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Estudo da figueira comum 

 

Nome vulgar: Figueira 

Nome científico: ficus carica 

 

A árvore é pequena e tem folha caduca, isto é, perde a folha no outono e 

inverno.  

Os frutos são grandes, suculentos, em forma de pera, separados. A maior parte 

são de cor verde, mas há também figos roxos. 

Pode ser um arbusto ou uma árvore pequena, às vezes cresce junto aos muros e 

à beira das estradas. Pode mesmo nascer em fendas de rochas. Dá-se muito bem nas 

zonas quentes de Portugal, no Sul da Europa e zonas mais a Norte. Segundo um ditado 

popular, a figueira quer ter o pé na água e a cabeça ao Sol, isto é, deve ser cultivada em 

ambiente seco, com terra regada.  

É uma árvore de copa arredondada, casca cinzenta e com folhas muito grandes, 

verde-escuras e recortadas. Têm três a sete lóbulos circulares e profundos. 
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Tem flores masculinas e femininas em recetáculos côncavos, separados. A 

floração é em junho-setembro. 

 

 

Produz os figos, comestíveis, que não são frutos, mas sim um invólucro carnudo 

com muitos e pequenos frutos no interior. A frutificação é em julho-outubro. Quando 

tiram os frutos ainda verdes, sai um líquido leitoso. Os figos podem-se secar e, assim, 

também são deliciosos. Desta forma duram muito tempo. Os figos secos recheados com 

nozes, amêndoas ou avelãs são imprescindíveis na mesa de Natal. 

No Algarve, fazem-se vários doces tradicionais com figos secos. A confeitaria do 

Algarve tem muita criatividade nos bolinhos de amêndoa e nas flores feitas com figos 

secos abertos e unidos uns aos outros. 

 



 Agrupamento de Alfornelos                                           EB. Orlando Gonçalves 

 

3 

A figueira dá beleza à natureza, oxigénio para respirar, atrai passarinhos e 

abelhas, dá-nos também um aroma muito agradável, uma sombra fantástica e frutos 

saborosos.  A sua madeira também é muito útil. 

Esta pesquisa foi feita com ajuda do livro. “Árvores – guia prático para 

reconhecer todos os tipos de árvores”, Plátano Edições Técnicas. 

 

 

É muito importante cuidar bem das árvores. A sua presença transmite alegria, 

tranquilidade, bem-estar e equilíbrio. O oxigénio que libertam purifica o ar que 

respiramos. 

Na nossa escola há várias árvores: amoreira, pinheiro manso, tílias, ..., mas não 

temos nenhuma figueira.  
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