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DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Laurus nobilis 

 

NOME VULGAR  Loureiro 

FAMÍLIA  Lauraceae 

ORDEM  Laurales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Fevereiro a Abril 

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: O loureiro é uma pequena árvore, que raramente ultrapassa os 10 m de 
altura. Espécie nativa da Região Mediterrânica, mas naturalizada em vários locais da Europa. Espécie 
sub-espontânea no litoral mediterrânico. Tem preferência por climas temperados-quentes ou 
temperados, porém sub-húmidos ou húmidos. O loureiro é uma essência robusta mas sensível ao 
frio. Trata-se de uma espécie de luz ou meia-luz. Agradece solos siliciosos, soltos, frescos, ou algo 
húmidos, de exposições abrigadas.  

Prefere como habitat os Matagais e bosques de clima ameno, sendo difícil determinar a sua área 
natural, por se ter difundido muito por cultura. Em Portugal é espontânea ou sub-espontânea nas 
matas, margens dos rios, não muito distantes do litoral, sendo cultivado em todo o país. 

É um arbusto de tronco direito, casca lisa e delgada, de cor verdejada, escamosa nas árvores velhas. 
A copa é densa e de bastante sombra. As raízes são grossas e em grande número, as quais originam 
bastantes rebentos. É uma espécie de crescimento rápido. A regeneração é feita por semente, por 
rebentamento de toiça e pelos renovos nascidos nas proximidades dos loureiros procedentes dos 
rebentos de raiz. 

Curiosidades: É essencialmente conhecido pelo seu uso na culinária como condimento, sendo 
conveniente não confundir as suas folhas com as do loureiro-cerejo (Prunus laurocerasus L.) que é 
uma planta venenosa. As folhas vigorosas, atravessadas por uma nervura central muito pronunciada, 
são inconfundíveis. 

Usos: A madeira caracteriza-se por ser bastante dura, tenaz, pesada, aromática, homogénea, de cor 
acinzentada, não se distinguindo o borne do cerne. É, ainda, mosqueada, o grão é fino e pelas 
pequenas dimensões é usada em marcenaria para decoração. Atualmente a sua folha é também 
grandemente utilizada como condimento. 
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