
FICHAS DE ESPÉCIE    

 
Fraxinus excelsior 
 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Fraxinus excelsior 

 

NOME VULGAR  Freixo  

FAMÍLIA  Fraxinus 

ORDEM  Lamiales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Maio a Outubro 

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: É uma espécie que se encontra em grande parte da Europa, Na região 
mediterrânica é pouco frequente e considera-se substituída pelo Fraxinus angustifolia com 
regularidade. Necessita de suporte hídrico abundante e continuado no tempo. Não é uma árvore 
particularmente sensível ao frio mas sim às geadas tardias.  

Em geral, esta árvore encontra-se nas partes mais fundas dos vales ou em zonas baixas de encostas 
voltadas a Norte, podendo muito embora, ocupar encostas tendencialmente expostas a Sul se 
existirem reservas suficientes de humidade no solo. É uma espécie que se reproduz com abundância 
por semente.  

Frutifica anualmente a partir dos 25 anos e rebenta vigorosamente por cepa, mas não de raiz. Pode 
alcançar até 30-35 m de altura e possui uma copa ovalada e pouco densa, com um fuste bastante é 
reto e cilíndrico. O sistema radicular é profundo e bem desenvolvido. O crescimento é considerado 
médio a rápido.. É habitual surgir em consociação com outras espécies ou mais ou menos isolado ao 
longo dos cursos de água, ou em alinhamentos misturado com sebes. É muito sensível à competição 
intraespecífica, devido ao seu rápido crescimento e às exigências em luz. Em termos de poda, deve 
intervir-se com limpezas desde muito cedo de modo a eliminarem-se indivíduos mal conformados, 
mortos ou doentes. Quando adultos não se deve atrasar muito o seu corte ou abate, uma vez que os 
freixos têm tendência a ser afetados pela podridão. 

Curiosidades: É uma espécie que poderá alcançar 150 a 200 anos de idade. 

Usos: A madeira é de alta qualidade e de aspeto similar à de castanheiro, mas mais clara e brilhante. 
Resiste aos fungos, mas não aos insetos. É fácil de serrar e trabalhar à máquina. Admite bem os 
tratamentos superficiais. É uma madeira que se utiliza geralmente em situações onde tenha que 
suportar golpes e sacudimentos como é o caso de artigos desportivos, cabos de ferramentas, 
escadarias e embarcações. Tem grande aplicação nomeadamente em pavimentação, móveis e 
tornearia. É apreciada como combustível. A espécie apresenta interesse na recuperação de áreas 
florestais degradadas. 

 
 


