
EB 2,3 com Secundária de Santo António

Foto da árvore 

Curiosidades:
Pertencem à família das fagáceas, possuem folhas discolores,

ligeiramente espinhosas nos espécimes adultos, são flores masculinas
em amentos, as femininas em panículas e frutos ovóides, revestidos em
parte por escamas. Árvore de folhas persistentes, com 15-20 metros de
altura. O tronco, curto e tortuoso, tem uma casca acinzentada ou parda.
As folhas com cor verde-escura, brilhantes nas faces superiores e
esbranquiçadas nas inferiores. O fruto da azinheira é a bolota. Usada,
principalmente, para produção de fruto, que serve de alimento para

porcos. É também utilizada para produzir carvão, madeira e lenha.

Nome vulgar: azinheira

Distribuição Geográfica desta espécie: Existe em Portugal,
principalmente no interior alentejano, explorada em montados,
habitualmente em consociação com uma cultura agrícola ou pastagem.
Encontra-se também em povoamentos mistos com sobreiro.

Nome Científico : Quercus ilex rotundifolia

Data em que foi plantada : Cerca de 25 anos

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro
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Curiosidades:    
A produção de amêndoas em Portugal é relativamente rústica.
As flores são brancas ou rosado-claras.

Nome vulgar: Amendoeira

Distribuição Geográfica desta espécie: Oriunda dos Balcãs, SW
Ásia e N África; cultivada e subespontânea em toda a região
Mediterrânica até à Europa central

Nome Científico : Prunus dulcis(Mill.) D.A. webb

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro
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Curiosidades: Pode ter entre 3 a 5 m de altura. As suas folhas
são longas, com 1 a 2 m que ascendem e em cima são
arqueadas de cor verde e azul- acinzentada.
Tem uma base robusta, com muitos espinhos fortes e
persistentes que recobrem o caule na maioria das vezes. O
caule é largo e de crescimento lento.
O butiá é uma planta bastante rústica, tanto no aspeto, quanto
na facilidade de cultivo. Ela pode ser plantada isolada, ou em
grupos, sendo interessante o seu uso no paisagismo urbano.
A manutenção do butiá é muito baixa, apenas precisa de uma
ou duas fertilizações anuais.

Nome vulgar:  palmeira

Distribuição Geográfica desta espécie: América do Sul,
Argentina, Brasil e Paraguai.

Nome Científico :  Butia capitata  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Não nativa. Tem origem na América do Sul, 
Argentina, Brasil e Paraguai. 

Barreiro
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Curiosidades:    
Madeira leve , macia ,branca, pouco dura e folhas claras.
Matéria Prima-Álamo
Produto-fósforos ,colheres de pau, caixas, etc…
É uma árvore pouco resistente á poluição e precisa de poucos
cuidados e cresce muito rápido.
O seu crescimento em altura permite complementar a forma
dos prédios.

Nome vulgar: Choupo Negro

Distribuição Geográfica desta espécie: Europa, oeste da Ásia até
aos Himalaias e norte de África.

Nome Científico Populus nigra

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro
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Curiosidades:    
Pode atingir entre os 25 e os 30 metros.
Pode ter raízes extremamente grandes e o tronco muito grosso.
Pode ser reconhecido pela casca , cinzenta e ligeiramente
sulcada, pelas folhas longas e alternas e pelas glandes
castanhas-violáceas.

Nome vulgar: carvalho- americano

Distribuição Geográfica desta espécie: América do Norte.

Nome Científico Quercus rubra L.

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro
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Curiosidades:    
Pode atingir os 100 metros de copa cónica ou piramidal.
Tem o tronco direito. Os seus longos cones medem de 5 a 10
centímetros e as suas agulhas são macias e planas com o seu
perfume de capim-limão.

Nome vulgar: Abeto-de-Douglas

Distribuição Geográfica desta espécie: Oeste da América do
Norte

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Pseudotsuga menziesii (mirb). Franco
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Curiosidades:    
É uma planta perene.
As folhas variam entre os 30 e os 60 centímetros.
As sementes são raramente férteis.

Nome vulgar: Cano-do-reino

Distribuição Geográfica desta espécie: Região mediterrânica e
macaronésia

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro

Aruno donax L.
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Curiosidades:    
O nome científico da espécie, Prunus persica, relaciona-se com
as palavras em português "pessegueiro" (árvore) e "pêssego" (o
fruto). O nome é uma referência ao largo cultivo da espécie no
Irão (antiga Pérsia) durante a Antiguidade, de onde foi
transplantada para a Europa. Os romanos referiam-se ao
pêssego como malus persicum ou "maçã da Pérsia", sendo
portanto essa denominação em latim a origem tanto às palavras
em português quanto a outras cognatas em diversas línguas
europeias (pêche em francês, peach em inglês, pesca em
italiano).

