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Resumo 

 

O objectivo deste trabalho é o estudo da potencial diversificação de usos do montado, 

utilizando madeira do sobreiro para produtos de madeira sólida.  

A madeira de Quercus suber L. é muito densa (0,86 gcm-3 a 0,98 gcm-3) com 

variação pequena no anel, na árvore (axial e radialmente) e entre árvores. A madeira 

de Q. faginea L., estudada a título comparativo, apresenta densidade de 0.85 g cm-3.  

O sobreiro apresentou um crescimento médio de 3,9 mm/ano que, com a elevada 

densidade, a torna uma espécie interessante para a fixação de carbono. 

Aplicaram-se técnicas de modelação e simulação à conversão industrial de troncos de 

sobreiro, concluindo-se que a maximização do rendimento de conversão é obtida com toros 

pequeno e peças de madeira com dimensões mais reduzidas (parquet e peças para 

compósitos multicamadas). 

Avaliaram-se propriedades relevantes para o uso da madeira de sobreiro para 

pavimento (dureza, desgaste e estabilidade dimensional), concluindo-se pela sua 

adequação para pavimentos sujeitos a tráfego intenso.  

As conclusões mostram a viabilidade tecnológica do sobreiro para um aproveitamento da 

madeira, constituindo base de conhecimento para a sua introdução no mercado europeu em 

alternativa a outros carvalhos ou espécies tropicais.  

 

Palavras-chave: Quercus suber, Quercus faginea, sobreiro, densidade, reconstrução 

tridimensional, pavimentos. 

 

 



 
 

Abstract 

 

The objective of this work is the study of the diversification of cork oak stands, 

managed to produce cork oak wood flooring. 

The wood of Quercus suber L. has high density values (0,86 gcm-3 to 0,98 gcm-3) with 

a small ring variation (both axial and radial) as well as between trees. The wood of Q. 

faginea L., was studied for comparison proposes, has an average density value of 0.85 

g cm-3. 

Cork oak presented an average growth of 3,9 mm/year which, together with its 

high density, makes it an interesting species when it comes to carbon storage.   

Modeling and simulation techniques were used regarding the industrial transformation 

of the cork oak stems. The maximization of the production yields was achieved with 

small logs and components with short dimensions (parquet and components for 

multilayer composites). 

Relevant properties for flooring applications (hardness, wear and dimensional 

stability) were assessed. Results indicate that the cork oak wood is suitable for 

flooring applications with high traffic uses. 

Conclusions show the technological feasibility of cork oak wood to flooring 

applications, and therefore a strong alternative to other oak and tropical 

species.   

 

Key-words: Quercus suber, Quercus faginea, density, tridimensional reconstruction, 

wood flooring. 
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1.1. Introdução e justificação de interesse 

Portugal Continental possui um total de 3412,3 mil ha de floresta de acordo com os 

dados do último Inventário Florestal Nacional. Nela se incluem 716 mil ha de sobreiros 

(Quercus suber L.), 413 mil ha de azinheiras (Quercus rotundifolia L.), sendo apenas 

409,5 mil ha ocupada por outros carvalhos (AFN 2010). 

Os montados de sobro ocupam a maior parte da área florestal do sul de Portugal e são 

geridos como sistemas agroflorestais, com impactos ecológicos, sociais e económicos 

muito positivos a nível regional e nacional, constituindo um dos melhores meios de 

valorização dos solos mais pobres da região do Alentejo e do Sul do país (Pereira 

2007). 

A exploração actual do montado é orientada para a produção de cortiça, o que o torna 

muito susceptível às flutuações do mercado internacional de produtos de cortiça, 

sendo que uma quebra no preço ou na procura terá um enorme impacto 

socioeconómico nas áreas de montado e do sector da cortiça. Um eventual colapso da 

viabilidade económica do montado de sobro iria afectar mais de 30 mil postos de 

trabalho directamente ligados a este sector, ao nível da indústria e da floresta. Aos 

impactes negativos a nível social e económico, acresce o facto de estas áreas serem 

muito sensíveis em termos ecológicos, com elevado risco de desertificação 

(http://assets.panda.org/downloads/relatorio_mercadoresponsavel.pdf). 

O pilar económico da indústria corticeira é a rolha de cortiça natural, pelo que a 

utilização de vedantes alternativos poderá originar uma queda nos preços da cortiça. É 

importante não esquecer que o aumento da produção e consumo de vinho no mundo 

se faz em países não tradicionais para esta cultura, o que, juntamente com uma forte 

concorrência por parte das rolhas sintéticas e de outros vedantes e embalagens para 

vinhos, representa uma ameaça importante para o mercado das rolhas de cortiça,  

(http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=59&cid=22056&bl=1&viewall=true).  

Deste modo, constitui estratégia nacional o fortalecimento dos produtos de cortiça no 

mercado internacional. Exemplos disso são as estratégias de promoção com 

incentivos públicos levadas a cabo pela Associação Portuguesa de Cortiça (APCOR) 

(http://www.100percentcork.org/) ou pela corticeira Amorim, nomeadamente com a 

presença na Expo Mundial de Xangai 2010, onde o pavilhão de Portugal foi 

inteiramente revestido a cortiça, apelando às suas propriedades estéticas e de 

revestimento e isolamento (http://www.portugalexpo2010.com.pt/vPT/pavPortugal.html). 

Mas é também estratégico criar alternativas complementares à produção de cortiça na 

exploração dos montados de sobro. Nesta perspectiva enquadra-se a utilização da 

http://assets.panda.org/downloads/relatorio_mercadoresponsavel.pdf
http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=59&cid=22056&bl=1&viewall=true
http://www.100percentcork.org/
http://www.portugalexpo2010.com.pt/vPT/pavPortugal.html
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madeira de sobreiro para produtos nobres e de alto valor acrescentado, sem entrar em 

competição com a produção sustentada de cortiça, ou seja, incidindo maioritariamente 

em material proveniente de desbastes. 

O desenvolvimento de novos produtos utilizando a madeira de sobreiro como material 

nobre contribuirá para um sistema economicamente viável, aumentando o rendimento 

de proprietários e fomentando o sector de transformação. A possibilidade de uma 

gestão dos montados tendo também em vista a produção de madeira contribuirá para 

a modernização do sector florestal e para o desenvolvimento regional, principalmente 

nas regiões do Sul do país. O aumento da sustentabilidade económica dos 

povoamentos de sobreiro, gerado pela obtenção de novos rendimentos, estimulará 

ainda, junto dos produtores florestais, a conservação e renovação destes 

povoamentos, que contribuem fortemente para a protecção e conservação do meio 

ambiente e recursos naturais. 

No entanto, para uma diversificação do montado recorrendo ao desenvolvimento de 

novos produtos utilizando a madeira de sobreiro é necessário um maior conhecimento 

sobre esta madeira e as suas potencialidades tecnológicas. É necessário, por 

exemplo, conhecer a madeira do ponto de vista de estrutura e anatomia, densidade, 

propriedades físico-mecânicas, composição química e durabilidade, bem como qual a 

melhor forma de a processar industrialmente. Esta informação constituirá base de 

conhecimento para ser utilizada em estudos de conversão industrial de forma a poder 

avaliar quais os potenciais produtos que melhor se adequam a este tipo de madeira. 

Este é, no entanto, um assunto do qual ainda se sabe pouco, como é perceptível pelo 

contraste entre a vasta literatura científica que aborda diversos aspectos relacionados 

com a cortiça (compilada em Pereira 2007) e a escassez de investigação científica ou 

técnica direccionada para a componente lenhosa da árvore. 

Foi neste âmbito de diversificação de aproveitamento dos montados de sobro, e 

reconhecendo as lacunas de conhecimento existentes, que surgiu um projecto de 

investigação europeu ―SUBERWOOD: Strategy and technology development of a 

sustainable wood+cork forestry chain‖ (QLRT-2000-80791), que decorreu entre 2001 e 

2005. Este projecto permitiu caracterizar a madeira de sobreiro do ponto de vista 

anatómico, químico, mecânico e de durabilidade natural, incentivando estudos 

subsequentes relacionados com o aproveitamento desta madeira para fins nobres 

(Vázquez-Piqué et al. 2008). A continuação dos trabalhos no âmbito da madeira de 

sobreiro foi feita em dois projectos nacionais ―SOBRO: Novos aproveitamentos do 

sobreiro: produtos de madeira de alta qualidade‖ (Programa AGRO Medida 8, Acção 

8.1.), que decorreu entre 2003 e 2008 (Relatório Final de Projecto/Dezembro 2003 – 
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Janeiro 2008), e ―OAKWOODS: Propriedades da madeira de carvalhos portugueses 

para produção de produtos sólidos e compostos de madeira de valor elevado‖ 

(Fundação para a Ciência e Tecnologia), que decorreu desde 2007 até final de 2010. 

Todos estes projectos foram coordenados pelo Centro de Estudos Florestais (CEF), do 

Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa. 

É neste âmbito que se insere o presente trabalho ―Aptidão do sobreiro como matéria-

prima para a indústria de madeira e de painéis colados com vista a produtos de 

qualidade‖. Nele faz-se o estudo detalhado da densidade da madeira de sobreiro, 

dado que esta propriedade é considerada um critério fundamental de qualidade 

tecnológica, uma vez que permite estabelecer uma correlação com outras 

propriedades físicas e mecânicas, nomeadamente com a resistência mecânica e 

comportamento em uso. Faz-se também a sua comparação com outra madeira de 

carvalho endógeno, o carvalho português (Quercus faginea), também uma espécie em 

estudo para valorização industrial (Knapic 2007). O estudo é complementado com 

avaliação da adequação ao primeiro processamento em serração através de estudos 

de modelação do tronco e de simulação de rendimentos de produtos, assim como da 

avaliação técnica da madeira de sobreiro. 

Os trabalhos foram realizados em Portugal, sob a supervisão da Professora Helena 

Pereira, no âmbito dos projectos ―SOBRO‖ e ―OAKWOODS‖, com a colaboração das 

serrações Silva&Silva (sob a coordenação do Engenheiro José Rodrigues) e AJI (sob 

a coordenação do Engenheiro José Pires), do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (sob a coordenação do Doutor José Saporiti) e Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (sob a coordenação do Doutor José L. Louzada), e na Finlândia, no VTT-

Technical Research Centre of Finland, sob a supervisão do Professor Arto Usenius e 

Doutora Isabel Pinto-Seppä. 

 

1.2. Objectivos 

O objectivo geral deste trabalho é avaliar a viabilidade tecnológica do sobreiro para 

uma potencial diversificação da utilização do montado de sobro, através de um 

aproveitamento da componente madeira, que é actualmente negligenciada. Pretende-

se contribuir para constituir uma base de conhecimento para a introdução do sobreiro 

no mercado europeu como espécie madeireira para usos nobres, possibilitando uma 

alternativa a outros carvalhos ou espécies tropicais. Este aproveitamento não será 

feito em competição com a produção de cortiça, dado que se considera para a 

produção de madeira apenas a utilização de sobreiros de pequenas dimensões 
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obtidos em desbastes de povoamentos jovens e de desbastes de sobreiros adultos 

efectuados em montados.  

Os objectivos específicos envolvem:  

 O estudo detalhado da densidade da madeira de sobreiro dentro da árvore e 

entre árvores, como uma das principais propriedades tecnológicas da madeira;  

 A aplicação de técnicas de modelação e simulação à conversão industrial da 

madeira de sobreiro de forma a avaliar os rendimentos de conversão e 

seleccionar produtos finais;  

 O estudo das propriedades da madeira de sobreiro importantes na produção de 

componentes para pavimento, nomeadamente estabilidade dimensional e dureza. 

 

1.3. Estrutura da tese 

A tese estrutura-se em capítulos, sendo os resultados do trabalho original 

apresentados sob a forma de artigos científicos tal como publicados em revistas 

internacionais da especialidade.  

O Capítulo 2 apresenta uma revisão de conhecimentos nas áreas nas quais se 

desenvolveu o trabalho da tese. Nesse capítulo é feita uma descrição das florestas de 

carvalhos em geral, em Portugal, e das florestas de sobreiro em particular. São 

também revistos os aspectos de caracterização das propriedades e qualidade 

tecnológica sobre a madeira de carvalhos, em geral, e do sobreiro em particular. Neste 

capítulo é feita também uma síntese sobre o estado da arte de modelos de 

reconstrução do tronco e de simulação em serração. 

No Capítulo 3 é feita uma descrição da metodologia utilizada no trabalho, assim como 

dos aspectos de amostragem subjacentes.  

