande e arejada, com ramificação verticilada, quase horizontal. Resinosa de 30 a 

40 m de altura, com tronco grosso, direito e casca (ritidoma) espessa, castanho 

avermelhada, rugosa e profundamente fendida. Folhas persistentes, aciculares 

(agulhas), rígidas, verde-escuras, com cerca de 10 a 27 cm, ligeiramente curvadas, 

inseridas aos pares, na axila de uma folha rudimentar escamosa, sobre um 

pequeno talo (braquiblasto) provido de uma bainha membranosa que as rodeia na 

base. Inflorescência em amentilhos monoicos, os masculinos amarelados, com 

estames escamiformes, em espiga densa; e os femininos com escamas 

avermelhadas ou violáceas, cada uma delas contendo 2 óvulos. Pinha subséssil, 

com 8 a 22 cm, castanho avermelhada brilhante na maturação, ovóide-cónica, com 
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escamas persistentes, lenhosas e 2 sementes (pinhões) em cada escama, 

permanecendo frequentemente fechada por vários anos. Semente pequena, de 7 a 

10 mm, prolongada por uma asa membranácea grande, até 30 mm. Maturação dos 

frutos no final do Verão ou no início do Outono do segundo ano. 

 

 

Pinus pinea 

 

Família: Pinaceae  

 

Nome Comum: pinheiro-manso, pinheiro-guarda-sol  

 

Origem: Contorno da Região Mediterrânica, sobretudo no sul da Europa e oeste da 

Ásia. Autóctone em Portugal.  

 

Tipo de Origem: autóctone  

 

 

Descrição 

 

Árvore robusta, com um sistema radicular bem desenvolvido, podendo atingir 30 m 

de altura. Copa arredondada nos exemplares jovens. Tronco direito, cilíndrico, com 

casca muito grossa, de cor cinzento-escura, profundamente gretada, que se 

desprende em placas grossas, deixando a descoberto capas novas de cor vermelho-

escuro muito vivo. Folhas aciculares, de cor verde-claro, algo rígidas e pungentes, 

de 10 a 20 cm de comprimento por 1-2 mm de diâmetro, agrupadas aos pares 

numa bainha membranosa que as rodeia na base. Cones masculinos subcilíndricos, 

de até 15 mm de comprimento, agrupados na parte terminal dos ramos, de cor 

amarela ou amarelo-escuro, com escamas polínicas arredondadas e dentadas no 

bordo. Pinhas solitárias ou agrupadas em 2 ou 3, de grande tamanho (8 a 14 por 7 

a 10 cm), ovadas ou globosas, de cor vermelho-escuro e lustrosas; escamas 

dilatadas em direcção ao ápice, com escudo largo, romboidal, algo proeminente, de 

cor cinzento no centro; cada uma contém dois grandes pinhões, de 15 a 10 mm de 

largura, ovado-oblongos, aplanados na face inferior, de cor negra, com uma ala 

larga e muito curta que se desprende com muita facilidade. Os exemplares jovens 

de pinheiro-manso, têm as acículas de tamanho muito menor. As pinhas 

amadurecem no terceiro ano, e dissemina os pinhões na Primavera do quarto ano. 

 

Platanus acerifolia  

 

Família: Platanaceae 

 

Nome Comum: Plataneiro 

 

Origem: É a variedade mais comum de plátano na Europa Ocidental, nomeadamente na 

Península Ibérica, onde também é designada por plátano de sombra, híbrido que foi 

produzido em Espanha no século XVII entre Platanus orientalis (região Balcánica) e 

Platanus occidentalis (América do Norte) 
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Tipo de Origem: alóctone 

 

 

Descrição 

 

É uma árvore caducifólia hermafrodita de grande envergadura, cuja altura pode 

chegar aos 35 ou 40 metros, com o tronco geralmente direito, alto, com um 

diâmetro que pode chegar aos 3 m. A casca é delgada, de cor pálida cinzenta 

esverdeada ou amarelada, desprende-se em pequenas placas. A copa é ampla, 

arredondada, ainda que, com a poda, possa assumir diversas formas. Floresce na 

primavera; os frutos são aquénios rodeados de pelos de cor pardacenta, 

acastanhada ou amarelada, cuja maturação ocorre no final do verão. Os frutos 

permanecem na árvore até à primavera seguinte e servem de alimento a algumas 

aves (tentilhões, [desambiguação necessária] Fringillidae) e esquilos. 

