
Ulmeiro



 Da família Ulmaceae, da espécie Ulmus, o Ulmus procera Salisb, mais
conhecido por Ulmeiro, é uma espécie de árvore muito característica da
nossa floresta e faz parte da lista de

árvores autóctones do nosso país.

 É uma árvore utilizada em duas indústrias

específicas, com muitas aplicações

possíveis, detentora de várias

características e curiosidades únicas

muito interessantes.

O QUE É O ULMEIRO?



 Tem um porte elevado, que pode chegar a medir 30 metros de altura.

 Possui copa ampla, folhagem densa e arredondada ou mesmo irregular.

 O tronco grosso é coberto de casca pardo-acinzentada

ou castanho-escura, áspera e com fendas entrelaçadas,

mais ou menos profundas conforme a sua idade.

 Possui folhas caducas, ovais

e pontiagudas, que podem medir

entre 4 a 10 centímetros de com-

primento. Estas possuem margens

simples, serradas ou duplamente

serradas, arredondadas e assimé-

tricas na base.

Caracterização:
Copa, Tronco e Folhas:
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 As flores são de cor esverdeada ou branco-esverdeado e muito precoces: têm a sua 
floração entre Fevereiro e Março.

 Os frutos (Sâmaras) são achatados, de forma oval ou arredondada. Amadurecem muito 
cedo (Abril) e são disseminados (espalhados) antes que as folhas estejam completamente 
formadas.

Caracterização:
Flores e Frutos:



 Esta espécie, comum em quase toda a Europa, Norte de África e Ásia
ocidental, gosta de luz, prefere solos profundos e férteis, sendo frequente
junto a linhas de água, vales, várzeas e em bosques mistos.

 Tolera a exposição marítima e é resistente à poluição.

 Distribui-se por todo o país, encontrando-se com pre-

dominância no Nordeste e Alto Tejo. Está associada

à mata ribeirinha e matas pouco densas, podendo

também crescer em jardins quando plantada.

 É resistente ao frio e à humidade.

Localização e distribuição:



 Dotado de uma madeira densa mas flexível, é usado sobretudo na construção e
mobiliário. Da sua madeira produzem-se mesas, cadeiras, balcões e partes de arados.
Devido à sua resistência à humidade já foi usado para construir partes de barcos.

 Beber chá de folhas e chá de casca ajuda a curar e prevenir: feridas na garganta;
úlceras ou queimaduras; inflamações de pele e feridas em geral. É também
recomendado para o alívio da tosse e tratamento do aparelho digestivo.

 Na indústria farmacêutica, é utilizada a sua casca para a extração de componentes
químicos, utilizados em analgésicos e maioritariamente nas aspirinas e no seu efeito
efervescente.

Aplicações na indústria:



Causas da mitigação da espécie:

 A grafiose:

É uma doença provocada por 
fungos (transportados por 
escaravelhos) que se alimentam da 
madeira, como o Scolytus scolytus, 
que constrói galerias sob a casca 
para depositar os ovos.

Na tentativa de impedir que o 
fungo se propague, a árvore 
bloqueia o seu próprio 
fornecimento de seiva, que 
transporta a água e os nutrientes. 
Os bloqueios evitam que estes se 
desloquem pela árvore, acabando 
eventualmente por matá-la.

 Os incêndios, a poluição atmosférica, 
das águas e dos solos, a desflorestação 
em massa, o corte destas árvores para 
uso na carpintaria e indústria mobiliária 
são alguns exemplos de fatores que, 
infelizmente, provocam o declínio desta 
espécie.



 Devido ao seu porte elevado, tronco e ramos robustos e copa frondosa, esta árvore serve de
abrigo a várias espécies de aves, em particular às cegonhas, que escolhem os ulmeiros para
nidificarem.

 Devido ao tipo de casca, esta árvore é abrigo e fonte de alimento: atrai numerosos insetos
(especialmente lepidópteros), vários tipos de larvas e escaravelhos.

Fauna associada:
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