O Capítulo 4 apresenta os resultados do trabalho original desenvolvido, dividido 

segundo os artigos publicados ou submetidos para publicação: 

4.1.  Variação radial dos componentes de densidade e largura de anel em árvores 

de sobreiro (Radial variation of wood density components and ring width in cork oak 

trees) (publicado em Annals of Forest Science). 

4.2. Variação dentro de e entre árvores dos componentes de densidade em árvores 

de sobreiro em duas localidades em Portugal (Within and between-tree variation of 

wood density components in cork oak trees in two sites in Portugal) (publicado em 

Forestry). 
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4.3. Variação dos componentes de densidade dentro de e entre árvores de Quercus 

faginea (Variation of density components with and within Quercus faginea trees) 

(em publicação em Canadian Journal of Forest Science). 

4.4. Modelação do tronco e simulação da conversão de árvores de sobreiro para 

produtos de madeira de qualidade (Stem modeling and simulation of conversion of 

cork oak stems for quality wood products)  (aceite para publicacão em European 

Journal of Forest Sciences). 

 4.5. Comportamento da madeira de sobreiro como pavimento sólido (Performance 

of cork oak as solid wood flooring) (submetido para publicação em Construction and 

Building Materials) 

Na parte final da tese, o Capítulo 5 faz a compilação dos resultados obtidos no que diz 

respeito à caracterização da madeira de sobreiro e respectivo processamento, tendo 

em vista a sua utilização para produtos de madeira de qualidade e a possibilidade do 

sobreiro ser utilizado complementarmente como espécie para este fim.  

O Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho assim como perspectivas de 

desenvolvimento e de trabalhos futuros. 



 
 

Capítulo 2  

 

Revisão de conhecimentos 
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2.1. Florestas de carvalhos 

O género Quercus enquadra-se na divisão Angiospermae, classe Dicotyledonia, 

ordem Fagales, família Fagaceae e tribú Castaneae.  

 

Os carvalhos possuem uma ampla distribuição natural no hemisfério norte, apontando-

se para a existência de cerca de 200 a 450 espécies de carvalhos no mundo, segundo 

se incluem ou não os híbridos como espécies distintas (Kleinschmit 1993). Os 

carvalhos são frequentemente divididos em carvalhos de folha caduca (por exemplo, 

Q. robur L., Q. faginea Lam., Q. pyrenaica Wild., Q. rubra L., Q. cerris L.) e de folha 

persistente (por exemplo, Q. suber L., Q. rotundifolia Lam.). 

Os carvalhos podem ter um porte arbóreo de grandes dimensões ou apresentar-se 

como arbustos. As folhas podem ter formas e recortes muito variados. O fruto é uma 

glande de forma ovóide, parcialmente envolvida por uma cúpula espinhosa resultante 

da transformação das brácteas da flor. 

Os carvalhos são árvores que se caracterizam pela sua longevidade e resistência, em 

simultâneo com uma extraordinária capacidade de adaptação a diferentes ambientes, 

o que lhes confere um carácter de grande valor ecológico. São quase sempre 

espécies intolerantes à sombra, mas as suas preferências quanto a solos e climas 

variam muito entre espécies. Os carvalhos fazem parte do habitat de uma grande 

diversidade de seres vivos, proporcionando-lhes alimento e protecção, para além de 

contribuírem para a conservação da água e do solo, bem como para a prevenção da 

erosão. As florestas de carvalhos apresentam também uma importante vertente de 

recreio e lazer, por exemplo em turismo de natureza e caça. A madeira de carvalho é 

muito apreciada pela sua beleza, qualidade e resistência, sendo utilizada em 

estruturas, marcenaria, carpintaria e tanoaria. 

 

2.1.1. Florestas de carvalhos em Portugal 

A Península Ibérica reúne condições que fizeram da sua flora uma das mais ricas e 

variadas da Europa, só comparável com a de outros países mediterrâneos, como a 

Grécia e a Itália, albergando de 7500 a 8000 espécies, das quais provavelmente cerca 

de 15% são exclusivas desta região, ou seja, endémicas (Fabião e Oliveira 2007). 

Os carvalhos são um género importante na floresta portuguesa. No passado, os 

carvalhos tiveram um papel predominante na composição da floresta portuguesa, com 

espécies de folha caduca distribuídas principalmente a norte do Tejo e de folha 
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persistente a sul (Azevedo 1997). Essas extensas florestas de carvalhos do passado 

foram vendo a sua área reduzida e degradada devido à crescente pressão 

demográfica e escassez de solos com capacidade agrícola. 

Actualmente, as espécies com maior predominância em Portugal são o sobreiro 

(Quercus suber) e a azinheira (Quercus rotundifolia), aparecendo as outras, com 

menor expressão, espalhadas de Norte a Sul do país (Quercus robur, Quercus 

pyrenaica, Quercus petraea, Quercus faginea e Quercus canariensis). Já com pouca 

representatividade surgem Quercus rubra, Quercus palustris e Quercus cerris. 

O Inventário Florestal Nacional agrupa as espécies de carvalhos em três grupos: o 

sobreiro, a azinheira e outros carvalhos. O Quadro 2.1 mostra as áreas ocupadas por 

carvalhos em Portugal Continental, desde 1963. O sobreiro é a espécie mais 

frequente, ocupando 56% da área total de carvalhos em 2005/06, em comparação 

com 32% da azinheira e 12% para o conjunto das outras espécies. Em termos de 

evolução, observa-se que a área de povoamentos de sobreiro aumentou (por exemplo, 

de 664 mil ha em 1980/89 para os actuais 716 mil ha), enquanto a área da azinheira 

teve, no mesmo período, uma visível diminuição (de 465 para 413 mil ha). Verifica-se, 

assim, o reforço do sobreiro como o carvalho mais frequente em Portugal. 

 

Quadro 2.1. Área (10
3
 ha) ocupada pelos carvalhos em Portugal Continental  

 

 1963/66 1968/80 1980/89 1990/92 1995/98 2005/6 

Sobreiro 637 657 664 687 713 716 

Azinheira 579 536 465 - 462 413 

Outros carvalhos - 71 112 - 131 150 

 

Fonte: AFN, 2010a  

 

A azinheira (Quercus rotundifolia) é o carvalho com a mais ampla expansão na 

Península Ibérica. Em Portugal, os primeiros montados de azinho surgem em 

Portalegre, em meados do século XVIII, para o aproveitamento da bolota para a 

alimentação do porco preto. A sua distribuição é claramente mais interior do que litoral, 

associando-se a climas extremos e a solos pobres e delgados, mesmo aos calcários. 

Tal como acontece com o sobreiro, cuja área de distribuição partilha parcialmente, 

inclusive em montados mistos, os montados de azinho são áreas de exploração agro-

florestal multifuncional, acolhendo muitas espécies da fauna silvestre. Além da 
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ocorrência nos montados de sobro e azinho já referidos, a azinheira pode aparecer 

também em formações florestais mais densas (habitat 9340 da Rede Natura 2000) 

(Figura 2.1). 

Nas azinheiras faz-se o aproveitamento do fruto e das lenhas resultantes de podas de 

frutificação e de conformação da copa. A regulamentação portuguesa protege a 

azinheira e o sobreiro, que só podem ser cortados por motivo de interesse público e 

após parecer favorável da Autoridade Florestal Nacional, emitido geralmente pelos 

seus serviços regionais após inspecção no local por técnicos qualificados. 

 

 

Figura 2.1. Distribuição (da esquerda para a direita) de Quercus rotundifolia, Quercus robur, 
Quercus faginea e Quercus pyrenaica em território nacional (verde claro – áreas de ocorrência 
potencial; verde escuro – maiores povoamentos actuais).  
Fonte: Capelo e Catry 2007a; b c; Carvalho 2007 

 

O carvalho-alvarinho ou carvalho-roble (Quercus robur) é o mais atlântico dos 

carvalhos que ocorrem naturalmente em Portugal. Encontra-se representado em dois 

tipos de habitats naturais da Rede Natura 2000: carvalhais pedunculados (habitat 

9160) e carvalhais galaico-portugueses de Q. robur e Q. pyrenaica (habitat 9230). Tal 

como acontece com a generalidade dos carvalhos caducifólios, pode também ocorrer 

naturalmente em zonas húmidas e, em particular, em habitats ribeirinhos (Figura 2.1). 

De entre as espécies autóctones de carvalhos, é o que tem melhor aptidão para a 

produção de madeira para serração. 

O carvalho-cerquinho ou carvalho-português (Quercus faginea) ocupa actualmente as 

serras calcárias do Centro, persistindo ainda uma representação significativa da 

espécie em Trás-os-Montes e vale do Douro. Esta espécie tem representação 

sobretudo em dois tipos de habitats da Rede Natura 2000: carvalhais ibéricos de Q. 
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faginea e Q. canariensis (habitat 9240) e florestas de Q. suber (habitat 9330). Pode 

ainda ocorrer em formações ribeirinhas com freixo (Fraxinus angustifolia) (Figura 2.1). 

As formações co-dominadas por Q. canariensis, em Portugal (serra de Monchique e 

serras adjacentes), são geralmente sobreirais mistos e como tal incluídos no habitat 

9330 (Figura 2.2). Este carvalho tem aplicações ao nível da construção civil, 

carpintaria, mobiliário, tanoaria, travessas de caminho de ferro, e como combustível. 

O carvalho-negral ou carvalho-pardo das Beiras (Quercus pyrenaica) é uma espécie 

endémica do Sudoeste da Europa (Península Ibérica e França), adaptada ao clima 

mais severo do interior Norte e Centro de Portugal, estendendo-se pouco para as 

serras do litoral e do Sul. Encontra-se representado nos carvalhais galaico-

portugueses (habitat 9230) e em galerias ribeirinhas em que partilha a dominância 

com o freixo (Fraxinus angustifolia) e/ou outras espécies arbóreas ripícolas (Figura 

2.1). A sua aptidão para a produção de madeira de serração é tida por inferior à do 

carvalho-roble. 

O Quercus canariensis é uma espécie lenhosa endémica que se encontra apenas 

pontualmente na península ibérica, e com distribuição principalmente no norte de 

África (Figura 2.2). Trata-se de um carvalho de folha caduca com preferência por solos 

de natureza siliciosa e exigente em termos de temperatura e humidade atmosférica. 

Tem preferência pelas encostas menos expostas à radiação e mais frescas, bem 

como as zonas húmidas e as margens dos cursos de água. 

 

 

Figura 2.2. Distribuição de Quercus canariensis.  
Fonte: Blanco Castro et al. 1997 
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2.1.2. Florestas de sobreiros 

O sobreiro pertence à divisão Angiospermae, classe das Dicotyledonia, ordem 

Fagales, família Fagaceae, género Quercus L., subgénero Cerris (Spach) Örsted e 

espécie Quercus suber L., de acordo com o sistema de classificação de Engler-Prantl. 

O sobreiro ocupou um papel importante na arborização em Portugal em tempos idos. 

No século XVI, na época dos Descobrimentos, a construção naval era de grande 

importância para o país, com embarcações construídas principalmente com madeira 

de pinheiro bravo, pinheiro manso e sobreiro. No final desta época começam a surgir 

problemas devido à sobrexploração da madeira e a sua escassez fez-se sentir em 

toda a Europa (Costa 1997). A distribuição do sobreiro no século XVI permite 

identificar as áreas mais intensamente desflorestadas para satisfazer as necessidades 

dos estaleiros navais. Só a partir do século XVII a cortiça passou a ser extraída com 

regularidade, uma vez que até então o sobreiro era maioritariamente cortado para 

obter madeira. A utilização de rolhas de cortiça para a vedação de recipientes com 

vinho espumante e a crescente utilização de recipientes de vidro levaram ao inicio da 

generalização do uso da rolha de cortiça como vedante de vinho (Oliveira e Oliveira 

1991; Azevedo 1997).  

O sobreiro tem boas condições ecológicas no sudoeste da Península Ibérica, onde se 

desenvolve ocupando áreas importantes (Costa e Pereira 2007). Actualmente é 

possível encontrar esta espécie no litoral de todo o Norte de África, sul de Franca, 

costa Ocidental de Itália e sul da Península Ibérica. A área mundial ocupada 

actualmente pelas florestas de sobreiros é estimada em cerca de 2,3 milhões de 

hectares, tendo outrora atingido 8,5 milhões de hectares. Portugal possui cerca de 

30% da área total mundial de sobreiro e 50% da produção mundial de cortiça (Pereira 

2007).  

