
FICHAS DE ESPÉCIE   ( 

 
 
Pittosporum undulatum 
 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Pittosporum undulatum 

 

NOME VULGAR  Árvore do incenso 

FAMÍLIA  Pittosporaceae 

ORDEM  Apiales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Março a Junho 

  

DESCRIÇÃO  

Distribuição e habitat: O Pittosporum undulatum é uma árvore que atinge até 10 m de altura, e 
ocasionalmente os 12 a 15 m em locais húmidos e abrigados do vento. O tronco tem casca cinzenta, 
tendo forma irregular, com forte nodosidade na zona de inserção dos ramos e imediatamente 
abaixo desta. A copa é piramidal, variando entre os 3 a 5 m de diâmetro. As folhas são perenes, 
ovado-lanceoladas, agudas, de margem ondulada (o que dá o nome à espécie). As folhas quando 
esmagadas produzem um odor pungente.  

As flores agrupam-se em ápices, com pétalas brancas, lanceoladas, e emitem durante a noite e 
madrugada um cheiro suave mas intenso, que pode ser facilmente percebido a centenas de metros 
da árvore. A floração ocorre entre nos primeiros meses da Primavera e a frutificação entre no início 
do Verão. No início do Outono os frutos abrem espontaneamente libertando as sementes. Uma 
árvore adulta de grande porte chega a produzir até 37.500 sementes.  

Os frutos são cápsulas que de verde glauca passam a cor de laranja intenso quando maduros, ssão 
resinosos, possuindo um forte odor.  

O é originário das áreas húmidas da costa oriental da Austrália, mas teve a sua área de implantação 
drasticamente expandida após a colonização europeia. É uma árvore de crescimento extremamente 
rápido, colonizando rapidamente áreas desflorestadas.  

Curiosidades: A espécie apresenta um comportamento ecológico oportunista, aproveitando as 
alterações ambientais resultantes da actividade humana, como sejam a fragmentação dos habitats, 
o enriquecimento dos solos com nutrientes e a supressão dos fogos florestais. Ao contrário de 
muitas das plantas que com ele competem, o P. undulatum tira partido da existência de altos níveis 
de nutrientes no solo e as suas sementes germinam sem necessidade de fogo. Apresenta elevado 
grau de fitotoxicidade para com outras plantas, não permitindo que na sua proximidade se 
desenvolvam outras espécies.  

Usos: Espécie apreciada em parques e jardins, e para formar cortinas de abrigo, suportando bem as 
podas, e como ornamental, pelas usas folhas verdes lustrosas e pelo aroma agradável das suas flores 
que se intensifica ao final do dia. Contudo é considerada planta invasora em muitas regiões 
temperadas húmidas, colonizando rapidamente áreas desflorestadas. 
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