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Tilia tomentosa 
 
 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Tilia tomentosa 

 

NOME VULGAR  Tilia 

FAMÍLIA  Malvaceae 

ORDEM  Malvales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Maio a Julho 

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: Árvore que pode atingir os 30 m de altura o seus ramos ascendentes 
proporcionam uma copa claramente arredondada. Os ramos jovens desta árvore estão cobertos por 
uma pubescência branca e verdes. Folhas alternas de 8 a 10 cm de comprimento, dentadas na 
margem, na página superior são verde escuras e a página inferior é coberta por uma densa penugem 
branco-prateada. As flores são pequenas e dispõem-se em grupos sobre um longo pedúnculo que 
surge da nervura média de uma grande bráctea, amarelas ou esbranquiçadas e muito aromáticas. O 
fruto é ovóide e seco. 

Curiosidades: As tílias têm um importante valor ornamental e por isso são frequentemente usadas 
nas ruas, nas avenidas e nos parques. Devido à sua forma, resistência à poluição atmosférica, às 
podas e ao trânsito, são árvores adequadas para planeamento urbano.  

A doença mais importante que atinge a tília manifesta-se pela queda precoce das folhas durante o 
Verão. Esta doença é provavelmente fisiológica e ocorre na maioria das vezes nas plantações de rua 
perto de edifícios onde a temperatura das folhas se eleva muito pelo calor. As doenças nas folhas e 
as manchas no tronco podem causar sérios danos. Os afídios e aranhas, por vezes causam graves 
danos. As infeções causadas pelos afídios provocam uma fuligem que cai da árvore juntamente com 
o orvalho. As aranhas atacam as árvores em períodos secos durante o Verão. 

Usos: Muitas são as qualidades das tílias, algumas muito conhecidas, como a propriedade calmante 
da infusão das suas flores e brácteas. A madeira é macia, leve, de textura fina e uniforme, quase 
desprovida de marcas, de cor castanha clara, excelente para ser talhada, pelo que terá sido a 
preferida pelos escultores e fabricantes de estatuetas; muito fácil de trabalhar, com ela se 
confeccionavam quantidades consideráveis de utensílios domésticos e o seu carvão era apreciado 
para fabricar pólvora e para desenhar. Com esta madeira podem fabricar-se ainda as colmeias para 
as abelhas e o benefício é mútuo porque as flores da tília, ricas em néctar, são frequentemente 
visitadas por estas, proporcionando a base para um mel de boa qualidade. 
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