Em Portugal, o sobreiro está representado em quase todos os tipos de solos 

existentes, com excepção dos solos argilosos e calcários e dos solos excessivamente 

húmidos, embora tenha preferência por solos de origem siliciosa e textura arenosa, 

com clima suave e alguma humidade atmosférica. O sobreiro não tolera a presença de 

calcário e um pH ácido dos solos é essencial para o seu crescimento (Costa e Pereira 

2007). O seu óptimo de crescimento encontra-se nas regiões com precipitações 

médias anuais de 600-800 mm, com um mínimo de 400 mm, e onde a temperatura 

mínima não desça abaixo dos -5ºC (Pereira 2007). No entanto, há casos de 
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sobrevivência de árvores em anos de seca com registos de pluviosidade inferior a 500 

mm, como ocorreu, por exemplo, nos anos de 1995 e 2003 (Costa e Pereira 2007).  

O sobreiro é actualmente o carvalho com maior distribuição na flora lenhosa 

portuguesa e garante a existência de um dos produtos económicos mais importantes 

da fileira florestal do país, a cortiça. O sobreiro encontra-se principalmente em 

povoamentos característicos, designados montados. O montado de sobro é um 

sistema de uso múltiplo agro-florestal, típico das regiões planas mediterrânicas 

continentais, criado pela intervenção humana, frágil e de renovação lenta. Caracteriza-

se pela presença de sobreiros em povoamentos abertos e irregulares e com um sub-

coberto constituído por matos, culturas agrícolas ou pastagem.  

Pensa-se que a formação do montado alentejano ocorreu nos finais do século XVIII, 

altura em que as azinheiras eram as mais procuradas devido à qualidade do seu fruto 

para a engorda do gado suíno (Sequeira 1790). Só a partir do século XIX a cortiça 

passou a ter destaque em Portugal com o grande surto da indústria corticeira, 

tornando o montado de sobro preferencial face ao de azinho. Actualmente, o montado 

é um sistema agroflorestal que associa à importância económica da produção de 

cortiça outros bens e serviços, nomeadamente a cultura forrageira e pastagens 

melhoradas para produção animal, sendo também reconhecida a sua importância para 

o sequestro de carbono (Palma et al. 2011; Tomé et al. 2011).  

A Figura 2.3 evidencia a distribuição de Quercus suber em território nacional, sendo 

este o carvalho com mais ampla distribuição potencial da flora lenhosa portuguesa. As 

áreas de ocorrência potencial referem-se aos locais onde se encontram condições 

ecológicas para o seu aparecimento de forma natural (habitats da Rede Natura 2000), 

como sejam os montados de sobro e azinho (habitat 6310), de origem antrópica, e as 

florestas de Quercus suber (habitat 9330) (Capelo e Catry 2007d).  

O Quadro 2.2 fornece informações sobre as áreas dos povoamentos de sobreiro por 

classe de densidade, o Quadro 2.3 sobre as áreas dos povoamentos de sobreiro por 

classe de idade e o Quadro 2.4 apresenta os valores respeitantes à produtividade 

média anual de cortiça de reprodução (AFN 2010). As maiores áreas correspondem às 

densidades mais baixas (40 arvs/ha) em todos os povoamentos (puros, dominantes e 

dominados). No que respeita à distribuição por idades, as maiores áreas estão 

associadas às árvores com idade igual ou superior a 60 anos em todos os tipos de 

povoamentos. Nos povoamentos puros e dominantes, 15% tem idade superior a 60 

anos, 5% entre 40 e 60 anos, 14% entre 20 a 40 anos e 9% menos de 20 anos, 

embora 57% sejam povoamentos irregulares. No 5º Inventário Florestal Nacional (IFN 
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5), as áreas classificadas como povoamentos puros/dominantes jovens não foram 

consideradas para os cálculos da caracterização de estrutura dos povoamentos. 

Assim, existem de facto mais 46 815 ha a considerar na classe de idade <10 anos. 

Em termos de produtividade média anual de cortiça são os povoamentos puros que 

apresentam o valor mais elevado, comparativamente com os dominados ou 

dominantes, representando no seu conjunto 81% da produtividade anual nacional de 

cortiça. 

 

Figura 2.3. Distribuição de Quercus suber em território nacional (verde claro – áreas de 
ocorrência potencial; verde escuro – maiores povoamentos actuais).  
Fonte: Capelo e Catry 2007d 

 

A longevidade natural do sobreiro e o facto de ser explorado com a árvore viva, a par 

das extensas áreas contínuas que o caracterizam, fazem com que os ecossistemas de 

sobro tenham um elevado valor paisagístico. Albergam também uma fauna e flora 

variadas, contando com espécies como a águia imperial (Aquila heliaca), cegonha 

negra (Ciconia nigra), perdiz (Alectoris rufa), rola (Streptopelia turtur), pombo-torcaz 

(Columba palumbus), coelho (Oryctolagus cuniculus), lebre (Lepus granatensis), javali 

(Sus scrofa), veado (Cervus elaphus) e múltiplas espécies aromáticas, medicinais e 

melíferas, como por exemplo a alfazema, o rosmaninho e o alecrim, além de uma 

grande variedade de cogumelos silvestres, tais como os míscaros e os boletos (Costa 

e Pereira 2007). 
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Quadro 2.2. Áreas dos povoamentos de sobreiro (ha) por classe de  

densidade, segundo a composição específica 
 

Composição Árvores/ha 

<40  40-80 80-120  120-160  160-200  ≥200  

Puro 199 044 161 905 92 849 55 129 22 052 16 829 

Dominante 58 918 40 896 13 863 3 466 2 079 2 079 

Dominado 60 317 15 179 5 592 1 997 1 198 1 198 

 

Fonte: IFN 5, AFN. Ano 2010a 

 

Quadro 2.3. Áreas dos povoamentos de sobreiro por classe de idade, segundo a composição 

específica 
 

 Área (ha) 

Composição <10 

anos 

10-20 

anos 

20-30 

anos 

30-40 

anos 

40-50 

anos 

50-60 

anos 

≥ 60 

anos 

Irregular 

Puro 6 383 6 383 43 523 44 683 15 668 20 311 86 465 324 390 

Dominante 1 386 2 773 4 852 4 852 1 386 3 466 19 408 83 178 

Dominado 5 992 799 3 595 2 397 1 997 3 196 7 190 60 317 

 

Fonte: IFN 5, AFN. Ano 2010a 

 

Quadro 2.4. Produtividade média anual de cortiça de reprodução, segundo a composição 

específica dos povoamentos  
 

Composição Produtividade anual cortiça 

(ton/ano) 

Produtividade anual cortiça 

(kg/ha.ano) 

Puro 68 767 125,5 

Dominante 11 015 90,8 

Dominado 5 363 62,7 

 

Fonte: IFN 5, AFN. Ano 2010a 



18 
 

Carvalho (1997) descreve o sobreiro como tendo um porte médio com copa larga e 

altura entre 10 e 15 metros. Em sobreiros com 150-200 anos, a área de projecção da 

ramagem chega a exceder os 500 m2 (Natividade 1950). O seu tronco e ramos são 

revestidos por uma periderme espessa e suberosa (cortiça) que a árvore é capaz de 

regenerar uma vez removida. O sobreiro possui uma raiz vigorosa (aprumada e 

profundadora) com ramificações laterais robustas (Natividade 1950). Em condições 

favoráveis ao seu crescimento e caso não ocorra descortiçamento, um sobreiro pode 

atingir 5,5 a 10 m de perímetro à altura do peito, uma copa com 25 a 30 m de diâmetro 

e uma altura total de mais de 15 m (Goes 1991). O sobreiro pode viver até aos 500 

anos, capacidade essa que é reduzida para cerca de 150-200 anos em função dos 

sucessivos descortiçamentos a que é sujeito (Natividade 1950).  

O sobreiro desempenha também um papel de relevo no que respeita aos fogos 

florestais, um aspecto importante dado que Portugal tem uma taxa de incêndios 

florestais considerável, quando comparado com o resto da Europa e do mundo. Os 

anos de 2003 e 2005 foram os detentores de maior área florestal ardida (mais de 750 

mil ha) (Silva e Catry 2006). De facto, a sobrevivência das árvores à passagem do 

fogo é determinada por factores da própria árvore, tais como a altura, o estado 

fitossanitário e a espessura da casca, para além da intensidade do fogo (Miller 2000; 

McHugh e Kolb 2003; Schwilk et al. 2006). Deste modo, características como a altura 

média da copa e a densidade da floresta podem determinar o potencial para o fogo de 

copa (Cruz et al. 2006; Schwilk et al. 2006) 

O sobreiro apresenta duas características que fazem com que seja considerada uma 

espécie com elevada resistência natural ao fogo: o facto de, após a passagem do 

fogo, rebentar vigorosamente, quer na copa do tronco, quer de raiz ou de toiça 

(Pausas 1997; Moreira et al. 2007) e o facto de a cortiça ser ignífuga e apresentar 

muito boas propriedades como isolante térmico.  

No entanto, a exploração do sobreiro para a produção de cortiça pode influenciar a 

sua resistência ao fogo, dado que alguns estudos evidenciam o papel determinante do 

descortiçamento na resistência da árvore à passagem do fogo (Pausas 1997; Barberis 

et al. 2003; Catry et al. 2007; Moreira et al. 2007). Moreira (2007) mostrou que árvores 

que nunca foram descortiçadas têm uma taxa de sobrevivência após o fogo muito 

superior, o que pode ser explicado pelas propriedades isolantes mais acentuadas na 

cortiça virgem. Também se observou que as árvores com um diâmetro à altura do 

peito elevado tinham uma probabilidade de sobrevivência mais baixa, o que pode ser 

explicado pela maior quantidade de feridas de descortiçamento, maior susceptibilidade 

ao stress ou doenças e maior frequência de más práticas silvícolas (excesso de 
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podas, por exemplo) (Barberis et al. 2003; Moreira et al. 2007). Uma árvore maior que 

tenha sofrido vários danos ao longo da sua vida é provável que seja mais susceptível 

à passagem do fogo, uma vez que apresenta menores reservas de hidratos de 

carbono (Iwasa e Kubo 1997). 

Natividade (1950) refere os prejuízos do fogo causados nos sobreirais como sendo 

particularmente graves quando ocorridos no próprio ano de descortiçamento ou no ano 

seguinte, diminuindo a mortalidade com a idade da cortiça (90% com cortiça de 2 

anos, 70% de 3 anos, 25% de 5 anos e 2% na cortiça com 9 anos).  

Dado o seu elevado valor como ecossistema e a importância económica da cortiça, 

existem fortes condicionantes ao abate de sobreiros em povoamentos (Decreto-Lei n.º 

169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho). 

Todos os cortes ou arranques de árvores carecem de autorização, com excepção dos 

desbastes previstos em PGF (Plano de Gestão Florestal) aprovado, que têm apenas 

de ser comunicados com antecedência de 30 dias. A autorização é requerida em 

formulário próprio e as árvores que se pretende abater devem ser previamente 

cintadas com tinta branca. A aplicação da lei compete ao ICNB (Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade) nas áreas classificadas (Parques 

Nacionais, Reservas Naturais, Parques Naturais, Monumentos Nacionais, Paisagens 

Protegidas e Sítios de Interesse Biológico) e à AFN (Autoridade Florestal Nacional) no 

resto do território.  

O corte ou arranque ilegal é uma contra-ordenação com coimas desde 49,88 € a 

49.639,37 €, e com possibilidade de sanções acessórias em casos de gravidade 

(perda, a favor do Estado, de maquinaria, veículos e quaisquer outros objectos que 

serviram ou estavam destinados a servir para a prática da contra-ordenação ou dos 

bens produzidos pela prática da infracção, incluindo a cortiça extraída e a lenha obtida, 

assim como a privação de acesso a qualquer ajuda pública por um período máximo de 

dois anos). 

No final da década de 80 iniciaram-se novas plantações de sobreiro, representando 

hoje uma área importante. A taxa de novas plantações tem sido da ordem de 4800 

ha/ano no período de 1990/1994 e de 9300 ha/ano no período de 1995/2003 (Ferreira 

et al. 2006). 
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2.2. Crescimento da árvore e produção de madeira  

A madeira no tronco das árvores é responsável pelo suporte da copa e assegura a 

condução de água e sais minerais das raízes até às folhas. A formação da madeira no 

tronco e ramos da árvore tem origem numa camada de células meristemáticas vivas, 

localizadas entre a madeira e a casca, a que se dá o nome de câmbio vascular. 