É muito tolerante à poluição atmosférica e à compactação de raízes, o que a faz 

muito popular para árvore de beira de ruas ou estradas urbanas. Resiste 

relativamente bem ao vento e é mais resistente ao frio invernal do que o Platanus 

orientalis. 

Apesar da sua popularidade como árvore urbana, apresenta alguns problemas. As 

folhas jovens e as sementes libertam pelos curtos que são irritantes quando 

inalados e provocam alergias e problemas respiratórios a pessoas com asma. Outro 

problema é a acumulação de folhas no outono; por serem resistentes, podem 

demorar mais de um ano a decompor-se se não forem limpas. As raízes podem 

causar problemas nas edificações e nos pisos das ruas e passeios. 

 

Populus alba 

 

Família: Salicaceae  

 

Nome Comum: choupo-branco  

 

Origem: Centro e sul da Europa, oeste da Ásia e norte de África.  

 

Tipo de Origem: autóctone  

 

 

Descrição 

 

Árvore até 20-25 (30) m de altura, dióica. Tronco robusto, direito, de ritidoma 

branco ou acinzentado, liso nos exemplares jovens e fendido longitudinalmente nos 

adultos. Copa ampla, aberta irregularmente. Ramagens arredondadas cobertas por 

um tomento (revestimento de pêlos) esbranquiçado que cobre também as gemas. 

As folhas são alternas, simples, caducas, com dimorfismo; as dos braquiblastos 

(ramos de crescimento limitado), com limbo suborbicular, subelíptico ou 

subpentagonal; as dos macroblastos (ramos longos), com limbo palmado-lobulado, 

deltóide ou ovado-oblongo, vulgarmente cordiforme na base. As flores são 

unissexuadas, agrupadas em espigas (amentilhos) e pendentes. O fruto é uma 

cápsula, oblongo-cónica, glabra, com numerosas sementes pequenas e com 

penachos de pêlos. Esta característica faz com que, quando dessiminadas, formem 

um tapete esbranquiçado, no solo à volta da árvore. Por este motivo, as árvores 
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masculinas são preferidas nos locais públicos, pois além do incómodo estético, 

perturbam as pessoas que sofrem de alergias e asma. 

 

Populus nigra  

 

Família: Salicaceae  

 

Nome Comum: choupo-negro, álamo, álamo-negro, álamo-da-terra, álamo-de-

Itália, choupo-de-Itália, almo, amieiro-negro, choupo, faia-preta, olmo-negro  

 

Origem: Sul e este da Europa, noroeste de África, Macaronésia e oeste da Ásia. 

 

Tipo de Origem: autóctone  

 

 

Descrição 

 

O choupo é uma árvore até 30 m de altura. Possui o tronco direito, com ritidoma 

acinzentado e liso quando jovem, tornando-se fendido longitudinalmente e com 

costas negras; a copa aberta, clara ou fastigiada. Gemas invernais ovado-oblongas, 

agudas, viscosas. Folhas com pecíolo de 2 a 6 cm, comprimido lateralmente e limbo 

de 5 a10 por 4 a 8 cm, crenado-serrado, no final glabro; as dos braquiblastos 

(ramos curtos), romboidais amplamente acunheadas ou mais ou menos 

arredondadas na base e com esta vulgarmente sem glândulas; as dos macroblastos 

(ramos compridos), ovado-triangulares ou ovado-romboidais. Inflorescências 

precoces, pendentes, com escamas glabras e profundamente laciniadas; as 

masculinas sésseis; as femininas mais ou menos pedunculadas. Flores com disco 

nectarífero finamente lobulado-dentado, truncado quase perpendicularmente ao 

eixo floral; as masculinas, com 6 a 25 estames, de filamentos curtos e brancos e 

anteras purpúreas; as femininas, curtamente pediceladas, de ovário séssil, ovado-

