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ESPÉCIE

AZINHEIRA
A azinheira é uma árvore muito conhecida em Portugal, que se pode encontrar sobretudo no Sul do país, pelo que  

também é chamada árvore do Sul. É uma árvore muito apreciada para abrigo pela fauna, como por exemplo de aves, 
répteis e mamíferos, e por isso desempenha uma função muito importante na manutenção da biodiversidade.  

Além disso, produz um fruto – a bolota – que serve de alimento a vários animais, selvagens e domésticos.

A azinheira é uma árvore de copa arredondada que pode atingir 
15 a 20 metros de altura. Tem folha perene, ou seja, a sua folha não 
cai no outono e mantém-se verde ao longo do ano, renovando-se de 
vez em quando. Floresce na primavera e os seus frutos, as bolotas, 
amadurecem ao longo do verão e caem durante o outono. 
Não necessita de muita água e suporta verões longos e quentes. 
Também não é exigente com os solos, praticamente qualquer tipo 
de solo lhe serve.

Características

Dadas as suas características, muito apreciadas na construção, para lenha  
e carvão, muitas azinheiras já foram destruídas.

Ameaças

Usos e Costumes
 
A bolota é muito apreciado por muitos animais, entre os  
quais o gado doméstico, como por exemplo o porco-preto,  
que encontramos muito no Alentejo. Chegam a ser preferidas  
em relação às bolotas dos carvalhos.
A casca das azinheiras mais jovens, assim como as folhas 
e as bolotas, são usadas na medicina popular porque ajudam 
a tratar problemas de intestinos.

Habitat
Ocorre nas regiões 
do interior em todo o nosso 
país, sobretudo nas zonas 
mais quentes e secas do 
Alentejo e do Algarve. 
Normalmente encontram-
-se agrupadas, formando 
azinhais ou montados de 
azinho e podem conviver 
com outras espécies tais 
como o sobreiro ou outras 
árvores típicas do clima 
mediterrânico.

Quercus ilex

Curiosidades
Nos montados de azinho podemos encontrar alguns dos animais mais ameaçados do nosso país. Por exemplo, o milhafre-real,  
a águia-imperial, águia de bonelli, o grou, a cegonha-negra, a víbora cornuda, o gato-bravo, e até o lince-ibérico! Por isso é tão 
importante proteger e conservar as Azinheiras.
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