O câmbio é constituído por dois tipos de células: as iniciais dos raios, que originam a 

formação dos elementos celulares dispostos na horizontal, e as iniciais fusiformes, 

responsáveis pela formação dos elementos celulares verticais. São as divisões 

celulares do câmbio que dão origem ao xilema (ou madeira), formado para o interior 

da árvore, e ao floema, formado para o exterior, responsável pelo transporte dos 

produtos da fotossíntese desde as folhas até aos órgãos não fotossintéticos (Tsoumis 

1991; Bowyer et al. 1982).  

Em cada período de crescimento, a actividade do câmbio adiciona, através das 

divisões das células cambiais, uma nova e contínua camada de madeira, contribuindo 

para o aumento do diâmetro do tronco e ramos. As divisões cambiais podem ser 

periclinais ou anticlinais. As divisões periclinais (perpendiculares ao eixo radial da 

célula) resultam numa adição radial de novas células ao xilema secundário e ao 

floema, produzindo um aumento do diâmetro da árvore e, portanto, do seu volume. No 

entanto, e uma vez que este aumento de volume produz, por si só, uma elevada 

tensão tangencial no câmbio, o que poderia causar uma rotura, ocorrem também 

divisões longitudinais das células iniciais (divisões anticlinais) que aumentam o câmbio 

em perímetro e assim asseguram a continuidade do tecido cambial (Tsoumis 1991; 

Bowyer et al. 1982). 

A madeira não é um tecido homogéneo. Para além dos diferentes tipos de células que 

a constituem, existem duas regiões em secção transversal do tronco – o borne e o 

cerne – e, em cada camada de crescimento, variação na estrutura e dimensões 

celulares – lenho de princípio e de fim de estação. 

As células de madeira localizadas na parte mais interior da árvore deixam de ser 

fisiologicamente activas, ocorrendo deposição de extractivos, formando-se o cerne, 

geralmente com uma coloração mais escura devida à acumulação de extractivos (Hillis 

1987; Desch e Dinwoodie 1996). O cerne também se forma nos ramos e nas raízes e 

pode aparecer como resposta a uma agressão sofrida pela árvore, neste caso 

designando-se cerne patológico (Hillis 1987). Em corte transversal do tronco, pode 

observar-se que o cerne forma um círculo interior cuja área vai diminuindo 

gradualmente da base da árvore para cima, até terminar a um determinado nível de 
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altura do tronco. Deste modo, o cerne forma um cone interior no tronco das árvores 

(Gominho et al. 2004).  

O borne compreende a parte exterior do lenho que está fisiologicamente activa e é 

responsável pela condução da água e sais minerais da raiz para a copa da árvore e 

pelo armazenamento dos produtos elaborados. No cerne, a maioria das células estão 

mortas, mas as células de parênquima nos raios continuam vivas durante algum 

tempo e tomam parte activa em processos metabólicos, tais como a respiração e a 

assimilação e respondem a eventuais agressões sofridas pela árvore, produzindo 

tecido cicatrizante ou substâncias de protecção (por exemplo, resinas e gomas). O 

borne é constituído pelas células mais recentes da formação do lenho (Hillis 1987; 

Desch e Dinwoodie 1996). 

Nas zonas temperadas, o crescimento é mais rápido na primavera e mais lento no final 

do Verão, cessando no Outono e durante o Inverno. Este tipo de crescimento resulta 

na formação de um anel anual composto por lenho de inicio de estação e lenho de fim 

de estação, pelo que a madeira apresenta características diferenciadas dependendo 

da altura do período de crescimento em que foi formada. Assim, as células formadas 

no início do período de crescimento (lenho de início de estação) possuem lúmens de 

grande diâmetro e paredes celulares finas, em oposição às células formadas no final 

do período de crescimento (lenho de fim de estação) com lúmens mais estreitos e 

paredes celulares de maior espessura (responsáveis pela zona mais escura do anel 

de crescimento). É portanto possível identificar a fronteira entre dois períodos anuais 

de crescimento devido à transição entre o tamanho das células do lenho de fim de 

estacão de um ano e o tamanho das células de inicio de estação do ano seguinte 

(Tsoumis 1991; Bowyer et al. 1982).     

A madeira tem três direcções de crescimento: axial ou longitudinal (ao longo do tronco 

da árvore), radial (desde o centro, ou medula, do tronco da árvore à sua periferia) e 

tangencial (tangencial aos anéis de crescimento anual). O facto de ter estas diferentes 

direcções de crescimento faz com que os seus elementos celulares também estejam 

dispostos com diferentes orientações, pelo que a madeira é um tecido anisotrópico, ou 

seja, as suas características variam com a direcção observada. 

 

2.2.1. Caracterização da madeira de carvalhos 

A madeira de carvalhos é muito apreciada pela sua estética apelativa, principalmente 

resultante das suas características anatómicas, associada a boas propriedades 

mecânicas e durabilidade natural. Em geral, os carvalhos são madeiras duras, com 
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valores de densidade elevados (entre 710-900 kg/m3) e coeficientes de retracção 

elevados. As madeiras das várias espécies de carvalhos apresentam, no entanto, uma 

diversidade de características mecânicas, físicas e tecnológicas, o que influenciará os 

respectivos usos. Em geral, as madeiras de carvalhos apresentam boa aptidão para 

usos estruturais, para revestimentos, carpintaria e mobiliário (Carvalho et al. 2009). 

A durabilidade é uma característica importante pois, como material orgânico que é, a 

madeira está sujeita ao ataque de certos organismos, como fungos, bactérias e alguns 

insectos xilófagos, como é o caso das térmitas (Faherty & Williamson, 1995). Para 

cada tipo de agente biológico de degradação, a durabilidade natural da madeira será 

função das substâncias tóxicas ou inibidoras naturais nela contidas. De entre as 

espécies europeias, a Norma Europeia (EN 350-2, 1995) classifica como duráveis a 

Robinia pseudoacacia (acácia-bastarda), Castanea sativa (castanheiro) e algumas 

espécies de carvalhos europeus, por exemplo Quercus robur (Humar et al. 2008). 

O cerne apresenta, em geral, uma resistência natural à podridão e danos por insectos. 

A durabilidade é variável consoante a espécie, apresentando, por exemplo, valores 

aceitáveis para o cerne de Quercus robur, mas sendo susceptível a podridões em 

Quercus suber. Estudos levados a cabo para avaliar a influência da largura do anel de 

crescimento e densidade na durabilidade do cerne de madeira de carvalhos, 

concluíram que espécies com anéis mais estreitos eram mais atreitas a ataques por 

fungos do que espécies mais densas e com anéis mais largos (Humar et al. 2008).  

O borne nos carvalhos apresenta uma cor amarela-acastanhada e o cerne, que é 

distinto, regular e abundante, é castanho com laivos mais ou menos intensos, 

ocasionalmente rosado ou pardacento (Carvalho 1997). 

 

Anatomia  

A madeira dos carvalhos apresenta uma estrutura anatómica característica da madeira 

de folhosas. Como tal é compostas por fibras, vasos, células de parênquima e raios. A 

composição celular aproximada de uma folhosa é a seguinte em relação ao volume de 

madeira: 15-60% fibras, 20-60% elementos de vasos; 5-30% células de parênquima 

radial e cerca de 0-24% células de parênquima axial (Bowyer et al. 1982).  

A identificação dos anéis de crescimento depende de quão abrupta é a transição no 

tamanho dos vasos e na estrutura das fibras e das paredes das células de 

parênquima. Há casos em que a transição é gradual, pelo que é difícil identificar os 

anéis de crescimento. 
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A porosidade da madeira de carvalhos aparece na literatura dividida entre porosidade 

em anel (Q. robur, Q. rubra, Q. petraea, Q. pubescens, Q. pyrenaica) ou difusa (Q. ilex 

subsp. ballota, Q. ilex subsp. rotundifolia). Em alguns casos, a questão gera alguma 

controvérsia entre autores, como é o caso de Q. faginea que é classificado como 

tendo uma porosidade a variar entre em anel e semi-anel (García Esteban et al. 2003) 

ou porosidade em anel (Carvalho 1997). 

Os vasos e as fibras são responsáveis pelas funções de transporte e suporte, 

respectivamente, sendo as funções de reserva garantidas pelas células de 

parênquima (Bowyer et al. 1982). Os vasos são formados pelos elementos dos vasos, 

unidos entre si e comunicando através das perfurações. A comunicação entre os 

elementos dos vasos ou fibras longitudinalmente adjacentes faz-se através das 

pontuações nas paredes celulares comuns. É também através destas pontuações que 

se realiza o movimento radial da água e sais minerais (Tsoumis 1991; Bowyer et al. 

1982). 

As fibras apresentam paredes mais espessas e pontuações mais reduzidas. Existem 

dois tipos principais de fibras, os fibro-traqueídos e as fibras libriformes, que diferem 

entre si pela natureza das pontuações (Tsoumis 1991; Bowyer et al. 1982). 

As células de parênquima encontram-se dispostas verticalmente ou horizontalmente, 

formando o parênquima axial ou os raios xilémicos, respectivamente. A função destas 

células consiste em armazenar reservas sob a forma de amido ou lípidos (Tsoumis 

1991; Bowyer et al. 1982). Os raios lenhosos são particularmente importantes na 

identificação das folhosas através das suas características de nitidez e tipologia 

(Carvalho 1997).  

A madeira dos carvalhos exibe raios largos e distintos, tanto na secção tangencial 

como na radial, o que lhe confere um carácter estético bastante apelativo. Os 

carvalhos de folha caduca caracterizam-se por apresentarem porosidade em anel 

(Figura 2.4) e raios lenhosos muito altos, chegando a atingir 25 mm. Os carvalhos de 

folha persistente apresentam uma porosidade semi-difusa (Figura 2.5) com raios 

lenhosos desiguais, uns largos ou muito largos distintos, e outros finos e indefinidos.  

Alguns estudos apresentam valores para a biometria celular em algumas espécies de 

carvalhos. Por exemplo, referem-se os seguintes valores de comprimento de fibras e 

diâmetro de vasos, respectivamente: 1,353 mm e 0,087 mm para Quercus conferta, 

1,103 mm e 0,080 mm para Quercus ilex e 1,116 mm e 0,087 mm para Quercus 

coccifera (Voulgaridis 1990), assim como 0,58 mm para o comprimento de elementos 

dos vasos para Quercus petraea  (Helińska-Raczkowska e Fabisiak 1991). 
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Figura 2.4. Imagem (secção transversal) de 
madeira de Quercus robur onde é visível a 
porosidade em anel.  
Fonte: Carvalho 1997 
 

Figura 2.5. Imagem (secção transversal) de 
madeira de Quercus rotundifolia onde é 
visível a porosidade semi-difusa.  
Fonte: Carvalho 1997 
 

 

Densidade  

No âmbito das propriedades físicas da madeira, a densidade ou massa volúmica, que 

expressa a quantidade de substância lenhosa por unidade de volume, é considerada 

um critério fundamental de qualidade, uma vez que permite estabelecer uma 

correlação com outras propriedades físicas e mecânicas, nomeadamente resistência 

mecânica e comportamento em uso (Zobel e van Buijtenen 1989). A massa volúmica 

expressa-se pela quantidade de substância lenhosa por unidade de volume (g/cm3), 

variando de acordo com a proporção entre material celular e espaços vazios. 

A densidade da madeira dos carvalhos tem sido estudada para diferentes espécies, 

tais como Quercus ilex (0.96-1.00 g.cm-3), Quercus pendunculata (0.82 g.cm-3), 

Quercus cerris (0.85 g.cm-3) (Dilem 1995), Quercus petraea (0.51-0.85 g.cm-3) (Degron 

e Nepveu 1996; Zhang et al. 1993; Nepveu 1984; Bergès et al. 2000, 2008; Deret-

Varcin 1983; Badel et al. 2006; Guilley e Nepveu 2003), Quercus liaotungensis (0.66 

g.cm-3) (Zhang e Zhong 1991), Quercus robur (0.50-0.66 g.cm-3) (Zhang et al. 1993; 

Nepveu 1984; Deret-Varcin 1983; Badel et al. 2006) e Quercus rubra (0.54-0.61 g.cm-

3) (Nepveu 1984; Woodcock e Shier 2002; Guyette e Stambaugh 2003). 

