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INTRODUÇÃO

Este guia é dirigido a todos os amantes da botânica, independentemente dos seus 
conhecimentos científicos, e tem como objetivos possibilitar uma visão alargada 
da flora vascular de Portugal continental, dando a conhecer a sua diversidade e 
beleza. O seu formato reduzido torna-o transportável, o que permite tornar-se 
uma companhia indispensável em qualquer saída de campo. 

O guia foca-se nas plantas mais comuns e disseminadas no território, mas também 
permite conhecer algumas plantas endémicas de Portugal continental e outras 
plantas raras em território nacional. Estão ilustrados 1315 táxones, na maioria dos 
casos correspondendo a espécies e, mais raramente, a subespécies ou variedades. 
Este valor representa cerca de 40% da diversidade de plantas vasculares assinalada 
para Portugal continental, de acordo com a Checklist da Flora de Portugal (Continental, 
Açores e Madeira) (Sequeira et al., 2011).  

O guia incide sobre a flora vascular (plantas que têm vasos condutores especiali-
zados no transporte da seiva), que abarca todos os grandes grupos de plantas terres-
tres (classe Embryopsida), com exceção do grupo dos briófitos, constituído pelos 
musgos (subclasse Bryidae), hepáticas (subclasse Marchantiidae) e antóceros 
(subclasse Anthocerotidae). As plantas vasculares agrupam-se, grosso modo, em 
três grandes grupos: o grupo dos ‘pteridófitos’, constituído pelos fetos e licopódios, 
plantas que não produzem semente e que se reproduzem por esporos; o grupo das 
gimnospérmicas, plantas com semente mas sem flor, constituído pelas coníferas, 
gnetófitos, cicas e ginkgo; e o grande grupo das angiospérmicas, as plantas com 
flor (subclasse Magnoliidae).

O guia aposta numa forte componente visual, com imagens do aspeto geral 
da planta ou da sua inflorescência. Cada uma das espécies ilustradas é acompa-
nhada por um mapa da sua distribuição no território, baseado nos dados de ocor-
rências atuais compilados no portal Flora-On (https:// flora-on.pt/) e, em algumas 
ocasiões, complementado com informação compilada em obras de referência, 
como a Flora iberica (Castroviejo, S., coord. geral, 1986-2020) e a Nova Flora de 
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Portugal (Franco, 1971, 1984; Franco & Rocha Afonso, 1994, 1998, 2003). Ao nível 
da informação que acompanha cada espécie, são indicados os principais nomes 
comuns, a família botânica em que se integra, a sua ecologia resumida, o período de 
floração mais provável, a sua frequência na área de distribuição (variando de muito 
rara a muito frequente), os seus usos, quando conhecidos, e a categoria de risco de 
extinção, de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental 
(Carapeto et al., 2020). É também fornecida alguma informação simplificada sobre 
espécies com as quais se poderá confundir no terreno. Dado o reduzido espaço 
disponível no guia, mais informações sobre o modo de distinguir as espécies terão 
de ser obtidas no portal Flora-On (https://flora-on.pt/). 

As plantas ilustradas no guia estão agrupadas em doze grupos, cada um dos quais 
identificado por uma cor distinta na barra lateral da página. Os grupos conside-
rados procuram refletir semelhanças entre as plantas que possam ser facilmente 
identificadas por um iniciado na botânica. De um modo geral, essas seme-
lhanças estão relacionadas com o porte e aspeto geral das plantas, por exemplo, 
nos grupos das árvores, arbustos, herbáceas aquáticas, herbáceas graminoides e 
fetos. Dada a grande diversidade de plantas herbáceas, foram ainda segregados 
grupos com base no aspeto geral das suas flores ou dos seus conjuntos de flores 
(inflorescências). No interior de cada um destes grupos de herbáceas, as plantas 
foram agregadas, primeiramente, com base na coloração predominante da sua flor 
ou inflorescência e, posteriormente, com base nas suas semelhanças morfológicas, 
as quais, por vezes, são apenas aparentes e não indicativas de qualquer proximi-
dade filogenética.

