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Resumo 

As boas propriedades físicas, mecânicas e tecnológicas da madeira de carvalho-
negral (Quercus pyrenaica Willd.) permitem a sua utilização em aplicações de maior 
valor como sejam a carpintaria e marcenaria. Avaliações realizadas de forma 
representativa e consistente permitiram melhor conhecer as propriedades da madeira, 
definir adequados processos de transformação tecnológica bem como conhecer alguns 
aspectos silvícolas mais relevantes, permitindo a sua utilização mesmo a partir de 
menores diâmetros. 

Faz-se uma descrição da espécie, sua ocorrência e ecologia em Portugal, aspectos 
silvícolas, características da madeira, operações tecnológicas de transformação e 
classificação por qualidade.  
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1. Introdução 

O carvalho-negral (Quercus pyrenaica Willd.) é uma importante espécie autóctone 
do nosso território. Os seus bosques desempenham importantes e imprescindíveis 
funções de conservação dos nossos recursos físicos, ambientais e biológicos. Propiciam 
um uso múltiplo da floresta, na conservação do solo e da água, da biodiversidade, da 
nossa paisagem natural, e na melhoria do clima, além de constituírem uma importante 
fonte de recursos lenhosos e não-lenhosos, pelo que há um conjunto de actividades 
humanas que lhe estão associadas contribuindo para uma melhoria das economias locais 
e regionais.  
 Ao nível mundial, a FAO prevê uma diminuição anual da superfície florestal e 
simultaneamente um aumento do consumo de madeira, tanto para combustível como 
serração. A madeira produzida pelos carvalhais constitui um importante recurso natural, 
podendo ter várias aplicações. A avaliação das propriedades físicas, mecânicas e 
tecnológicas da madeira, bem como a definição de adequados processos de produção, 
controlo e transformação industrial são aspectos importantes de forma a permitirem a 
obtenção de um material lenhoso de qualidade e uma adequada valorização.  

Diversos estudos e projectos de investigação e desenvolvimento levados a cabo 
desde 1990, permitiram o desenvolvimento do estado actual de conhecimentos sobre a 
espécie (AIR-CE “Improvement of coppice forests in the mediterranean region”, Praxis 
XXI “Qualidade dos povoamentos e da madeira de carvalho e seu melhoramento 
tecnológico”, AGRO “Promoção e valorização da madeira de carvalho-negral”). Faz-se 
uma descrição da espécie, sua ocorrência e ecologia em Portugal, aspectos silvícolas, 
características da madeira, operações tecnológicas de transformação e classificação por 
qualidade. 
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2. O Carvalho - Negral 

2.1 Ocorrência e ecologia em Portugal 

 A área de expansão natural do carvalho-negral é, entre nós, bastante ampla, 
englobando sobretudo as regiões de Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa e Alto 
Alentejo. Surge, também, em menor escala e de forma mais localizada, no Alto Minho, 
Beira Litoral, Estremadura e Ribatejo. Estende-se, pois, por diversos tipos 
bioclimáticos, apresentando um carácter atlântico-continental a mediterrâneo-
continental, o que lhe confere uma grande valência ecológica. Os níveis altitudinais são 
muito diversos consoante a região do país, encontrando-se na maioria dos casos entre os 
400 e os 1.200 m. A precipitação anual é normalmente acima dos 700 mm (Carvalho, 
2005a). É nas regiões do interior, na metade Este do país, onde encontra uma melhor 
adaptação ecológica, ganha mais expressão, e se encontram os mais extensos e belos 
carvalhais da espécie. Estima-se que ocupe, actualmente, uma área de cerca de 62.000 
ha, ainda que, potencialmente, poderia ser mais vasta. Efectivamente, muitos dos 
territórios da espécie foram sendo paulatinamente dizimados ao longo dos tempos pela 
acção directa ou indirecta do Homem. Entre estas acções contam-se a ocupação de 
terrenos para cultivo, o fogo, o pastoreio excessivo, a rearborização com outras 
florestais e o corte de material lenhoso para diversos fins.  
 