Nome vulgar: Pessegueiro

Distribuição Geográfica desta espécie: o pessegueiro é
originário da zona continental. Precisa dum Verão bastante
quente e um Inverno frio, com chuva durante todo o ano.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Prunus persica (L.) 
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Curiosidades:    
As flores são de sexos diferentes sendo monoclamideas,com 4
tépalas,4 estames epissipalos.
O fruto é capsular com carúnculo

Nome vulgar: Buxo 

Distribuição Geográfica desta espécie: Oeste e sul da Europa,
noroeste da Africa e sudoeste da Ásia

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Buxus sempervirens
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Curiosidades:    
É nativa da costa leste da Austrália.
Árvore de 12-20 m de altura com tronco reto, folhagem caduca
e flores amarelo-alaranjadas. Casca cinzento-clara até escura,
áspera, com muitas fissuras. Ramos cinzentos
O tamanho das folhas atinge 15-30 cm de comprimento.

Nome vulgar: Grevílea-robusta

Distribuição Geográfica desta espécie: Oeste e sul da Europa,
noroeste da Africa e sudoeste da Ásia

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Grevillea robusta
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Curiosidades:    
É uma árvore de média dimensão, de crescimento rápido, que
atinge alturas de 16 – 27 m.
O tronco pode atingir os 2 m de diâmetro. A copa é alargada,
sendo frequentes as árvores com múltiplos troncos.
As folhas têm 4 – 15 cm de comprimento cobertas por uma
espessa penugem esbranquiçada e brilhante em ambas as
páginas.
As flores formam amentilhos com até 8 cm de comprimento,
produzidos no início da primavera,

Nome vulgar: Choupo-Branco

Distribuição Geográfica desta espécie: centro e sul da
Europa, oeste da Ásia e norte de África.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro

Populus alba L.



EB 2,3 com Secundária de Santo António

Curiosidades:    
É um arbusto, que pode atingir os 5 - 6m de altura. Possui folhas
lineares de 10 a 22 cm de comprimento, que geralmente
surgem em grupos de três a partir do caule. A planta produz
flores hermafroditas na zona terminal, geralmente de cor rosa
ou brancas. O fruto consiste numa cápsula, que abre para
dispersar as sementes. Quando um ramo é cortado surge um
exsudado, de seiva branca
Muito tóxica, pode ser letal se consumida por humanos ou
outros animais; as suas raízes actuam como raticida. É usado
para estabilizar terrenos em zonas quentes.

Nome vulgar: Oleandro ou Loendro

Distribuição Geográfica desta espécie: Região mediterrânica.
Em Portugal, no Algarve e parte do Alentejo

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro

Nerium oleander L.
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Curiosidades:    
É juntamente com o Pinheiro-bravo, uma das espécies de
árvores mais predominante em Portugal, sendo mais comum no
Alentejo litoral e serras algarvias. É a única espécie vegetal
capaz de produzir cortiça de forma sustentável e com a máxima
qualidade, que garante uma indústria única no mundo, e que é
vital na manutenção do montado e na preservação da fauna e
flora. É uma árvore com casca volumosa de tecido suberoso (a
cortiça), tem folhagem verde todo o ano e pode ter um porte
natural de 10 a 15 metros de altura, no caso de um sobreiro
adulto. Tem uma grande longevidade e uma enorme capacidade
de regeneração.

Nome vulgar: Sobreiro

Distribuição Geográfica desta espécie: Sul da Europa

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada): Mais de 30 anos

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro

Quercus suber
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Curiosidades:    
É uma árvore de grande porte , de folha caduca pertencente á
família fagaceae. Esta espécie possui copa redonda e extensa
em árvores adultas, e contorno oval piramidal em indivíduos
jovens. O tronco do carvalho-vermelho é forte, direito e alto, a
partir do qual partem ramos vigorosos ao acaso. O tronco
possui também uma casca (ritidoma) lisa e acinzentada, quando
nova, ou grossa, castanha e escamosa em árvores adultas.
Excecionalmente pode atingir os 1500 anos.

Nome vulgar: Carvalho-comum

Distribuição Geográfica desta espécie: centro, oeste e norte
da Europa. Em Portugal ocorre no noroeste.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada): Mais de 30 anos

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro

Quercus robur
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Curiosidades:    
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. O tronco é direito, colunar, com casca cinzenta
e lisa. Com a idade, a casca fica gretada longitudinalmente
tornando-se acastanhada. Folhas persistentes.

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

Distribuição Geográfica desta espécie: é uma espécie de
conífera nativa do oeste da América do Norte.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Pseudutsuga menziesii
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Curiosidades:
As folhas apresentam uma cutícula cerosa que as torna

resistentes a danos causados pela poluição do ar. A página
superior é verde brilhante nas folhas juvenis, evoluindo para
verde intenso e brilhante nas folhas adultas, o que leva a que
seja usada em arranjos florais. As flores são grandes e brancas e
deitam um odor próximo do óleo de citronela (limão).
Em Smith County, Mississippi, existe um exemplar que tem mais
de 37 m de altura. A madeira é utilizada comercialmente para o
fabrico de mobiliário, paletes, entalhes e foliados.

