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DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Tilia europaea 

 

NOME VULGAR  Tília comum 

FAMÍLIA  Malvaceae 

ORDEM  Malvales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Abril a Maio 

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: A Tília é uma grande árvore de folha caduca que atinge até 50 m de altura, 
com um tronco largo até 2,5 m de raio. As folhas são caducas e atingem 12 cm de comprimento e 6 a 
12 cm de largura, finamente peludas abaixo com tufos de pêlos mais densos nas axilas das veias da 
folha. As flores são produzidas em grupos, com uma bráctea verde amarelada frondosa e são 
perfumados e polinizados por abelhas.   

O tronco apresenta uma casca cinza pálido a marrom e irregularmente sulcada, com características 
muito próprias, apresenta muitos rebentos de folhas na base da árvore. Os galhos são esguios e 
marrons, embora se tornem vermelhos ao sol.  

Os botões das folhas são vermelhos e formam-se em longos caules de folhas. Quando se 
desenvolvem, são de cor verde escura, em forma de coração e frágeis e medem de 6 a 10 cm de 
comprimento. Eles têm uma base de folhas lobuladas e tufos de pêlos brancos nas axilas das veias, e 
desbotam para um amarelo fosco antes de cair no outono.  

As flores são hermafroditas, significando que tanto as partes reprodutivas masculinas quanto 
femininas estão contidas dentro de uma flor. São brancas mas ligeiramente amareladas. 

Uma vez polinizadas por insetos, desenvolvem-se os frutos ovais redondos, ligeiramente nervurados, 
com ponta pontiaguda.  

Curiosidades: É uma espécie susceptivel a doenças e pragas fúngicas que podem causar podridão do 
sistema radicular.  

Usos: A madeira suave e leve, é fácil de trabalhar e frequentemente utilizada no fabrico de 
mobiliário. 

As flores são consideradas uma valiosa fonte de alimento para as abelhas. A madeira não se deforma 
e ainda é usada hoje para fazer placas de som e teclas de piano. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tree&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhc7tLfNRQfhBOUo821Xb-54vam9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Deciduous&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgH2KrcCZ45cY2zNDKs4Hm-PH92Lg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Leaf&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjWtvxXXiTZsCfyU93vTjwO3rIC9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Flower&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiAH2_c29IVKDxMY38AGC3N4my0og
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bee&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhjH1JKbYWUvLQ_UPN3G17xLvPIrg
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Em termos arbóreos, uso mais comum é como ornamental em grandes parques e arruamentos. 

 