2.2 A madeira de carvalho-negral 

Caracterização e propriedades físicas e mecânicas da madeira 

As propriedades físicas e mecânicas da madeira, para além de variarem entre árvores, 
variam em função do local de onde são obtidas e dos tratamentos culturais a que 
estiveram sujeitas. Avaliações representativas e consistentes foram realizadas durante os 
trabalhos de investigação antes mencionados. Tiveram como objectivo determinar as 
características físicas e mecânicas bem como definir adequados processos de 
transformação tecnológica da madeira. A madeira de carvalho-negral possui cerne 
distinto, de tonalidade castanho-amarelado, com porosidade em anel bem marcado, e 
veio radial espelhado (madeira flor). A massa volúmica média, a 12% do teor em água, 
é de 780 kg/m3, apresentando uma variação decrescente com os valores mais elevados 
na zona mais central do cerne, com valores médios de 810 kg/m3. As retracções médias 
totais, nas direcções tangencial e radial, são de 10,5% e 5,8% respectivamente; a 
retracção volumétrica total é de 17,4%. A compressão na direcção paralela às fibras 
apresenta valores médios de 54 MPa. Por seu turno, a compressão transversal é em 
média de 14 MPa. A tensão de rotura ao corte na direcção paralela e transversal 
apresenta valores médios de 19 e 13 MPa, respectivamente. O módulo de elasticidade à 
flexão mostrou valores médios de 11.220 MPa. Esta espécie apresenta, portanto, valores 
de massa volúmica que a classificam como pesada a medianamente pesada, 
propriedades mecânicas com valores excepcionalmente elevados e com pouca 
variabilidade em madeira limpa de defeitos, possuindo boa resistência mecânica. É uma 
madeira resistente e dura, com grande estabilidade às variações dimensionais depois de 
seca, e elevada durabilidade natural aos fungos e aos insectos devido à grande 
percentagem de extractivos no cerne (Santos et al., 2005). 
 

Utilizações da madeira 

A madeira de carvalho-negral é apreciada pela sua beleza, boas propriedades 
mecânicas e durabilidade. Devido ao elevado poder calorífico da madeira, tem tido 
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bastante interesse na produção de lenha para combustível bem como para a obtenção de 
carvão vegetal. Como utilizações de maior valor acrescentado, em construção, 
carpintaria, marcenaria e tanoaria. Dadas as suas qualidades decorativas e boas 
propriedades, em pavimentos, janelas, portas, bem como em diverso mobiliário como 
mesas e cadeiras. Em aplicações estruturais, em escadas, vigas, elementos estruturais e 
decorativos como pérgulas, coberturas e em equipamentos de jardim. Dada a sua 
elevada durabilidade natural tem vantagem em estruturas e mobiliário de exterior 
(jardim, esplanadas). 
 
2.3 Aspectos silvícolas gerais 

 Os carvalhais da espécie são particularmente interessantes por proporcionarem 
múltiplas funções e utilizações, com benefícios ambientais, ecológicos, económicos e 
sociais. Albergando espécies de fauna e flora próprias, os bosques de carvalho-negral 
desempenham importantes funções bio-ecológicas, de conservação e sustentação dos 
recursos naturais. É, igualmente, possível o desenvolvimento de actividades de 
exploração de alguns destes recursos, como é o caso da cinegética e dos cogumelos 
comestíveis. Uma adequada estrutura e funcionalidade dos carvalhais requer, assim, 
uma gestão apropriada.  
 Sob o ponto de vista da produção florestal, os carvalhais podem fornecer diversos 
produtos lenhosos, dependendo do modo de gestão adoptado. Práticas culturais e de 
gestão incorrectas, entre as quais um excessivo corte de árvores de melhores diâmetros, 
conduziram muitas vezes à delapidação de importantes povoamentos, e a uma difícil 
recuperação da sua capacidade produtiva. A obtenção de árvores de maior porte e 
diâmetros com vista a um aproveitamento lenhoso de qualidade, exige um 
acompanhamento silvícola próprio e permanente. A silvicultura é um aspecto 
fundamental na produção de árvores de qualidade suficiente para posterior 
aproveitamento e transformação industrial da madeira. Uma adequada silvicultura 
procura não só incrementar a produção do povoamento e regular o crescimento das 
árvores, como seleccionar os melhores indivíduos e reduzir ou evitar o aparecimento de 
determinados defeitos ou anomalias. Neste âmbito, tem-se levado a cabo diversos 
estudos que permitam definir e apresentar prácticas culturais mais apropriadas para a 
espécie. 
 No cômputo geral das espécies florestais, o carvalho-negral é uma espécie de 
crescimento lento a médio-lento, tal como acontece com outras Quercíneas. Avaliações 
realizadas por Carvalho (2000), apontam produtividades entre os 2,5 e 8,0 m3/ha/ano, 
consoante a qualidade da estação. Não obstante, a qualidade da madeira produzida pela 
espécie pode gerar um valor acrescentado. Por outro lado, é também necessário garantir 
o fornecimento de determinado tipo de matéria-prima específica. Actualmente, muitos 
povoamentos são geridos para a produção de combustível lenhoso, explorados 
periodicamente em revoluções curtas (15-30 anos), garantindo o fornecimento de lenhas 
às populações. Um sistema de produção deste tipo é renovado automaticamente através 
da regeneração vegetativa que se produz após o corte, não sendo necessário, portanto, 
recorrer à sementeira ou à plantação. É, portanto, um sistema de ciclo curto, não 
dispendioso e, portanto, atractivo ao proprietário. Contudo, não é capaz de gerar uma 
mais valia e uma maior rentabilidade associada a uma produção lenhosa de maior 
qualidade, ainda, que em ciclos mais longos (alto-fuste). O sistema de alto-fuste, através 
de um correcto ordenamento e gestão da floresta, poderá compatibilizar o fornecimento 
de combustível lenhoso e de madeira de maiores dimensões, além de que é mais 
produtivo. Deste modo, o material lenhoso resultante da aplicação de desbastes nos 



