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Albiizia julibrissium 
 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Albizia julibrissin 

 
NOME VULGAR  Mimosa, Albizia, Árvore da seda 

FAMÍLIA  Fabeaceae 

ORDEM  Fabales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Junho a Setembro  

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: A Albizia é uma espécie originaria do médio oriente (Irão, China, Japão e 
Taiwan). É uma árvore de copa aberta e ligeiramente pendente, chega a atingir 12 m de altura e 
apresenta um tronco com casca acinzentada. A folhas alternada, são caducas bipinuladas e divididas 
geralmente em 5 a 12 pares de pinas, cada uma com 20 a 30 pares de folílos oblongos com cerca de 6 
cm de comprimentos e ápice agudo de verde intenso e aspecto plumoso.  

Relativamente às flores, estas reúnem-se em cachos nas extremidades dos ramos e possuem 
numerosos estames longos e plumosos, de tom branco rosado saliente e em forma de leque. O fruto 
é uma vagem achatada com extremidade afunilada e comprida entre cada semente.  

Esta árvore surge no seu habitat natural em orlas e clareiras de florestas e é caracterizada por ser uma 
planta resistente e tolerante às variações das condições do solo e de humidade. Suporta muito bem o 
frio. 

Curiosidades: Multiplica-se por semente, no entanto devido à cobertura impermeável da mesma 
devem ser tratadas com água quente ou ácido sulfúrico antes de serem semeadas. É uma árvore muito 
vistosa quando atinge o auge da floração e produz uma fragância muito delicada. 

Usos:  As flores e a casca são utilizadas para fins medicinais, a casca é amarga, sedativa, analgésica e 
dioretica, com efeitos estimulantes na circulação, útero e apetite, tratamento de ferimentos, tumores 
e infecções pulmonares. As flores contem propriedades tranquilizantes e aliviam a indigestão.  

As flores e a casca são ainda utilizadas em infusões, para combater insónia e irritabilidade, perda de 
memória e dificuldade respiratória. 

  

  