Nome vulgar: magnólia-branca

Distribuição Geográfica desta espécie: é nativa do Sueste dos
Estados Unidos, tendo uma área de distribuição natural que
se estende das regiões costeiras das Carolina do Norte para
sul até à Flórida central, e para oeste até ao leste do Texas e
Oklahoma.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Magnolia grandiflora
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Curiosidades:
As folhas apresentam uma cutícula cerosa que as torna

resistentes a danos causados pela poluição do ar. A página
superior é verde brilhante nas folhas juvenis, evoluindo para
verde intenso e brilhante nas folhas adultas, o que leva a que
seja usada em arranjos florais. As flores são grandes e brancas e
deitam um odor próximo do óleo de citronela (limão).
Em Smith County, Mississippi, existe um exemplar que tem mais
de 37 m de altura. A madeira é utilizada comercialmente para o
fabrico de mobiliário, paletes, entalhes e foliados.

Nome vulgar: Palmeira-das-vassouras.

Distribuição Geográfica desta espécie: é nativa do Sueste dos
Estados Unidos, tendo uma área de distribuição natural que
se estende das regiões costeiras das Carolina do Norte para
sul até à Flórida central, e para oeste até ao leste do Texas e
Oklahoma.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Chamaerops humilis L.
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Curiosidades:
Folhas com 10 a 20 cm e a árvore até 12 a 15 m de altura.
Ramos comprimidos e fruto com cerca de 3 cm. É pouco
comum.

Nome vulgar: Jambeiro

Distribuição Geográfica desta espécie: No continente asiático
e na Melanésia,tambem foi introduzida na Africa e nas
Americas. No Brasil, cresce no Norte.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Syzygium jambos (L.) 
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Curiosidades:
Árvores frutíferas e medicinais.
Árvore de porte médio, até 6 m de altura, de copa densa, muito
ramificada, de folha persistente.

Nome vulgar: Limoeiro

Distribuição Geográfica desta espécie: Origem desconhecida,
provavelmente NW Índia; largamente cultivado nas regiões
tropicais, subtropicais e temperadas

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Citrus limon (L.) Burm.
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Curiosidades:
As árvores podem atingir entre 35 e 40 metros de altura, com
um raio de copa próximo de 10 metros. As folhas são perenes.
As flores são pequenas. A presença de mangueiras no morro
próximo à residência dos imperadores do Brasil, na Quinta da
Boa Vista, no século XIX, originou o nome do Morro da
Mangueira, hoje em dia um dos redutos mais famosos do
samba no Rio de Janeiro (a Estação Primeira de Mangueira).

Nome vulgar: Mangueira

Distribuição Geográfica desta espécie: Pode ser encontrada
na forma nativa nas florestas do sul e sudeste da Ásia, tendo
sido introduzida em várias regiões do Mundo. A espécie foi
levada para Ásia em torno de 400-500 aC a partir da Índia;
seguindo, no século 15 para as Filipinas, sendo levada à
África e ao Brasil pelos colonizadores portugueses no século
XVI.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Não nativa

Barreiro

Mangifera indica
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Curiosidades:
Crescimento rápido. A folha é utilizada para alimentação dos
bichos-da-seda. O fruto quando maduro cai e suja os
pavimentos, constituindo uma limitação para a sua utilização.
Há uma cultivar que tem os ramos arqueados (Morus alba cv.
Pendula). Também é utilizada na produção de fibra para têxteis
(tecelagem).

Nome vulgar: Amoreira

Distribuição Geográfica desta espécie: Europa e Asia

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro

Morus alba
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Curiosidades:
Tem grande interesse económico pois produz uma grande
quantidade de madeira, protege contra o vento, fixa dunas e
permite a recuperação de solos pobres e com erosão. A
madeira é durável, pesada e pouco flexível, sendo utilizada em
mobiliário, postes, cofragem, caixotaria, aglomerados,
carpintaria, construção naval, combustível e celulose. Extrai-se a
resina, para ser usada na indústria de tintas, vernizes e
aguarrás. A casca do tronco é rica em tanino e é usada para
curtir peles.

Nome vulgar: Pinheiro bravo

Distribuição Geográfica desta espécie: É originária do
Sudoeste da Europa e Norte de África. Tem uma distribuição
muito espalhada pela bacia mediterrânica, localiza-se nos
litorais atlânticos da Península Ibérica (nomeadamente na
Galiza) e de França.

Nome Científico:  

Data em que foi plantada (aproximada):

Tipo de Origem: Nativa

Barreiro

Pinus pinaster


