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IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Arbutus unedo 

 
NOME VULGAR  Medronheiro 

FAMÍLIA  Ericaceae  

ORDEM  Ericales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Outubro a Fevereiro  

 
 

 

DESCRIÇÃO  

Distribuição e habitat: O medronheiro é uma das espécies mais comuns na bacia mediterrânica. É de 
ocorrência vulgar em Portugal, Espanha, França, Sul de Itália e Sul da Grécia, em quase todas as ilhas 
mediterrânicas, ilhas Canárias, Irlanda e Israel. Em Portugal surge espontaneamente no sub-bosque 
de povoamentos de sobreiro, azinheira e pinheiro-bravo, encontrando se em todo o território, mas 
principalmente a Sul do rio Tejo. 

Curiosidades: Tem preferência por climas temperados, com invernos suaves e poucos dias de 
temperaturas baixas. Os fortes ventos poderão prejudicar a floração e a frutificação, com especial 
relevo daqueles que provêm do quadrante Este, geralmente muito secos e quentes.  

A sua plantação deve ser evitada em zonas de cota inferior onde se acumula ar frio e as exposições 
Norte porque as jovens plantas são particularmente sensíveis a estas condições. No decorrer da 
época de floração, o efeito das chuvadas intensas e do nevoeiro poderá ser devastador. O granizo e 
as geadas são também fatores climatéricos aos quais o medronheiro é bastante sensível: embora 
dependendo das alturas em que ocorrem, o granizo pode provocar a queda de frutos e a ocorrência 
de lesões que aumentam a suscetibilidade a agentes patogénicos; as geadas, queima a folhada, novos 
rebentos e destrói as flores.  

O medronheiro apresenta uma copa arredondada. Tem preferência por solos arenosos, siliciosos e 
frescos. De um modo geral, é uma planta indicadora de solos que não perderam o seu fundo de 
fertilidade. Revela preferência por solos ácidos, embora vegete também em solos alcalinos. Rebenta 
bem de raiz permitindo até a sobrevivência à passagem do fogo, mas com perda do porte natural no 
futuro.  

Usos: A produção principal do Medronheiro é o fruto para produção de aguardente, produzido em 
monocultura, ou associado ao sobreiro ou ao pinheiro. 

Tem aumentado o interesse desta espécie para usos ornamentais em jardins. O medronheiro 
desempenha um papel importante na compartimentação de terrenos e na preservação dos recursos 
faunísticos, protege também o solo ao proporcionar um ensombramento denso e folhas ricas em 
nutrientes. 