Para algumas espécies, por exemplo Quercus robur e Q. petraea, em França, foram 

feitos estudos detalhados de variabilidade da densidade e que permitiram estabelecer 

modelos de variação de densidade usando a largura do anel e a idade cambial 
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(Ackermann 1995; Degron e Nepveu 1996; Bergès et al. 2000; Guilley et al. 1999; 

Guilley 2000).  

A idade mostrou ser um factor de variação para a densidade da madeira, verificando-

se um decréscimo da densidade com a idade em espécies como Quercus garryana 

(Lei et al. 1996), Q. petraea (Degron e Nepveu 1996; Zhang 1997; Deret-Varcin 1983; 

Zhang et al. 1993; Guilley et al. 1999; Bergès et al. 2000), Q. robur (Deret-Varcin 1983; 

Zhang et al. 1993) e Q. rubra (Woodcock e Shier 2002). 

No que respeita à variação axial da densidade na árvore, estudos com Quercus 

petraea realizados a três níveis de altura no tronco evidenciaram uma correlação forte 

entre a posição axial na árvore e a densidade dos lenhos de início e de fim de estacão 

(Degron e Nepveu 1996). Outros estudos com Q. petraea (Guilley et al. 1999) e com 

Q. garryana (Lei et al. 1996) confirmaram o decréscimo da densidade com a posição 

axial no tronco. 

No anel de crescimento concluiu-se, para Quercus petraea, não haver diferenças 

significativas de densidade de lenho de inicio e lenho de fim de estacão e entre locais 

(Degron e Nepveu 1996; Guilley et al. 2004). 

Quanto a lenho de reacção, estudos com Quercus petraea, Q. robur e Q. garryana 

apontam para uma relação fraca ou mesmo nula entre a variação de densidade e a 

presença de lenho de reacção (Guilley et al. 1999; Zhang 1997; Lei et al. 1996).  

 

Variações dimensionais  

A madeira quando sujeita a entrada ou saída de água reage de forma diferente 

consoante o seu teor de humidade se encontre abaixo ou acima do Ponto de 

Saturação das Fibras (PSF). O ponto de saturação das fibras (PSF) define-se como o 

teor de humidade da madeira para o qual as paredes celulares estão saturadas de 

água e as cavidades celulares estão vazias (Zobel e van Buijtenen 1989). Se a 

madeira estiver abaixo do PSF, a entrada de água vai provocar um inchamento das 

paredes celulares e a saída provoca uma retracção, o que vai originar uma alteração 

(aumento ou diminuição) nas suas dimensões. Caso a madeira se encontre acima do 

PSF, não se verificam alterações dimensionais (Kollmam e Côté 1968). 

A anisotropia da madeira também se verifica nas variações dimensionais que são mais 

acentuadas nas direcções radial e tangencial e praticamente nulas na direcção axial. 

Isto sucede devido à orientação predominantemente vertical das células e, nestas, das 

microfibrilas que constituem a parede celular (Siau 1995). A retracção e inchamento 
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apresentam valores mais acentuados na direcção tangencial do que na radial. Esta 

diferença está relacionada com a presença dos raios xilémicos que, devido à sua 

orientação radial na massa da madeira, poderão ter um efeito restritivo sobre a 

retracção nesta direcção (Tsoumis 1991; Siau 1995). 

No que se refere ao caso particular da madeira de carvalhos, esta anisotropia de 

retracções entre direcções é muito importante, uma vez que apresentam raios 

xilémicos de grandes dimensões e uma anisotropia bastante elevada. A madeira de 

carvalho apresenta, em geral, valores médios de retracção volumétrica total de 18,4% 

com valores médios de coeficientes de retracção de 0,53. Por exemplo, Quercus 

faginea apresenta um valor muito elevado de retracção volumétrica total, e Q. 

rotundifolia apresenta um valor elevado de coeficiente de retracção (Quadro 2.5).  

 

Quadro 2.5. Valores percentuais de retracção volumétrica, tangencial e radial e coeficiente  
de retracção da madeira para diferentes espécies de carvalhos  
 

Espécie Retracção 

volumétrica (%) 

Retracção 

tangencial (%) 

Retracção 

radial (%) 

Coeficiente 

de retracção 

Quercus robur 16,8 10,7 4,9 0,55 

Quercus pyrenaica 18,1 11,7 5,2 0,50 

Quercus 

rotundifolia 

16,0 9,5 5,3 0,58 

Quercus rubra 16,3 11,0 4,4 0,52 

Quercus faginea 25,0 14,9 9,5 0,50 

Quercus suber 17,7 11,4 5,4 0,56 

 
 

Fonte: Carvalho 1997 

 

Estas variações dimensionais com a humidade constituem outra propriedade física da 

madeira também com muita importância tecnológica. A instabilidade dimensional é um 

dos maiores impedimentos para o processamento e uso da madeira. Sabe-se que a 

estrutura microscópica das células, a sua forma e composição química contribuem 

para o comportamento da madeira de inchamento ou retracção (Salmen 2004; Badel e 

Perré 2007).  
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Têm vindo a ser desenvolvidos com sucesso modelos de previsão do comportamento 

da madeira de carvalho quanto às alterações dimensionais (Badel e Perré 2002; Perré 

e Badel 2003; Badel e Perré 2007). Estes modelos utilizam a estrutura anatómica dos 

anéis de crescimento (ou seja, a organização espacial dos raios, fibras, áreas de 

parênquima e vasos) para avaliar as propriedades de retracção ou inchamento da 

madeira. O modelo desenvolvido por estes autores utilizou determinações feitas 

utilizando técnicas não destrutivas para o estudo dos anéis de crescimento, pelo que 

através de uma verrumada é possível a caracterização do comportamento da madeira 

ao inchamento. Os modelos desenvolvidos têm uma margem de erro de apenas 5% 

na direcção tangencial, mas a sua qualidade não é tão satisfatória na direcção radial, 

estando ainda por explicar a origem desta diferença (Badel e Perré 2007). Badel e 

Perré (2007) concluíram, portanto, ser possível prever o comportamento da madeira 

de carvalho ao inchamento recorrendo à estrutura anatómica da madeira, diferindo dos 

outros modelos que se baseiam em informação macroscópica como seja a densidade. 

 

Dureza 

A dureza da madeira é, também, um indicador corrente das suas propriedades físicas, 

uma vez que depende sobretudo da espessura das paredes celulares e do tamanho 

do lúmen das células (Carvalho 1997). A dureza apresenta uma estreita ligação com 

as várias propriedades mecânicas da madeira e está relacionada com a facilidade ou 

dificuldade de trabalhar uma madeira, sendo por isso considerada um bom índice de 

qualidade (Hirata et al. 2001; Tsoumis 1991). A dureza consiste na resistência do 

material à identação ou penetração de um corpo. A capacidade de resistir aos 

esforços de deformação impostos está relacionada com a densidade do material, 

sendo mais lenta a progressão da ferramenta de deformação quanto maior for a 

densidade do material. 

A madeira de carvalhos apresenta, em geral, valores de dureza médios, sendo 

classificada como moderadamente dura. O Quadro 2.6 apresenta valores de dureza 

para algumas espécies, onde Quercus rotundifolia apresenta o valor mais elevado. Os 

valores do índice de rigidez e da resistência à flexão (MOR) apontam para uma 

madeira moderadamente elástica a elástica com valores médios de ruptura variando 

ligeiramente entre espécies. Os valores do índice de rigidez são mais elevados para 

Q. pyrenaica e mais baixos para Q. suber e Q. faginea. Quercus rubra apresenta o 

valor mais elevado de MOR, tendo Q. suber o valor mais baixo (Quadro 2.6) (Carvalho 

1997). 
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Quadro 2.6. Valores de dureza, índice de rigidez e resistência à  

flexão (MOR) diferentes espécies de carvalhos 
 

Espécie Dureza (kgf) Índice de rigidez MOR (kg/cm
2
) 

Quercus robur 575 26 1375 

Quercus pyrenaica 620 30 1403 

Quercus rotundifolia 1050  27 1500 

Quercus rubra 620 23 1550 

Quercus faginea 799 22 1525 

Quercus suber 795 22 1280 

 

Fonte: Carvalho 1997 

 

2.2.2. Caracterização da madeira de sobreiro 

A madeira de sobreiro tem sido pouco estudada tanto em relação à sua caracterização 

anatómica como às suas propriedades físicas e mecânicas, ao contrário do que se tem 

verificado para outros carvalhos. Tal deve-se, em parte, ao facto de a madeira de 

sobreiro não ter actualmente aplicações nobres, o que faz com que o material 

proveniente de desbastes, podas ou abates seja utilizado exclusivamente para 

queima. Sabe-se que se trata de uma madeira densa, com valores médios de 

densidade entre 0.8 e 1.0 g/cm3, próximos dos da madeira de outras espécies de 

carvalho conhecidas pela sua dureza, como sejam o carvalho cerquinho e a azinheira 

(Carvalho 1997). 

Existem algumas publicações onde constam dados gerais da anatomia da madeira do 

sobreiro (García Esteban e Guindeo Casassús 1989; Carvalho 1996, 1997; Quilhó et 

al. 2003). Mais recentemente, a anatomia da madeira de sobreiro foi caracterizada 

detalhadamente (Sousa et al. 2009), e analisaram-se alguns factores de variabilidade, 

nomeadamente a variação radial dos vasos, fibras e raios (Leal et al. 2006, 2007), a 

relação entre o crescimento da madeira e as características dos vasos com o clima e o 

descortiçamento (Leal et al. 2008). Sabe-se que o crescimento radial da madeira é 

fortemente determinado pela precipitação acumulada durante os meses anteriores ao 

inicio do período de crescimento e que existe uma redução do crescimento radial da 

madeira com o descortiçamento (Leal et al. 2008). 
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Foram também já estudados aspectos do Q. suber relacionados com as interacções 

fisiológicas e ambientais (Villar-Salvador et al. 1997; Mansour e Fay 1998), assim 

como com o crescimento e condução silvícola (Borges et al. 1997; Paulo et al. 2002; 

Costa et al. 2004).  

A madeira de sobreiro não apresenta diferenças relevantes no que diz respeito à sua 

anatomia em comparação com outras espécies de carvalhos de folha persistente 

(Natividade 1950; Gaio 1951; Wagenführ e Scheiber 1985; García-Esteban e Guíndeo-

Casasús 1989; Carvalho 1956, 1997; Nunes 1998).  

A madeira de sobreiro apresenta um cerne distinto castanho-escuro, contrastante com 

um borne bastante mais claro (Carvalho 1997; Sousa et al. 2009). 

Alguns autores caracterizam a madeira de sobreiro como tendo uma porosidade em 

anel (García-Esteban e Guíndeo-Casasús 1989; Gourlay e Pereira 1998; García 

Esteban et al., 2003) e outros como porosidade semi-difusa (Carvalho 1997; Nunes 

1998; Sousa et al. 2009). A Figura 2.6 mostra imagem de madeira de sobreiro onde é 

visível a porosidade em anel. Os vasos são solitários, com perfurações simples, e são 

mais largos e abundantes no lenho de início de estacão, decrescendo no lenho de fim 

de estação (Sousa et al. 2009).  

Alguns autores descrevem os anéis de crescimento como visíveis, com uma distinção 

clara no que respeita à dimensão dos vasos do lenho de inicio e lenho de fim de 

estacão (Carvalho 1997; Sousa et al. 2009), embora outros autores indiquem 

dificuldades na sua identificação (Gourlay e Pereira 1998; Leal e Pereira 2005). A 

Figura 2.7 mostra imagens da secção transversal da madeira de Q. suber onde é 

visível a variação em tamanho e distribuição dos vasos dentro do anel de crescimento 

em duas situações: anel de crescimento não visível e visível.  

As árvores em produção de cortiça apresentam uma alteração de distribuição e 

frequência de vasos, com poros menores e uma porosidade menos distinta. Por 

exemplo, o diâmetro dos vasos, comprimento dos elementos e frequência foi de 133 

mm, 433 mm e 2,9 vasos/mm2 para árvores que nunca foram descortiçadas e 139 mm, 

341 mm e 5,1 vasos/mm2 para árvores descortiçadas (Sousa et al. 2009). A Figura 2.8 

mostra imagens de elementos de vasos dissociados de Quercus suber no lenho de 

início e de fim de estação. 
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Figura 2.6. Imagem (secção transversal) de madeira de  
Quercus suber onde é visível a porosidade em anel. 
Fonte: Carvalho 1997  
 

 

  

Figura 2.7. Imagens (secção transversal) da madeira de Quercus 

suber mostrando variação em tamanho e distribuição dos vasos 
dentro do anel de crescimento em duas situações: anel de 
crescimento não visível (esquerda) e visível (direita) (escala 300 
µm). 
Fonte: Leal et al. 2007  
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As operações de descortiçamento provocam uma alteração na anatomia da madeira, 

com a formação de células mais pequenas, paredes mais espessas, um maior número 

de fibras e menos parênquima (Gourlay e Pereira 1998). Os anéis são mais difíceis de 

identificar e a porosidade torna-se irregular (Sousa et al. 2009). Na generalidade, após 

o primeiro descortiçamento, a taxa de crescimento da madeira diminui para 1-4 mm 

por ano em contraste com os 5-10 mm por ano sem descortiçamento (Gourlay e 

Pereira 1998). 

