
FICHAS DE ESPÉCIE    
 
 
Cupressus sempervirens 
 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Cupressus sempervirens 

 

NOME VULGAR  Cipreste comum 

FAMÍLIA  Cupressaceae 

ORDEM  Pinales  

ÉPOCA DE 
FLORAÇÃO 

Sem interesse 

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: Desde tempos remotos que se procede à propagação desta espécie, 
tornando difícil a determinação precisa da sua área de distribuição natural. Provavelmente é 
originária do leste mediterrânico e terá sido introduzida posteriormente na Europa.  

Árvore muito característica da paisagem mediterrânica, de porte mediano que varia entre os 20 e 25 
metros, podendo atingir 30 metros de altura, no seu auge, quando adulta. Possui duas formas, a de 
copa fusiforme com ramos fastigiados e a de copa piramidal com ramos patentes. 

Muito resinosa com ramagem densa de folha persistente, apresenta um tronco ereto, gretado e de 
cor castanho-acinzentado. Os ramos são eretos ou patentes, com cor dominante verde-escuro. 

Curiosidades: Esta espécie é conhecida vulgarmente em Portugal por cipreste dos cemitérios, por 
ser uma árvore normalmente utilizada na arborização destes locais, por possuir uma raiz vertical 
(aprumada), não interferindo com as campas, e pelo seu fuste “indicando o caminho para o céu”. 
Por esse facto, até há poucos anos, raramente era utilizada noutros tipos de arborização, por ser 
considerada uma árvore fúnebre, que trazia infelicidade.  

Floresce na Primavera ou finais do Inverno, e as pinhas amadurecem no Outono do ano seguinte, 
permanecendo muito tempo na árvore sem abrirem. 

Usos: Utilizada em geral para a construção em carpintaria e marcenaria. Em projetos paisagísticos é 
utilizada como ornamental (essencialmente a variedade sempervirens), nomeadamente em 
cemitérios e cortinas de abrigo contra o vento, se bem que ainda seja a espécie mais utilizada na 
arborização dos cemitérios, também surge vulgarmente em jardins como árvores ornamentais, 
parques e arruamentos e em repovoamentos florestais. 
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