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Robinia pseudoacacia 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Robinia pseudoacacia 

 NOME VULGAR  Robinia  

FAMÍLIA  Fabaceae 

ORDEM  Fabales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO 

 

Abril a Junho  

 

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: Bosques e matagais, especialmente em solos calcários profundos e bem 
drenados, orlas de florestas, margens de rios e matas, até 1600 m. 

Árvore robusta, de copa ampla e densa, que em boas condições pode atingir os 25 m de altura, possui 
raízes grossas, com ramificações longas e rasteiras, que podem originar rebentos a uma longa 
distância. O tronco apresenta uma casca um pouco amarelada, originando ramos fortes e um pouco 
sinuosos, os mais jovens são providos de estípulas que se transformam em fortes espinhos. 
As folhas compostas, caem por completo no Outono, com 3 a 10 pares de folíolos elípticos ou ovais.  
Flores bissexuais ou hermafroditas, brancas, dispostas em cachos pendentes. 
O fruto é uma vagem fortemente comprimida, de 5 a 10 cm de largura, com sutura dorsal 
estreitamente alada, de cor pardo-avermelhada, abrindo-se em duas valvas, caracteristicamente seco 
persiste na árvore durante algum tempo. 

Cuidado de manutenção: Em Portugal é classificada como espécie invasora (listada no anexo I do 
Decreto-Lei n° 565/99, de 21 dezembro), sendo proibido, por decreto lei, a sua propagação. 

Usos: As flores brancas da acácia-bastarda (Robinia pseudoacacia) apresentam um odor e sabor 
agradável, são comestíveis. 

Com elas preparava-se antigamente uma água destilada à qual se atribuíam propriedades anti-
histéricas.  

A madeira, que cortada adquire uma cor cinzento-dourada, pesada, dura e bastante firme, é utilizada 
no fabrico de postes, em carretaria, em apeiria (apetrechos de lavoura) e para tornear, apesar de ser 
um pouco difícil de trabalhar.  

Quando seca, tende a deformar-se e racha-se com alguma facilidade, tendo sido utilizada no passado 
na construção de edifícios. 
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