No final do guia, apresenta-se uma chave de identificação das espécies ilustradas, 
elaborada com o intuito de auxiliar a identificação das plantas mais comuns da 
flora portuguesa, por parte dos iniciantes na botânica.
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PR RR EN

Pinus sylvestris 
PINHEIRO  ‑DE ‑ CASQUINHA, PINHEIRO ‑
‑SILVESTRE

Ecologia: pinhais, matas; em zonas de montanha. 
Por vezes cultivado.
Plantas semelhantes: Pinus nigra, P. pinaster.

880 m
a 1050 m

PINACEAE
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  PINACEAE

TAXACEAE

  PINACEAE

PR FFF

Pinus pinaster 
PINHEIRO  ‑BRAVO

Ecologia: pinhais, matas; em solos ácidos. 
Amplamente cultivado.
Plantas semelhantes: Pinus sylvestris, P. nigra, 
P. halepensis.

10 m
a 880 m
(1360 m)

Pinus pinea
PINHEIRO  ‑MANSO

Ecologia: pinhais, matas; em solos ácidos. 
Amplamente cultivado.
Plantas semelhantes: P. halepensis.

10 m
a 420 m
(730 m)

MD FF

PR R EN

680 m
a 1610 m
(1880 m)

Taxus baccata 
TEIXO, TEIXEIRA

Ecologia: bosques mistos em zonas 
de montanha; em locais sombrios 
e húmidos, em substratos ácidos.
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PR FF

Castanea sativa 
CASTANHEIRO

Ecologia: soutos, bosques e matas; em zonas 
de montanha; também cultivado.
Plantas semelhantes: Castanea crenata (raramente 
cultivado).

20 m
a 1050 m
(1360 m)

EU FF

Quercus robur
CARVALHO  ‑ALVARINHO, CARVALHO  ‑ROBLE

Ecologia: bosques caducifólios e matas; em solos 
profundos e frescos, ácidos.
Plantas semelhantes: Quercus faginea, Q. pyrenaica, 
Q. rubra.

10 m
a 1050 m
(1280 m)

MD FF
80 m
a 1190 m
(1580 m)

IM FF

Quercus faginea subsp. broteroi
CARVALHO  ‑ CERQUINHO

Ecologia: bosques, por vezes nas margens de cursos 
de água.
Plantas semelhantes: Quercus faginea subsp. faginea, 
Q. canariensis.

10 m
a 470 m
(810 m)

Quercus pyrenaica
CARVALHO  ‑NEGRAL,  
CARVALHO  ‑DAS ‑BEIRAS

Ecologia: bosques caducifólios; em solos ácidos, 
principalmente de granitos.
Plantas semelhantes: Quercus robur.

  FAGACEAE

  FAGACEAE

  FAGACEAE

  FAGACEAE
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MD FFF

Quercus rotundifolia 
AZINHEIRA, AZINHO, CARRASCO, SARDÃO

Ecologia: bosques perenifólios, montados, escarpas; 
indiferente edáfica.
Plantas semelhantes: Quercus coccifera, Q. suber 
(quando jovem).

10 m
a 830 m
(1320 m)

EU F

Corylus avellana
AVELEIRA

Ecologia: bosques caducifólios ou ripícolas; em locais 
sombrios e húmidos.
Plantas semelhantes: Ulmus glabra.

30 m
a 870 m
(1100 m)

PR F

Betula pubescens
BIDOEIRO, BÉTULA

Ecologia: bosques ripícolas; em zonas de montanha.
Plantas semelhantes: Betula pendula.

110 m
a 1440 m
(1580 m)

MD FFF

Quercus suber
SOBREIRO, SOBREIRA, SOBRO, CHAPARRO

Ecologia: bosques perenifólios ou mistos, montados; 
em solos ácidos.

10 m
a 670 m
(930 m)

  BETULACEAE

  BETULACEAE

  FAGACEAE

  FAGACEAE
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PR FFF

Alnus glutinosa
AMIEIRO

Ecologia: bosques ripícolas ou paludosos.

