
Medronheiro

Nome vulgar: Medronheiro. Pertence à família das

ericáceas. Em Portugal, é ainda conhecido como

ervedeiro, ervedo, ervodo ou medronheiro comum. O

seu fruto é denominado por medronho.

Nome científico: Arbutus unedo L..

Distribuição geográfica: O Medronheiro

desenvolve - se em terrenos áridos e siliciosos, em

bosques, matas e regiões rochosas.

É uma planta nativa da região mediterrânica e Europa

Ocidental podendo ser encontrada tanto a norte como

no oeste da França e Irlanda. Expandiu-se também para

a Austrália, África e para a Irlanda. Em Portugal, pode

ser encontrado por todo o país, mas a maior

concentração ocorre nas serras do Caldeirão e

Monchique.

Curiosidade: Os romanos designavam-na por
unedo, de unum edo, que significa comer um só,
devido à capacidade de provocar embriaguez a quem
comer muitos frutos, uma vez que quando maduros,
encontram-se em processo de fermentação e
possuemuma certa quantidade de álcool.

Características:
O medronheiro tem normalmente um crescimento do
tipo arbustivo até uma altura de aproximadamente 5
m. Apresenta um tronco tortuoso, erecto e ramos
avermelhados, que brotam do tronco a partir de 0,50 m
do solo e bastante espaçados entre si. O tronco é
coberto por uma casca castanha ou vermelha, fissurada
que se desprende nas árvores já mais antigas.
A copa do medronheiro é arredondada com folhas
persistentes, coriáceas e serrilhadas de formato elíptico
e medem entre 4 a 11 cm de comprimento, assumem
uma coloração verde-escura, a parte superior da folha é
mais escura e a inferior mais pálida. São brilhantes e
enceradas na face superior.
O medronheiro floresce entre Outubro e Fevereiro. As
flores são campanuladas e pequenas e surgem em
cachos compostos de flores e os frutos do ano anterior.
As flores desta árvore da cor branca ou levemente
rosadas são muito decorativas. Logo, ela é considerada
uma planta ornamental.
Além disso, o medronheiro produz frutos comestíveis,
Os frutos são uma baga redonda e verrugosa, com
saliências piramidais com aproximadamente 3 cm de
diâmetro. Os seus frutos surgem nos raminhos verdes
dando cor à árvore, uma vez que nascem amarelos e
progressivamente vão tornando-se vermelhos, quando
maturam no Outono. São muito apreciados pela fauna
selvagem.

Utilização:
O fruto é comestível, têm um sabor farináceo
ligeiramente agridoce é bastante apreciado sobretudo
no sul de Portugal, onde é usado na produção de licores
e aguardentes de medronho. É ainda utilizado para
compotas. As folhas são usadas na medicina popular
pelas suas propriedades diuréticas e anti-sépticas. As
folhas e a casca são muito ricas em taninos e eram
usadas para curtir peles. A sua madeira fina é muito
apreciada no fabrico de objectos torneados, para
embutidos e marcenaria, sendo fácil de trabalhar e
polir. Além disso, a sua lenha é muito boa para
aquecimento produzindo um excelente carvão vegetal.
Em Portugal cultiva - se como árvore de fruto e como
árvore ornamental, já que quando está carregadinha de
frutos e flores é uma árvoremuito bonita.
Tem um crescimento lento, é muito resistente e tem um
período de floração muito longo. As suas flores são
muito apreciadas pelas abelhas que lhes retiram um
pólen de excelente qualidade.
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