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ESPÉCIE

MEDRONHEIRO
É uma espécie vegetal de folha persistente que dura todo o ano. É considerado um arbusto ou uma pequena árvore  
e pode chegar a medir 12 metros de altura, apesar da maioria das vezes não ultrapassar os 5 metros. O seu tronco

e ramos têm um tom avermelhado e escamoso. Os seus frutos são vermelhos e muito apetecíveis, tanto pelas pessoas 
como pela fauna envolvente.  Quando estão muito maduros, os frutos contêm vestígios de álcool.

Um medronheiro pode viver até aos 200 anos. A sua floração dá-se 
entre outubro e fevereiro e as flores podem variar entre o branco, 
o esverdeado ou o rosado. Apesar de ser uma espécie que se 
adapta a condições muito diversas, desde as areias aos solos mais 
rochosos, o medronheiro aprecia especialmente os solos frescos 
(com humidade) e soltos.

Características

Ecossistema
 

O medronheiro  
é uma espécie muito 

sociável. Adapta-se muito bem 
às condições de pouca luz

dos matagais como também  
a locais perigosos, como precipícios  

e barrancos. É muito frequente 
encontrar medronheiros nos mais 

diversos bosques de carvalhos,  
em montados de azinho

e sobro e pinhais.

Arbutus unedo

Curiosidades
Antigamente, as pessoas usavam o medronheiro como adstringente para estancar feridas, ou como diurético  
e antisséptico das vias urinárias. Outras pessoas usam os seus frutos para a confeção de compotas, sumos  
e licores, devido às suas propriedades antioxidantes. O consumo em excesso dos seus frutos a fresco é proibido 
a crianças porque pode prejudicar a saúde.
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A espécie é muito resiliente, estando presente na maior parte
do nosso território. No entanto, os incêndios florestais e as 
alterações do uso do solo têm vindo a pressionar o seu habitat.

Ameaças

Habitat
Pode ser encontrado em
toda a bacia do mediterrâneo, 
em Portugal e em Espanha por 
exemplo, mas também no norte 
de África. Em Portugal existe
em quase todo o território, 
exceto nos locais mais frios
do norte do país ou nos muito 
secos no sul. É uma espécie 
resistente, tanto à exposição 
marítima como também
à poluição industrial.