10 m
a 830 m
(1150 m)

PR F

Populus alba 
CHOUPO  ‑BRANCO, ÁLAMO, ALBARINHO

Ecologia: bosques ripícolas; também cultivado.
Plantas semelhantes: Populus tremula.

10 m
a 440 m
(690 m)

PR FFF

Populus nigra
CHOUPO  ‑NEGRO, ÁLAMO  ‑NEGRO

Ecologia: bosques ripícolas; também cultivado.

5 m
a 750 m

PR FFF

Salix atrocinerea
BORRAZEIRA ‑PRETA, SEICEIRO  ‑NEGRO, 
SALGUEIRO  ‑PRETO

Ecologia: bosques e matagais ripícolas; 
em substratos ácidos.
Plantas semelhantes: Salix salviifolia, S. caprea.

10 m
a 1250 m
(1580 m)

  SALICACEAE

  SALICACEAE

  SALICACEAE

  BETULACEAE
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IB FFF

Salix salviifolia
BORRAZEIRA ‑BRANCA, SEICEIRO  ‑BRANCO, 
SAZEIRO

Ecologia: bosques e matagais ripícolas; 
principalmente em cursos de água de regime 
torrencial.
Plantas semelhantes: Salix atrocinerea.

10 m
a 1160 m
(1580 m)

MD FFF

Fraxinus angustifolia 
subsp. angustifolia
FREIXO

Ecologia: bosques ripícolas, ou em encostas frescas, 
com solos profundos.
Plantas semelhantes: Fraxinus excelsior (cultivado).

10 m
a 840 m
(1400 m)

MD FFF

Olea europaea var. europaea
OLIVEIRA

Ecologia: amplamente cultivada.
Plantas semelhantes: Olea europaea var. sylvestris.

10 m
a 580 m

MD FFF

Laurus nobilis 
LOUREIRO, LOURO

Ecologia: matagais e bosques ripícolas; em locais 
sombrios e em solos frescos.

10 m
a 570 m
(980 m)

  LAURACEAE

  OLEACEAE

  OLEACEAE

  SALICACEAE
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PR F LC

Ilex aquifolium
AZEVINHO, VISQUEIRO, PICA ‑FOLHA

Ecologia: bosques caducifólios, matagais ripícolas; 
em locais sombrios, com solos frescos e ácidos.

40 m
a 1320 m
(1880 m)

PR FFF

Frangula alnus 
SANGUINHO, SANGUINHO  ‑DE ‑ÁGUA, 
LANGARINHO

Ecologia: bosques e matagais ripícolas ou paludosos, 
sebes; em sítios húmidos.
Plantas semelhantes: Rhamnus alaternus, R. cathartica, 
Viburnum tinus.

10 m
a 1140 m
(1670 m)

IN FFF

Eucalyptus globulus
EUCALIPTO

Ecologia: amplamente cultivado e naturalizado 
em locais frescos.
Plantas semelhantes: outras espécies do género 
Eucalyptus.

5 m
a 810 m

MD F

Celtis australis
LODOEIRO, LÓDÃO

Ecologia: bosques de encosta ou ripícolas; em solos 
frescos; também cultivado.
Plantas semelhantes: Espécies do género Ulmus.

20 m
a 550 m
(680 m)

  ULMACEAE

  MYRTACEAE

  RHAMNACEAE

  AQUIFOLIACEAE
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MD F

Ceratonia siliqua
ALFARROBEIRA

Ecologia: matagais, escarpas; em solos pedregosos, 
básicos; também cultivada.

10 m
a 400 m

  FABACEAE

BOOK Guia de Bolso Botanica.indb   28 27/08/2021   10:46



18

17

16

15

14

13

12

11

10

Guardas Guia de Bolso-280x195mm.indd   2 06/09/2021   11:01



EDIÇÕES LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020
BOTÂNICA EM PORTUGUÊS 8

9 
  7

89
72

2 
 7

29
74

1

Capa Guia de Bolso-Path-Por fechar.indd   1 27/08/2021   11:08


	Fichário1
	CapaPDF
	Guardas 1
	Páginas de Miolo

	Guardas 2
	Contracapa