cónico e 2 estigmas amarelados encostados às paredes do ovário. Os frutos são 

cápsulas com 7 a 9 cm, elipsoides, finamente granulosa e com 4 sulcos 

longitudinais.  

 

Prunus cerasifera 

 

Família: Rosaceae  

 

Nome Comum: abrunheiro-dos-jardins, ameixoeira-bastarda, ameixoeira-dos-

jardins  

 

Origem: Ásia Ocidental (desde a Turquia à China) e leste da Europa (Região 

Balcânica e Grécia). 

 

Tipo de Origem: alóctone  
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Descrição 

 

A ameixoeira-dos-jardins é um arbusto ou pequena árvore caducifólia, que pode 

atingir 8 m de altura. Os ramos são frequentemente espinhosos, os novos 

glabrescentes, verdes e lustrosos e tronco liso ou ligeiramente reticulado, de cor 

castanha-acinzentada. As folhas são simples, alternas, oblongas ou ovadas, de 2 a 

7 cm de comprimento, com a margem serrada, com pequenos dentes pequenos e 

arredondados, afuniladas em ambas as extremidades, lisas e brilhantes na página 

superior e com nervuras pubescentes na página inferior. Esta variedade pissardii, 

possui as folhas avermelhadas e a casca do tronco mais escura. Apresenta floração 

precoce, ocorrendo antes das primeiras folhas, com muitas flores hermafroditas, 

solitárias ou aos pares, cada uma com 2,5 cm de diâmetro, constituídas por 5 

sépalas, 5 pétalas, numerosos estames e ovário glabro, com estilete e estigma bem 

visíveis. Os frutos são drupas, lisas, elipsoidais ou subglobosos, de 2 a 3,5 cm de 

comprimento, de cor amarela, vermelha ou roxo escura. 

 

Pseudotsuga menziesii 

 

Família: Pinaceae  

 

Nome Comum: pinheiro-do-Oregon, abeto-de-Douglas, abeto-de-Oregon  

 

Origem: América do Norte Ocidental (desde o Canadá até ao México). 

 

Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

Pseudotsuga menziesii é uma árvore de grande porte, que em condições naturais 

pode alcançar os 100 m de altura, de copa cónica ou piramidal formada por ramos 

mais ou menos horizontais, dispostos em falsos verticilos. Tronco direito, colunar, 

com casca cinzenta, lisa, coberta de abundantes vesículas proeminentes; com a 

idade fica gretada longitudinalmente tornando-se acastanhada. Folhas persistentes, 

aciculares, de 15 a 35 mm, verde-claras na face superior e mais ou menos 

esbranquiçadas na inferior, por estar coberta por bandas estomáticas; são quase 

planas e dispõem-se em espiral sobre os ramos, com tendência a formar bandas 

opostas (subdísticas). Inflorescências monóicas, cones masculinos cilíndricos, 

amarelo-alaranjados, de 1,2 a 2,3 cm; cones femininos verde amarelados, por 

vezes rosado-violáceos. Pinhas ovóides ou algo cónicas, pendentes, de 7 a 10 cm 

de comprimento; escamas salientes, divididas no ápice em 3 ganchos estreitos, que 

ultrapassam as escamas seminíferas; estas possuem o bordo arredondado e cada 

uma protege 2 pinhões alados; a pinha não se desintegra na maturação. 

 

 

Quercus rubra 

 

Família: Fagaceae  
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Nome Comum: carvalho-vermelho-americano, carvalho-americano, roble-

americano  

 

Origem: América do Norte. 