5º Congresso Florestal Nacional, IPV, 16-19 Maio 2005, Viseu. 

 4 

povoamentos, poderá suprir as necessidades de combustível, como acontece em outros 
país europeus (Carvalho, 2005b).  
 No quadro de um sistema de produção florestal procura-se que a avaliação do 
material lenhoso se faça da forma mais objectiva possível. A classificação da madeira 
redonda permite aos produtores e profissionais uma orientação comum na definição de 
critérios de avaliação de qualidade do material lenhoso com vista a um aproveitamento 
tecnológico. Responde-se a uma exigência da indústria de primeira transformação e de 
normalização da matéria-prima, traduzindo-se numa maior confiança mútua, entre o 
produtor e o utilizador do material lenhoso. Por outro lado, vai ao encontro das 
exigências colocadas pela certificação florestal, com a qual a actividade florestal se tem 
de confrontar. A classificação de madeira redonda de carvalho-negral aplicada com base 
na norma europeia permite definir orientações ao nível dos tratamentos culturais dos 
povoamentos com vista a evitar características que depreciam o material produzido 
(Carvalho et al., 2005). O aproveitamento tecnológico da madeira depende da dimensão 
dos toros, das características e singularidades presentes, de degradações e alterações da 
composição química da madeira. A utilização para um ou outro fim permitirá uma 
valorização diferenciada, sendo atribuído um valor monetário distinto para cada classe 
de qualidade (Quadro 1). O Quadro 2 fornece uma indicação das características da 
madeira redonda utilizada na elaboração de peças de carpintaria e marcenaria de 
carvalho-negral, com indicação do diâmetro mínimo do toro, valor monetário e a 
proporção relativa de cada uma das classes presentes no lote.  

 
Quadro 1 – Utilização preferencial de cada classe de madeira redonda de carvalho-negral. 

Classe Utilização  
A . marcenaria  
B . marcenaria, pavimento, limpos 
C . carpintaria, pavimento, estruturas 
D . travessas, paletes 

 

 Quadro 2 – Representação de cada classe de madeira redonda de carvalho-negral em volume e 
percentagem, diâmetro mínimo do toro sobre casca (dmin) e valor monetário. 

Classe A B C D 
dmin (cm) 40 35 30 25 

v (m3) 2,4 6,5 10,8 7,7 
% (v) 8,8 23,7 39,4 28,1 

�/m3 (em pé) 300 200 100 40 
 

Trataram-se de povoamentos de meia-idade a adultos (55 a 97 anos), com uma altura 
dominante entre 18 e 21 m, e área basal entre 22,9 e 48,9 m2.ha-1. O diâmetro dos toros 
variou entre 22 e 51 cm, e os comprimentos utilizados foram de 2 e 2,5 m. A utilização 
preferencial definida para cada classe foi a seguinte: A- marcenaria; B- marcenaria, 
pavimentos, limpos; C- carpintaria, pavimentos, estruturas; D- travessas, paletes.  
 