O pequeno tamanho dos vasos (quando comparados com outras espécies), em 

conjunto com a ausência de variação radial na distribuição dos vasos, está 

directamente relacionado com a elevada densidade apresentada por esta madeira 

(Leal 2008).  

A madeira possui parênquima axial disposto em fiadas tangenciais e raios uni e 

multisseriados (Carvalho 1997). Os raios multisseriados têm larguras muito variáveis, 

entre 0,15 e 1,04 mm e os raios unisseriados apresentam também alturas muito 

variáveis, entre 9,1 e 791,3 mm. As fibras apresentam um comprimento médio de 1,15 

mm. As características anatómicas do sobreiro favorecem a condução de água e 

mecanismos de adaptação à seca para o clima mediterrâneo (Sousa et al. 2009).  

Os raios multisseriados são caracterizados por uma enorme variabilidade dimensional 

entre raios próximos e entre árvores, mantendo, no entanto, uma relativa constância 

ao longo da direcção radial da árvore. Esta variabilidade confere uma dinâmica visual 

à madeira oferecendo uma gama muito variada de padrões (Leal 2008). A Figura 2.9 

mostra os raios em secção transversal e tangencial.  

A estética particular da madeira é determinada pelas suas características anatómicas, 

nomeadamente pela presença de raios xilémicos multisseriados grandes, de maior 

dimensão no sobreiro em comparação com outros carvalhos e de cor mais escura que 

os tecidos circundantes, o que lhe confere um grande impacto visual e que a distingue 

de outras espécies (Leal 2008). Este elevado valor estético dá-lhe um carácter muito 

apelativo para a eventual produção de produtos de maior valor acrescentado. Estas 

características, em conjunto com a homogeneidade que se verifica ao nível da árvore, 

são considerados de grande importância no que respeita à conversão industrial desta 

madeira (Leal 2008). 
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Figura 2.8. Imagens de elementos de vasos dissociados de Quercus suber: lenho  
de inicio (esquerda) e de fim de estacão (direita).  
Fonte: Leal e Sousa 2008 
 

 

Figura 2.9. Imagens de raios (setas) de Quercus suber em secção transversal  

(esquerda) e secção tangencial (direita).  
Fonte: Leal et al. 2006  

 

2.3. Modelos de reconstrução do tronco e de simulação de corte  

O mercado mundial de madeira enfrenta dificuldades de abastecimento da matéria-

prima para uso industrial, tanto pela escassez natural de recursos como por maiores 

custos associados à sua produção. Esta realidade faz com que seja importante a 

inovação na cadeia de produção, levando a produtos de maior valor acrescentado que 

permitam aproveitar a matéria-prima disponível ou que procurem alternativas à sua 

escassez. Nesta fase, a ligação entre os centros de investigação, a indústria 
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transformadora e o mercado é muito importante, ou seja, é importante que o conceito 

e optimização da cadeia de conversão da madeira estejam presentes e funcionais. 

A cadeia de conversão da madeira tem origem na floresta, com o modelo de gestão 

silvícola e o planeamento do abate das árvores, terminando no consumidor, com a 

aquisição e utilização do produto final (Figura 2.10). Ou seja, o processo tem início na 

matéria-prima (ao nível do povoamento florestal), que é caracterizada pela sua 

elevada variabilidade (na árvore, entre árvores e entre povoamentos), continua nas 

operações de conversão da madeira (primárias e secundárias) e termina nos 

consumidores com as suas especificações. Estes são cada vez mais exigentes no que 

respeita à qualidade dos produtos finais, que incluem não só aspectos de 

comportamento em uso mas também critérios de sustentabilidade ambiental. As 

operações de conversão desenvolvem-se sequencialmente e o produto que resulta de 

uma fase de produção constitui matéria-prima da fase seguinte. Em simultâneo com o 

fluxo unidireccional da matéria-prima desde a floresta até ao mercado e uso final, 

verificou-se ser necessário criar em paralelo um fluxo bidireccional de informação e 

conhecimento. O objectivo deste fluxo é ir de encontro às especificidades dos produtos 

no mercado, actuando, não só ao nível da transformação industrial como, desde logo, 

ao nível do abastecimento da matéria-prima e da gestão dos povoamentos. Em última 

análise, a gestão de um povoamento estará condicionado pelas necessidades dos 

consumidores que procurarão e exigirão uma produção de matéria-prima adequada 

(Knapic et al. 2003).  

 

Figura 2.10. Representação esquemática da cadeia de conversão da madeira  

desde a floresta ao consumidor final.  
Fonte: adaptado de Usenius A. 1999 
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Os factores que determinam a optimização da cadeia de conversão são diferentes em 

cada ponto. Por exemplo, na conversão industrial da madeira os factores chave são os 

rendimentos e a eficiência de processamento. Os rendimentos de conversão estão 

associados tanto à matéria-prima (por exemplo, a conformação do tronco e defeitos da 

madeira provenientes de práticas silvícolas desajustadas ao objectivo de produção 

podem reduzir substancialmente os rendimentos), como às características das 

máquinas (por exemplo, espessura de serra, estado de afiamento das serras e de 

manutenção dos motores), ou à qualidade de operações unitárias de processamento 

(por exemplo, os defeitos de secagem são responsáveis por uma parte considerável 

dos defeitos ao nível do produto final).  

No início da cadeia, isto é, na relação produtor florestal/conversão primária, é 

importante o desenvolvimento de medidas e sistemas que permitam a produção, a 

identificação e a selecção da matéria-prima adequada para as necessidades de cada 

produto final. Neste sentido têm-se desenvolvido estudos de optimização da cadeia de 

conversão da madeira, especialmente em países com forte produção e transformação 

florestal, como por exemplo, Suécia, Finlândia, EUA e Canadá. Neste âmbito têm 

vindo a ser desenvolvidos programas computacionais com base na aplicação de 

modelos matemáticos de modelação da matéria-prima e de simulação de corte de 

peças. Estes programas permitem uma interligação entre os conhecimentos da 

matéria-prima e as medições efectuadas no campo (medições biométricas da árvore 

tais como altura total, altura da copa, altura da inserção dos ramos, diâmetro à altura 

do peito), permitindo a modelação da conversão e previsão de rendimentos e 

propriedades dos produtos serrados antes da operação de serração (Pinto 2004). 

A criação de modelos e representações tridimensionais de árvores e toros dá 

informação sobre a sua geometria exterior e pode também incorporar informação 

sobre as suas propriedades internas. A previsão a priori das propriedades internas da 

matéria-prima permite um planeamento da conversão direccionada para a optimização 

da produção dos diferentes produtos. 

Assim, consoante se trate de uma linha de produção de produtos de madeira, de pasta 

para papel ou de papel, as características associadas à matéria-prima terão impactos 

diferentes no produto final. Por exemplo, o cerne é desvantajoso na produção de pasta 

para papel e vantajoso ao nível da serração. Na produção de pasta para papel o cerne 

aumenta o consumo de reagentes de deslenhificação durante o processo e diminui o 

rendimento da pasta produzida e o seu grau de brancura. Já no que respeita à 

utilização como madeira sólida, devido à sua durabilidade natural e à menor 

permeabilidade, o cerne constitui a parte mais valorizada do tronco, sendo ideal para 
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aplicação em obras exteriores (por exemplo, portas, janelas, estruturas, mobiliário 

urbano) assim como em construção naval.  

Os primeiros estudos de simulação de conversão tiveram como objectivo a 

optimização dos rendimentos em serração e utilizam como informação sobre a 

matéria-prima os dados de medições directas feitas em toros (McAdoo 1969; 

Tsolakides 1969; Cummins e Culbertson 1972; Richards 1973; Usenius 1980; 

Grönlund 1989). Estas medições permitiram o desenvolvimento de algoritmos 

matemáticos para a computação e reconstrução tridimensional dos toros e troncos, 

não só aplicados à sua geometria exterior como aos defeitos no seu interior. A 

interacção destas informações permitiu desenvolver modelos tridimensionais virtuais 

que podem ser utilizados para a análise do impacto de variáveis de conversão e testar 

múltiplos cenários, servindo de base para o desenvolvimento de modelos de 

simulação de serração (Richards 1973; Todoroki 1996; Pinto et al. 2002; Ikonen et al. 

2003). O estudo do efeito de factores da matéria-prima, tais como o diâmetro e o 

comprimento de toros, e de factores de processamento, tais como espessura e 

inclinação de serra e padrões de corte, nos rendimentos de corte tem sido estudado 

por alguns grupos de investigação, inicialmente com preocupações apenas ao nível do 

rendimento quantitativo (Richards 1973) e, mais tarde, com uma componente de 

qualidade associada (planos de silvicultura dos povoamentos e defeitos estruturais da 

madeira) (Pinto et al. 2002; Ikonen et al. 2003). 

Os algoritmos da modelação e reconstrução tridimensional das árvores incluem a 

forma do tronco e a sua estrutura interna, por exemplo nós e cerne, compilando a 

informação necessária ao processo de simulação e optimização (Oja 1997; Björklund 

1999; Pinto et al. 2003, 2004). Outras características importantes podem ser 

incorporadas, tal como foi feito para a inclinação do fio que influencia as propriedades 

mecânicas da madeira, num modelo tridimensional desenvolvido para Picea abies 

(Gjerdrum e Bernabei 2009). 

A representação virtual da matéria-prima baseia-se numa fase inicial de aquisição de 

informação através de medições directas que caracterizam todo o volume. O sistema 

de leitura pode ser visual, de laser, raios X, infravermelho, tomografia computorizada 

ou de ressonância magnética, entre outros. As medições podem ser não destrutivas 

(análise dos toros ou troncos inteiros) ou destrutivas (análise sobre partes constituintes 

dos toros). A análise destrutiva é aplicada apenas na fase de desenvolvimento de 

modelos e de validação de técnicas ou para consultorias industriais específicas. A 

aplicação industrial requer, obviamente, um sistema de análise não destrutivo. 
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A tomografia computorizada permite a detecção, por exemplo, da largura do anel 

(Brüchert et al. 2008), sendo também uma técnica muito utilizada para simular 

rendimentos em ambiente industrial virtual (Chiorescu e Gronlund 2000). A sua grande 

limitação para uma aplicação industrial é o tempo de aquisição e computação de 

dados e o seu custo elevado. Em países como a Finlândia já é comum a 

implementação de raios X nas serrações, permitindo um melhor planeamento do 

processamento da matéria-prima, apesar de efectuarem uma leitura dos defeitos da 

madeira mais imprecisa do que a tomografia computorizada.  

Desde os anos 70 que o VTT (Technical Research Centre of Finland) tem vindo a 

trabalhar nesta área, o que resultou no desenvolvimento de um programa integrado, 

WoodCIM® (Usenius 1980, 1999, 2000). Este programa foi inicialmente desenvolvido 

para Pinus sylvestris e Picea abies, tendo posteriormente sido adaptado para Pinus 

pinaster (Pinto 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). 

O WoodCim® é um sistema integrado de optimização de vários níveis da cadeia de 

conversão, desde a optimização da toragem e definição de limites das classes de 

dimensão dos toros, até à optimização de padrões de corte e ao planeamento da 

produção de acordo com as especificações do mercado para os produtos (Usenius e 

Song 1996; Usenius 1999). O WoodCim® é composto por módulos independentes de 

apoio à investigação que podem estar ligados ao sistema de controlo do fluxo de 

material ou a outros computadores em ambiente industrial (Pinto 2004): 

(i) software para a optimização da escolha de parcelas e toragem;  

(ii) programa de optimização dos limites das classes de dimensões;  

(iii) programa de simulação para previsão de rendimentos (em volume e em valor) 

em ambiente de serração;  

(iv) software para a optimização da produção de componentes;  

(v) modelo de serração.  

