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DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Olea europeae 

 

NOME VULGAR  Oliveira 

FAMÍLIA  Oleaceae 

ORDEM  Lamiales 

ÉPOCA DE 
FLORAÇÃO Maio a Junho  

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: Árvore de médio porte que pode alcançar 15 m de altura, ocorrendo por 
vezes na forma arbustiva; apresenta uma copa ampla e um tronco grosso, com ritidoma cinzento, 
fendilhado-reticulado. Ramos cinzentos, cobertos por escamas de pequenas dimensões. As folhas 
opostas, curtamente pecioladas, margem inteira, oblongo-lanceoladas, medindo 1-8 x 0,3-2cm, 
mucronadas, de cor verde-acinzentado na página superior e prateado na inferior graças a uma densa 
cobertura de pelo.  

 
As flores reunidas em rácimos densos nas axilas das folhas, cálice pequeno em forma de taça, corola 
branca, caducam, de uma só peça, aberta em estrela com 4 lóbulos; fruto, uma drupa de 1-3,5 x 0,6-
2cm, elipsóide (azeitona). 

Surge nos bosques esclerófitos mediterrâneos ou em matos que resultam da sua degradação. A 
variedade europaea é cultivada em muitos locais do mundo, sobretudo nos países da bacia do 
Mediterrâneo. 

Curiosidades: A oliveira é uma das árvores cultivadas na Europa com maior longevidade, podendo 
ultrapassar os 1500 anos de idade. É observada em bosques esclerófitos mediterrâneos ou em 
matos que resultam da sua degradação. 

O nome específico da oliveira (Olea europaea) deriva do grego elaía que dá origem ao seu nome 
comum e de élaion que significa azeite. 

Usos: A oliveira é cultivada em todo o Mediterrâneo desde a Antiguidade. O interesse alimentar 
(azeitonas e azeite) motivou cruzamentos e apuramentos para obter frutos de maior tamanho, o que 
causou um afastamento morfológico em relação à variedade silvestre (zambujeiro). As folhas têm 
aplicação medicinal. A sua madeira possui elevada resistência, serve para pequenas peças de 
marcenaria e marchetaria. Nas últimas décadas vem sendo cada vez mais usada em paisagismo. 
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