3. Aproveitamento Tecnológico da Madeira  

Diversos esforços têm sido feitos com várias espécies para o aproveitamento lenhoso 
de madeira de pequena-média dimensão que permitam uma valorização da mesma, 
como é o caso dos painéis (Thibaut, 1993; Ciccarese e Pettenella, 1993). Esta 
possibilidade é particularmente interessante para países que possuem floresta 
mediterrânea onde tendem a prevalecer massas de pequeno porte, ou na presença de 
talhadias. Estas ocupam em Portugal uma área de cerca de 218.000 ha (ECE/FAO, 
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1985). Em povoamentos de alto-fuste, a possibilidade de redução do ciclo de produção, 
com aproveitamento tecnológico de menores diâmetros é igualmente interessante para o 
proprietário florestal. Por outro, o abandono crescente a que têm sido votadas as 
talhadias desde a década de 70, em resultado de alterações económicas e sociais, conduz 
à necessidade de criação de formas de aproveitamento do material existente bem como à 
aplicação de práticas silvícolas de conversão das talhadias em alto-fuste. Também, a 
menor disponibilidade de material lenhoso de maiores diâmetros tem conduzido à 
necessidade de adopção de técnicas de transformação industrial que possibilitam o uso 
de menores dimensões, com o aparecimento de novos produtos (painéis de fibras e 
partículas, painéis lamelares, MDF). As previsões de consumo futuro deste tipo de 
material lenhoso de folhosas são crescentes (ECE/FAO, 1990), abrindo perspectivas de 
valorização das pequenas madeiras. 
 Com o intuito de se procurar uma maior valorização da madeira de carvalho-negral, 
sobretudo pelo uso da mesma em aplicações mais rentáveis e nobres, foram 
desenvolvidas acções de investigação e demonstração que permitissem um melhor 
conhecimento das características e aptidões da madeira da espécie. Um estudo realizado 
ao abrigo do Programa PRAXIS XXI (1995-1998), centrou-se na avaliação das 
propriedades físicas e mecânicas da madeira da espécie, proveniente de diferentes 
povoamentos ao longo do país, e sujeitos a diferentes formas de tratamento silvícola. 
Efectivamente, os estudos até então realizados eram quase inexistentes, e haviam 
incidido num pequeno número de árvores, de origem incerta e por vezes resultante de 
um crescimento isolado da árvore, e deste modo, quantitativamente e culturalmente não 
representativos. Para além da análise prospectiva da qualidade tecnológica da madeira 
foram, também, testados processos adequados para a secagem da madeira, e a 
optimização de técnicas de estabilidade dimensional, tendo-se produzido um produto 
final com qualidade, quase sem defeitos (Reimão, 2000; Santos, 2000). Os resultados 
obtidos, permitiram determinar tratar-se de uma madeira de muito boa qualidade, em 
termos físicos, mecânicos e tecnológicos. Permite-se uma importante valorização da 
espécie, alargando e retomando utilizações de um passado recente. Ao abrigo do 
Programa AGRO foram, igualmente, desenvolvidas diversas acções de divulgação junto 
de produtores florestais, técnicos e industriais da madeira, com transferência de 
tecnologia e conhecimento. 
 
3.1 Transformação tecnológica da madeira  

Serragem dos toros 

A serragem em pranchas desta madeira não causa qualquer dificuldade. No estado 
verde corta-se com facilidade, mesmo em instalações preparadas para corte de madeira 
de pinheiro. Não requer ferramentas com dentes de corte endurecidos e não causa 
desgastes fora do habitual nas serras. Não se registam deformações dos toros durante a 
serragem, no entanto, revelou-se conveniente, para uma melhor qualidade da madeira, 
fazer um primeiro corte ao centro do toro, seguindo a direcção da medula. As duas 
metades dos toros são, de seguida, serradas em pranchas nas espessuras pretendidas, e 
quando as dimensões os permitirem, em planos perpendiculares ao do primeiro corte 
(Santos et al., 2005).  

 
Secagem 

A operação de secagem conta com duas modalidades, natural e artificial. Uma 
adequada secagem da madeira de carvalho-negral obriga a operações de secagem lentas 
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e a baixas temperaturas. Uma má condução da secagem é a principal causa de 
aparecimento de fendas e deformações. A pilha de secagem deve ser formada segundo 
as boas regras, com elevação ao solo de 40 cm e arejamento controlado. Em secagem ao 
ar livre, é possível passar de valores médios de teor em água de 70% para 16%, ao fim 
de cerca de 4 a 5 meses, para espessuras de 30 e 35 mm. A secagem artificial, em 
secador convencional de ar quente climatizado, deve ser feita com um programa suave 
de temperaturas não superiores a 55 ºC e gradiente não superior a 2,3. Este tipo de 
secagem demora cerca de 45 dias a secar pranchas de espessuras de 45 mm desde verde 
até 12% de teor em água, e cerca de 20 dias para espessuras mais finas. O tempo de 
secador pode ser reduzido utilizando uma pré-secagem ao ar (Santos et al., 2005). A 
operação secagem deve ser correctamente realizada de modo a evitar o aparecimento de 
defeitos de secagem.  Na madeira de carvalho-negral não se regista a ocorrência de 
colapso e fendas internas. 
 