O módulo de simulação de corte em serração permite calcular o rendimento de 

serração (em valor e em volume) utilizando diferentes hipóteses de padrões de corte 

para cada toro e escolhendo a melhor combinação de dimensões e qualidade dos 

produtos de madeira serrada. Os resultados, que podem ser referenciados a um lote 

de toros, a uma árvore ou só a um toro, incluem não só a melhor hipótese de padrão 

de corte, como também a caracterização dos produtos em termos de número de peças 

serradas de cada tipo e do seu volume, qualidade e valor. O programa indica também 

o volume e valor de estilha e serrim resultantes de cada simulação. 
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A Figura 2.11 apresenta uma interface do programa de toragem do WoodCim®, onde 

se exemplifica uma representação tridimensional de toros e tronco. Para além da 

reconstrução da geometria externa está também representada a arquitectura interna 

dos nós e o cerne. Os nós são classificados com um código de cores (verde para nós 

sãos; azul para nós secos e vermelho para nós podres). A Figura 2.12 mostra as 

interfaces gráficas do programa de simulação de corte de componentes. 

 

 

Figura 2.11. Representação 3D de tronco (em cima) e toros (em baixo) com a arquitectura 

interna dos nós (verde-nós sãos; azul-nós secos; vermelho-nós podres) e o desenvolvimento 
interno do cerne (azul escuro). Fonte: VTT 
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Figura 2.12. Interfaces gráficas do programa de simulação de corte de componentes.  
Fonte: VTT  
 

Aplicando estas metodologias e modelos torna-se possível uma gestão equilibrada e 

sustentável dos povoamentos e uma eficiência de rendimentos ao nível da conversão 

industrial, maximizando os lucros obtidos e colocando no mercado produtos que vão 

de encontro às expectativas dos consumidores. Numa fase de investigação e de 
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prospecção de espécies quanto à sua viabilidade de aproveitamento para serração, a 

modelação e a simulação de rendimentos permitem obter uma análise das 

potencialidades de produção e uma análise preliminar da respectiva rendibilidade, 

assim como dos factores da matéria-prima que as influenciam, com as respectivas 

implicações a nível florestal. 
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Capítulo 3  

 

  Metodologia experimental  
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3.1. Amostragem  

Foram seleccionadas para este estudo árvores de sobreiro, Quercus suber L., e de 

carvalho português, Quercus faginea L.  

As árvores de sobreiro foram seleccionadas para realizar estudos de: 

 Densidade para avaliar a variabilidade dentro e entre árvores no mesmo 

povoamento - utilizadas no artigo ―Radial variation of wood density components 

and ring width in cork oak trees‖ - e entre povoamentos - utilizadas no artigo 

―Within and between-tree variation of wood density components in cork oak 

trees in two sites in Portugal‖; 

 Reconstrução tridimensional de toros e simulação de corte de peças, avaliando 

a qualidade da matéria-prima para a produção de produtos de madeira e o 

respectivo rendimento - utilizadas no artigo ―Stem modeling and simulation of 

conversion of cork oak stems for quality wood products‖; 

 Caracterização da madeira de sobreiro quanto ao seu desempenho na 

aplicação para pavimentos - utilizadas no artigo ―Properties of cork oak wood 

related to solid wood flooring performance‖. 

As árvores de carvalho-português foram utilizadas para estudos de densidade na 

árvore e entre árvores em diferentes povoamentos para servir de comparação aos 

resultados obtidos com o sobreiro (utilizadas no artigo ―Variation of wood density 

components within and between Quercus faginea trees‖). 

Todas as árvores utilizadas para os trabalhos realizados no âmbito desta tese foram 

abatidas legalmente. De acordo com a legislação portuguesa, o abate de sobreiros é 

autorizado apenas nos casos em que as árvores estejam mortas ou doentes, para 

efeitos de desbaste ou devido a construções de interesse público (estradas, 

alargamento de linhas férreas ou barragens, por exemplo). Foram excluídas deste 

estudo as árvores que apresentassem podridões ou feridas de descortiçamento que 

interferissem com os testes realizados. 

 

3.1.1. Quercus suber 

Foram feitas três amostragens de árvores de sobreiro para a realização de dois 

estudos de densidade e um estudo de simulação de corte de peças. Todas as árvores 

apresentavam boa vitalidade e condições fitossanitárias. As amostragens foram 

realizadas na região do Alentejo. O clima é do tipo mediterrânico, com temperatura 

média de 16,1ºC e verões muito quentes especialmente em Julho e Agosto, com 
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precipitação média anual de 607 mm, predominantemente entre Outubro e Abril e 

praticamente nula nos meses de verão.  

 

Estudo da variação radial da densidade 

As árvores seleccionadas foram divididas em dois grupos: árvores já descortiçadas, 

com um diâmetro à altura do peito (dap) entre 39 cm e 43 cm e árvores que nunca 

foram descortiçadas, com um dap entre 27 cm e 34 cm. Não se conhecem dados 

específicos sobre o povoamento, apenas que o primeiro descortiçamento terá ocorrido 

aos 25 anos de idade. As árvores puderam ser abatidas por razões de construção de 

uma estrada no local. 

De cada árvore foi retirada uma rodela ao nível do dap com cerca de 4 cm de 

espessura, da qual foi depois cortada uma tira radial com 2 mm de espessura, tal 

como está exemplificado na Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1. Esquema da recolha de amostras de Quercus suber para o estudo da variação 

radial de densidade. 
 
 

Estudo da variação da densidade dentro e entre árvores 

Foram seleccionadas árvores em dois locais, Contenda e Albardeiros. Na Contenda as 

árvores nunca tinham sido descortiçadas e tinham 40 anos de idade e um diâmetro à 

altura do peito (dap) entre 29 e 38 cm e altura total entre 7,0 e 11,0 m; em Albardeiros 

as árvores estavam em plena produção de cortiça e tinham idades entre 70 e 110 

anos, um diâmetro à altura do peito (dap) entre 38 e 68 cm e altura total entre 11,2 e 

13,6 m. 
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De cada árvore foi retirada uma rodela, com cerca de 4 cm de espessura, ao nível da 

base, do dap e da bifurcação (que se situava a 2-3 m de altura). Foi depois cortada 

uma tira radial com 2 mm de espessura, tal como está exemplificado na Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2. Esquema da recolha de amostras de Quercus suber para o estudo da variação de 
densidade entre árvores e dentro da árvore. 

 

Estudo para a reconstrução tridimensional de toros e a simulação de corte de peças 

As árvores seleccionadas foram divididas em dois grupos. Um grupo com árvores 

nunca descortiçadas com cerca de 25 a 30 anos de idade e um dap entre 18 e 28 cm 

e outro grupo com árvores em plena produção de cortiça com cerca de 50 a 80 anos 

de idade e um dap entre 19 e 41 cm.  

As árvores foram cortadas ao nível da bifurcação tendo-se obtido toros com 

comprimentos entre 1,3 m e 2,6 m (Figura 3.3). As árvores puderam ser abatidas por 

razões de construções de interesse público.  

 

Estudo das propriedades da madeira de sobreiro respeitantes ao seu comportamento 

para a produção de pavimento 

As árvores seleccionadas para este estudo faziam parte do lote seleccionado para o 

estudo para a reconstrução tridimensional de toros e a simulação de corte de peças. 
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Figura 3.3. Exemplares de Quercus suber abatidos 

 

3.1.2. Quercus faginea 

Os povoamentos de Quercus faginea foram seleccionados na região do Nordeste 

Transmontano e localizavam-se em Cortiços (Macedo de Cavaleiros, 41º30’41’’N; 

07º01’06’’W, local 1) e Gralhós (Izeda, 41º32’10’’N; 06º46’25’’W, local 2). Ambos os 

povoamentos são puros, de idade indeterminada, resultantes de regeneração natural. 

No local 1, a parcela de amostragem está localizada na Unidade Cartográfica: Idox 

16.1. Tem como principal unidade de solo os Leptossolos Dístricos Orticos de xisto 

(Idox) e tem associados Leptossolos Dístricos Órticos de granitos. São solos limitados 

pela rocha dura a menos de 50 cm de profundidade e ácidos. Do ponto de vista 

climático, encontra-se na zona climática de transição T4. Como principais 

características climáticas sobressai o facto de a zona apresentar características de 

transição entre a Terra Fria do Planalto Transmontano e a Terra Quente. Apresenta 

uma temperatura média anual entre 12ºC e 14ºC e uma precipitação média anual 

entre 600 e 800 mm. 

No local 2, a parcela de amostragem está localizada na Unidade Cartográfica: Ieob 

1.4. Apresenta como principal unidade de solos os Leptossolos Eutricos Órticos, 

derivados de rochas básicas. São solos com rocha consolidada a menos de 50 cm, 

pouco ácidos ou neutros. Em termos climáticos, encontra-se na zona de Terra Quente 

(Q4), cuja temperatura média anual é superior a 14ºC e precipitação média anual entre 

600 e 800 mm. 

As árvores seleccionadas aleatoriamente (três no local 1 e 7 no local 2) apresentavam 

idades compreendidas entre 34 e 60 anos, uma altura total média de 10,5 m e 

diâmetro à altura do peito de 24,8 cm (Quadro 3.1). A Figura 3.4 mostra exemplares 

de Quercus faginea abatidos. 
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De cada árvore foi cortada uma rodela, com cerca de 4 cm de espessura, ao nível da 

base, dap, 3,4 m e, daí até ao topo, em intervalos de 2,1 m. 

 

Figura 3.4. Exemplares de Quercus faginea abatidos  
 
 

Quadro 3.1. Dados biométricos das árvores de Quercus faginea  

amostradas em Cortiços (local 1) e Gralhós (local 2) 
 

Local Árvore Altura total (m) Altura da copa (m) Dap (cm) 

1 1 9,50 7,20 104,00 

2 10,05 8,90 85,00 

3 11,70 11,20 90,00 

2 4 10,40 8,55 75,00 

5 10,00 6,10 60,00 

6 10,95 8,75 90,00 

7 10,80 7,50 75,00 

8 10,50 7,65 75,00 

9 11,00 8,40 61,00 

10 9,70 8,35 65,00 
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3.2. Determinação da densidade 

Os ensaios de densitometria foram realizados na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Todas as rodelas de madeira foram trabalhadas com recurso a uma tupia 

de disco duplo, de forma a obter uma amostra radial (da medula ao câmbio) com uma 

dimensão axial constante de 2 mm (Figura 3.5). Estas amostras foram colocadas num 

condicionador de humidade até atingirem um teor de humidade de equilíbrio da 

madeira de 12%, radiografadas perpendicularmente à secção transversal da madeira e 

a sua imagem impressa numa película de raios X, que foi analisada num 

microdensitómetro segundo a metodologia descrita por Polge (1966, 1978) e Louzada 

(2000) (Figura 3.6). O tempo de exposição à radiação foi de 350 s, com uma 

intensidade 18 mA e uma tensão de radiação de 12 kV. A distância entre a fonte de 

radiação e a película de raio X foi de 2,5 m. 

Os dados que compõem os perfis radiais de densidade foram obtidos com um 

microdensitómetro Joyce Loebl MK3 em intervalos de 100 µm, numa janela de leitura 

com uma dimensão de 100 x 455 µm (radial x tangencial). A razão desta dimensão na 

janela de leitura prende-se com o facto de se tratar de uma folhosa com vasos 

grandes e, como tal, com diâmetros médios que podem exceder 100 µm e atingir 

mesmo 200 µm. Como tal, uma janela de dimensões inferiores levaria a uma 

amplitude maior na variação de densidade dentro do anel e portanto a um maior 

número de picos de densidade dentro do anel, o que por sua vez tornaria mais difícil 

identificar os anéis. A densidade foi calibrada com o auxílio de padrões de acetato de 

celulose dos quais se conhecia a densidade óptica e a densidade real. A partir destes 

padrões foi possível construir uma equação de regressão linear simples para 

transformar os valores de densidade óptica da madeira em densidade real. 

  

Figura 3.5. Corte das amostras com recurso a 
uma tupia de disco duplo 

Figura 3.6. Amostras radiais preparadas para 
serem radiografadas  
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As Figuras 3.7 e 3.8 mostram as fotografias de amostras radiais de Quercus suber e 

Quercus faginea com os correspondentes perfis de densidade. 

 

 

Figura 3.7. Fotografia de amostra radial de Quercus suber com o 
correspondente perfil de densidade. 