 

Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

Árvore que pode chegar aos 25(50) m no seu lugar de origem. Copa ampla e ramos 

mais ou manos rectos. Folhas membranáceas, caducas, de ovadas a obovadas, com 

7 a 11 lóbulos triangulares providos de 1 a 3 dentes, glabras, de um verde mate na 

página superior e algo glauca na página inferior, com pubescência nas axilas das 

nervuras. Antes de cair, as folhas ficam vermelhas. Inflorescências em amentilhos 

amarelo-acastanhados, os masculinos com 5 a 12 cm, fasciculados na axila das 

folhas superiores. Frutos (glandes) solitários ou geminados, de maturação bienal; 

aquénio com 2-3 cm; cúpula mais ou menos comprimida, discoidal, com escamas 

ovadas, delgadas e aplicadas. O fruto é de maturação bienal. 

 

 

Quercus robur  

 

Família: Fagaceae  

 

Nome Comum: carvalho-alvarinho, carvalho-comum, carvalho-roble, carvalheira, 

roble- alvarinho, alvarinho  

 

Origem: Europa e Ásia Ocidental. É espontânea no norte e centro de Portugal e 

também em zonas do litoral. É a espécie de carvalho mais abundante em toda a 

Europa. 

 

Tipo de Origem: autóctone  

 

 

Descrição 

 

O carvalho-alvarinho é uma árvore de grande porte, podendo atingir 35 a 40 m de 

altura. Possui ramos vigorosos, é monoica e caducifólia. O tronco é grosso, a casca 

cinzento acastanhada, escurecendo com a idade, com sulcos longitudinais 

profundos. Folhas alternas, simples, glabras e verde-claras quando jovens, 

penatifendidas ou sinuado-lobadas, com os segmentos obtusos e pecíolo curto. 

Inflorescência em amentilhos, os masculinos agrupados, pendentes, de 5 a 13 cm 

de comprimento, cada flor com um perianto de 4 a 7 lóbulos e 6 a 12 estames. 

Amentos femininos em grupos de 2 a 3 flores, sobre um largo pedúnculo e com um 

invólucro escamoso. Fruto, glande ovoide cilíndrica (bolota), de 2 a 4 cm de 

comprimento, encerrada numa cúpula com escamas planas e imbricadas. Espécie 

fotófila de raízes profundas. 
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Tilia tomentosa  

 

Família: Tiliaceae  

 

Nome Comum: tília-prateada, tília-tomentosa, tília-da-Hungria  

 

Origem: Europa Oriental (Península Balcânica, Hungria e Ucrânia). Introduzida 

como planta ornamental em quase toda a Península Ibérica. 

 

Tipo de Origem: alóctone  

 

 

Descrição 

 

Árvore que pode atingir os 30 m de altura. Os ramos ascendentes proporcionam 

uma copa claramente arredondada; ramos jovens cobertos por uma pubescência 

branca, posteriormente sem pêlos e verdes. Folhas alternas de 8 a 10 cm de 

comprimento, dentadas e cordiformes na base, assimétrica e margens finamente 

dentadas, na página superior são verde escuras e a página inferior é coberta por 

uma densa penugem branco-prateada. As flores são pequenas e dispõem-se em 

grupos sobre um longo pedúnculo que surge da nervura média de uma grande 

bráctea. Flores com 5 pétalas, amarelas ou esbranquiçadas, aromáticas, de 6 a 12 

mm de comprimento, pubescentes, com 5 nervuras proeminentes. O fruto é ovóide 

e seco. 

 

As imagens que sesseguem demonstram o empenho dos alunos na realização das 

atividades ao ar livre, no recinto escolar, tendo como inspiração a floresta. 
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  Tronco de Liquidambar 

 

 tronco de Pinus pinear 
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 Tronco Quercos rubra 

 

 Tronco Acer platanoides 
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 Tronco Acer saccharium 
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Webgrafia 

 

http://serralves.ubiprism.pt/species/ 