Laboração  

Após uma secagem e estabilização, a madeira de carvalho-negral apresenta uma 
trabalhabilidade mecânica excelente, ao nível das melhores espécies exóticas. O 
aplainamento é fácil e produz superfícies perfeitas e com bom desenho. As operações de 
molduração, furação, lixagem são igualmente muito fáceis, com bom levantamento das 
aparas, sem esforço nem desgastes das ferramentas de corte e resultando boas 
superfícies acabadas. A colagem dá boas ligações e a recepção de produtos de 
acabamento é excelente. Em conclusão, é possível produzir com facilidade todos os 
tipos de peças, incluindo peças de perfil curvo (Santos et al., 2005). 
 
Classificação por qualidade de madeira serrada 

A classificação de pranchas de madeira seca tem de ser feita com base em 
parâmetros objectivos como os defeitos e singularidades da própria madeira e os 
defeitos que eventualmente lhe tenham sido introduzidos pelo processo da secagem. Os 
critérios de classificação adoptados têm como objectivo caracterizar a qualidade para 
utilizações industriais da madeira, onde se valorizam o aspecto estético da madeira, o 
comportamento físico e mecânico e a durabilidade. No âmbito dos trabalhos realizados, 
foi elaborado um sistema de classificação da madeira serrada, definida por duas 
referências, uma relativa à dimensão da zona de observação e outra referindo-se aos 
parâmetros da qualidade. A dimensão considera 6 classes (S1 a S6, de modo 
decrescente), e a qualidade 3 classes (Q1 a Q3). A qualidade atende à presença de 
borne, às características dos nós, à ocorrência de fendas, inclusões, medula, à 
degradação biológica, presença de manchas, à inclinação do fio, ao teor em água final e 
à existência de tensões de secagem. Deste modo aumenta-se a informação aos 
utilizadores da madeira que, para a maioria dos produtos, não necessitam de madeira 
totalmente isenta de defeitos em dimensões de 2,60 m (comprimento total das pranchas) 
(Santos et al., 2005). A Figura 1 mostra a frequência de pranchas de carvalho-negral 
usadas em laboração industrial e classificadas segundo os critérios de dimensão e 
qualidade.  
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 Figura 1 – Classificação de pranchas de carvalho-negral por dimensão e qualidade. 
 
 Em termos de dimensão, as classes mais representadas foram a S6 (80 cm de 
comprimento e 8 cm de largura) e a S5 (80 cm de comprimento e 12 cm de largura), 
correspondendo a cerca de 54% do total de pranchas. No que se refere à qualidade, 
cerca de 42% pertencem à melhor classe (Q1). 
 
4. Conclusões 

A madeira de carvalho-negral apresenta boas potencialidades para a indústria da 
construção e mobiliário. Tratando-se de uma madeira de qualidade, as avaliações 
realizadas sobre as propriedades físicas, mecânicas e tecnológicas da madeira 
possibilitam a sua utilização em aplicações que permitam um valor acrescentado 
(pavimentos, carpintaria, marcenaria). A optimização e escolha adequada de tecnologias 
de transformação (corte, secagem, colagem e acabamento) facilitam a sua utilização, 
mesmo a partir de menores diâmetros (acima de 20-25 cm). As utilizações potenciais 
desta espécie em componentes para a construção civil situam-se preferencialmente na 
produção de pavimentos maciços de qualidade, e em carpintaria (portas, janelas e 
respectivas guarnições). Como madeira estrutural é possível a aplicação em estruturas 
de escadas, vigas em pequenos vãos e elementos estruturais/decorativos tais como 
pérgulas, coberturas de garagens. Tendo em conta a boa durabilidade natural do cerne, a 
qual suporta inclusive exposição ao exterior, tem vantagem em mobiliário e casas de 
jardim.  

Aspectos cruciais são a adopção de uma adequada silvicultura e de tecnologias de 
transformação de modo a garantir-se um produto de valor.  

Contribui-se, deste modo, para uma satisfação sócio-económica das populações 
rurais, a valorização de uma matéria-prima lenhosa nacional, bem como, para a 
recuperação e valorização dos ecossistemas naturais, com reflexos positivos ao nível do 
ambiente. Deste modo decorrerá uma maior racionalização entre o desenvolvimento 
florestal e a conservação harmoniosa dos recursos naturais, com reflexos ambientais 
positivos, invertendo-se processos de degradação, com sub-aproveitamento de 
potencialidades naturais e produtivas de qualidade, com estímulo de economias 
sectoriais locais e regionais. 
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