
 

 

 

Sobreiro – Quercus Suber  

Árvore: pertencente à famila das Fagales, ordem das 

Fagáceas, género Quercus e espécie Quercus Super. 

Tem porte médio (15-25 m) e copa ampla, ovalada e algo 

irregular.  

Tronco: grosso e tortuoso, acentuadamente suberoso 

(casca esponjosa, até 20cm de espessura, muito leve e 

percorrida por fendas longitudinais), vulgarmente 

chamada cortiça 

Folhas: persistentes, simples, alternadas e oblongas com cuticula. Têm cor 

verde escura na face superior e acinzentada na inferior, com densa pelagem. 

Têm margem inteira ou levemente serrada. 

Floração: na primavera podendo ir até ao outono, 

formando-se amentos masculinos peludos.  

Fruto:   bolota, é  oblonga  e  larga,  tem  “chapéu”  

                                                                                                                   peludo no ápice e  pedunculo curto. 

-Habitat: Bem adaptada ao Clima Mediterrânico, com longa estação seca,  amplitude termica pouco acentuada e insolação  

elevada.  Em Portugal ocorre em todo o país, apresentando maior  representatividade no Sul, onde forma extensos montados. 

 

 

 

                                                 

                                                                                               

 

 

Azevinho – Ilex aquifolium 
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“Prevenir e Mitigar para Preservar”  

 

    Uma árvore uma floresta 

 

 

 

 

Espécie de grande importância económica. Faz-se a exploração da cortiça, que é muito utilizada no 

fabrico de rolhas, pavimentos, revestimentos e ultimamente no fabrico de acessórios e vestuário. 

Espécie com importância ambiental e decorativa. Pela sua beleza é muito utilizada como ornamento natalício. A sua madeira 

é muito dura e homogénea, sendo por vezes utilizada para trabalhos de marcenaria e fabrico de instrumentos musicais. 

 

Alunos n.º1, 9, 12, 14, 15 e 19 do 8º A, da Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos 

Professora responsável: Ana Isidoro – Grupo 420 -Geografia 

É fundamental preservar as espécies autóctones do território nacional, que apresentam uma grande importância ambiental e 

económica. Assim é urgente a implementação de medidas contribuam para a prevenção e mitigação de riscos. 

 

  -Atualizar a Legislação Florestal; 

  -Atualizar o cadastro da propriedade rústica; 

  -Realizar de um novo Inventário Florestal, recorrendo  
   às tecnologias de informação geográfica;  
 
 -Criar brigadas de sapadores florestais; 
  

 

 

 

-Implementar um Sistema Automático de Deteção de    

 Fogos Nascentes; 

-Divulgar o número da proteção da floresta (117); 

-Repor o coberto vegetal com espécies autóctones    

 resistentes ao fogo. 

  

 

 

-Árvore de pequeno porte (até 15m) ou arbusto, com copa densa e muito 

ramificada. 

- Tronco: direito, cor cinzenta, casca lisa, tornando-se rugosa com a idade.  

- Folhas: persistentes, simples, verde escuras, lustrosas, com uma forte 

nervura central e bordos ondulados, fortemente espinhosos (nos 

exemplares mais jovens). 

-Floração: na primavera, formando-se flores brancas, pequenas, 

funcionalmente unisexuais, 

- Fruto: tóxico, pequeno, globoso e carnudo, vermelho, alaranjado ou 

amarelo (consoante a espécies) com sementes.  

- Habitat: Tem uma grande resistência climática, preferindo estações com 

pluviosidade intensa, mas resiste às secas estivais e às geadas. Tolera 

ventos marítimos e temperaturas até -15ºC. É uma espécie autóctone rara, 

que enfrenta uma séria ameaça de extinção em Portugal, mas de grande 

importância pois costuma regenerar pela base após incêndios. 

  