 

 

Figura 3.8. Fotografia de amostra radial de Quercus faginea com correspondente perfil de 
densidade 
 

No caso do estudo da variação radial de densidade do sobreiro, a análise fez-se anel a 

anel. O limite do anel foi determinado pela observação visual das amostras em 

conjunto com a localização dos valores de densidade mais elevada dentro do anel. No 

entanto, a variação de densidade entre anéis foi por vezes muito reduzida, o que levou 

a que fosse necessário recorrer à análise cruzada com as características anatómicas 

para se conseguir a identificação dos anéis. Este facto tornou esta análise complexa e 

demorada. Para cada anel foi calculada a densidade média (Dmed), a densidade 

mínima (Dmin), a densidade máxima (Dmax), a densidade do lenho inicial (DLI), a 
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densidade do lenho final (DLF), a largura do anel (LA) e a percentagem de lenho final 

(%LF).  

No caso do estudo da variação de densidade entre árvores e dentro da árvore, dada a 

morosidade da identificação dos limites dos anéis de crescimento, as componentes da 

densidade foram calculadas em segmentos radiais. Para tal, cada amostra radial foi 

dividida em 10 segmentos iguais e, em cada um deles, foram determinadas as 

seguintes componentes: densidade média (Dmed), densidade do lenho inicial (DLI), 

densidade do lenho final (DLF) e percentagem de lenho final (%LF). O limite de 

demarcação entre lenho inicial e final foi calculado pela média dos valores de 

densidade máxima e mínima em cada segmento (Degron and Nepveu, 1996; Mothe et 

al, 1998; Rozenberg et al, 2001).  

No caso do estudo da variação de densidade do carvalho-português, a análise fez-se 

anel a anel. O limite do anel foi determinado pela observação visual das amostras em 

conjunto com a localização dos valores de densidade mais elevada dentro do anel. 

Para cada anel foi calculada a densidade média (Dmed), a densidade do lenho inicial 

(DLI), a densidade do lenho final (DLF), a largura do anel (LA) e a percentagem de 

lenho final (%LF). Uma vez que o número de anéis não era o mesmo em todos os 

níveis (diminuindo com a altura), a análise da variação da densidade foi feita da 

seguinte forma: uma análise vertical, na parte central do tronco, seleccionando os 

primeiros 15 anéis e portanto comparando anéis com a mesma idade cambial em 

diferentes níveis de altura; uma análise obliqua, na periferia, seleccionando os últimos 

10 anéis, comparando portanto anéis com a mesma idade cronológica em diferentes 

níveis de altura (Figura 3.9).  

Foram efectuadas análises de variância do tipo misto (conjugação de um modelo 

factorial com um ―split-plot‖) para todas as componentes para avaliar a significância 

estatística do efeito das árvores, níveis, anéis/segmentos (idade) e suas interacções, 

assim como para estimar as componentes da variância associada a cada origem de 

variação. Os modelos de análise utilizados são apresentados nos Quadros 3.2, 3.3, e 

3.4. 
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Quadro 3.2. Modelo de análise de variância utilizado para o estudo da variação  

radial de densidade do sobreiro 
 

Fonte de variação Graus de Liberdade Termo Variância esperada 

(1) Grupos s-1  
2
 + r 

2
T/S + tr 

2
S 

(2) Árvores/ Grupos  (t-1) s  
2
 + r 

2
T/S 

(3) Anéis  r-1  
2
 + ts 

2
R

(4) Anéis x Grupos (r-1) (s-1)  
2
 + t 

2
RS 

(5) Resíduos (R x T/S) (r-1) (t-1) s  
2
 

 

s = número de grupos (2); r = número de anéis (30); t = número de árvores/grupos  
(estimado em 3.43 de acordo com fórmula proposta por Sokal and Rohlf (1981), p. 214). 


2

S,
2

T/S,
2

R,
2

RS, e 
2
 corresponde a grupos, árvores/grupos, anéis, interacção  

anéis x grupos e resíduos (ou erros), respectivamente. 

 

Quadro 3.3. Modelo de análise de variância utilizado para o estudo da variação  

de densidade do carvalho-português 
 

Fonte de variação Graus de Liberdade Termo Variância esperada 

(1) Árvores (T) t-1  
2
 + lr 

2
T 

(2) Níveis (L) l-1  
2
 + r 

2
TL + rt 

2
L 

(3) L x T (l-1) (t-1)  
2
 + r 

2
TL 

(4) Anéis (R) r-1  
2
 + l 

2
RT + lt 

2
R 

(5) R x T (r-1) (t-1)  
2
 + l 

2
RT 

(6) R x L (r-1) (l-1)  
2
 + t 

2
RL 

(7) Resíduos (R x L x T) (r-1) (l-1) (t-1)  


2
 

 

t = número de árvores (10); l = número de níveis/árvore (4); r = número de anéis/nível  
(15 ou 10) 


2

T,
2

L,
2

TL,
2

R,
2

RT, 
2

RL, e 
2
 corresponde a árvores, níveis, árvores x níveis,  

anéis, anéis x árvores, anéis x níveis e resíduos. 
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Quadro 3.4. Modelo de análise de variância utilizado para o estudo da variação de densidade 

entre árvores e dentro da árvore de sobreiro 
 

Fonte de variação Graus de Liberdade Variância esperada 

(1) Local (S) s-1 


2
 + a 

2
D/L/T/S + adl 

2
T/S + adlt 

2
S 

(2) Árvore/ Local (T/S) (t-1) s 


2
 + a 

2
D/L/T/S + adl 

2
T/S 

(3) Nível (L) l-1 


2
 + a 

2
D/L/T/S + adts 

2
L

(4) L x S (l-1) (s-1) 


2
 + a 

2
D/L/T/S + ad 

2
LT/S + adt 

2
LS 

(5) L x T/S (l-1) (t-1) s 


2
 + a 

2
D/L/T/S + ad 

2
LT/S 

(6) Direcção/L/T/S (d-1) l t s 


2
 + a 

2
D/L/T/S

(7) Segmento (A) a-1 


2
 + dlts 

2
A

(8) A x S (a-1) (s-1) 


2
 + dl 

2
AT/S + dlt 

2
AS 

(9) A x T/S (a-1) (t-1) s 


2
 + dl 

2
AT/S 

(10) A x L (a-1) (l-1) 


2
 + dts 

2
AL 

(11) A x L x S (a-1) (l-1) (s-1) 


2
 + d 

2
ALT/S + dt 

2
ALS 

(12) A x L x T/S (a-1) (l-1) (t-1) s 


2
 + d 

2
ALT/S 

(13) Resíduo (A x D/L/T/S) (a-1) (d-1) l t s 


2
 

 

s = número de locais (2); t = número de árvores/locais (média 5,5); l = número de níveis/árvore (3);  
d = número de direcções/níveis (3); a = número de segmentos/direcção (10) 


2

S,
2

T/S,
2

L,
2

LS, 
2

LT/S, 
2

D/L/T/S,
2

A,
2

AS, 
2

AT/S, 
2

AL, 
2

ALS, 
2

ALT/S e 
2
 corresponde 

a locais, árvores/locais, níveis, níveis x locais, níveis x árvores/locais, direcções/níveis/árvores/locais, 
segmentos, segmentos x locais, segmentos x árvores/locais, segmentos x níveis, segmentos x níveis x 
locais, segmentos x níveis x árvores/locais e resíduos (ou erro), respectivamente. 



52 
 

 

Figura 3.9. Esquema ilustrativo da análise vertical seleccionando os primeiros 15 anéis 
(esquerda) e da análise oblíqua seleccionando os últimos 10 anéis (direita). 

 

3.3. Ensaios de estabilidade dimensional, dureza, desgaste e inchamento 

Os ensaios decorreram no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, sendo as 

metodologias utilizadas baseadas nas normas portuguesas e europeias 

correspondentes. Os provetes necessários para os ensaios foram cortados de tábuas 

já aparelhadas com 22 mm de espessura.  

 

Ensaios de estabilidade 

Os ensaios de estabilidade dimensional foram realizados de acordo com a norma 

europeia EN 1910, cujo princípio assenta na medição das alterações dimensionais 

após condicionamento em câmara climática com atmosfera controlada. Para isso 

foram marcados 20 provetes com comprimento de 250 mm (direcção axial) e 

colocados numa câmara climática (Fitoclima ―Walk-in 8000EDTU‖), sujeitos a dois 

ciclos de estabilização: o primeiro com uma humidade relativa de 85% e temperatura 

de 20ºC e o segundo com uma humidade relativa de 30% mantendo a temperatura. 

Durante o processo (que durou cerca de dois meses), os provetes foram pesados 

(balança Pionner PA4102C, capacidade 4100 g, precisão 0,01 g), para avaliar do teor 

em água e medidos na direcção tranversal (Sistema de leitura de empenos composto 

por 3 comparadores digitais Mitutoyo com precisão 0,01 mm), para avaliar a formação 

de empenos e avaliados visualmente a fim de detectar fendas e outros defeitos (nós, 

descaio). Os empenos foram calculados como sendo a percentagem da distância que 
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separa a face do provete da linha de referência (Figura 3.10). A Figura 3.11 mostra 

imagens dos provetes em câmara climática e durante o processo de medição. 

 

 

Figura 3.10. Medição do empeno 

 

  

Figura 3.11. Imagens dos provetes utilizados nos ensaios de estabilidade dimensional: em 

estufa (esquerda) e após estabilizar em medição (direita) 
 

Ensaios de inchamento 

Os ensaios de inchamento foram realizados de acordo com a norma europeia EN 

13329 (Anexo G), com os provetes divididos em dois lotes, na direcção da fibra, L, 

(com 50 mm de comprimento) e perpendicular à fibra, T, (com 120 mm de 

comprimento). Os 20 provetes cortados foram estabilizados em atmosfera controlada 

com temperatura de 23±2 ºC e humidade relativa de 50±5 %. De acordo com a norma, 

a estabilidade é atingida após não se verificar uma variação de massa superior a 0,1% 

em duas pesagens sucessivas num período de 24 horas. 

Após estabilização, os provetes foram pesados e medidos (balança Pionner PA4102C, 

capacidade 4100 g, precisão 0,01 g e mesa de leitura Mitutoyo com comparador digital 
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Mitutoyo com precisão 0,01 mm), tendo depois sido mergulhados num banho-maria 

com água a 20 ±1 ºC. Após 24 horas foram retirados da água e pesados e medidos 

novamente. A Figura 3.12 mostra imagens dos provetes mergulhados em banho-maria 

e do processo de medicao. A Figura 3.13 indica os pontos de medição nos provetes T e 

L. 

  

Figura 3.12. Imagens do ensaio de inchamento: provetes mergulhasdos em banho-maria 

(esquerda) e medição de provetes (direita). 
 

 

Figura 3.13. Provetes T e L com a indicação do ponto de medição  

 

Ensaios de caracterização da dureza 

Foram marcados 14 provetes com secção quadrada com 50 mm de aresta (axial x 

tangencial). Os ensaios de dureza foram realizados em ambiente condicionado com 

20ºC ± 2ºC de temperatura e 65% ± 5% de humidade relativa do ar, numa máquina de 

ensaios universal AG 250KNIS-MO da Shimadzu, com uma esfera de 10 mm de 
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diâmetro. De acordo com a norma EN 1534 foi aplicada uma força a velocidade 

constante de modo a atingir 1kN em (15 ± 3) s, mantendo-se depois constante durante 

(25 ± 5) s. Após a realização dos ensaios foram adquiridas as imagens dos provetes 

testados utilizando um microscópio estereoscópio Olympus SZX—ZB12 e software 

Olympus DP-Soft. Foi nestas imagens que se efectuaram as medições das mossas 

residuais, medindo-se os seus diâmetros cruzados, segundo as direcções 

apresentadas na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Imagens do ensaio de dureza: provete a ser ensaiado (esquerda) e a  

marca que ficou da identação com a indicação dos dois diâmetros medidos (d1 e d2)  

 

Ensaios de desgaste 

Não existem normas europeias específicas para a medição do desgaste da madeira 

sólida, sendo as normas existentes relacionadas com o desgaste das camadas de 

revestimento (vernizes ou outras). Por esta razão os ensaios de desgaste foram 

conduzidos de acordo com a norma europeia EN 14354, que refere uma modificação 

ao teste de desgaste. 

Para efeitos de comparação escolheram-se três espécies conhecidas para serem 

testadas em conjunto com o sobreiro: Brachystegia speciformis (Mupanda) adequada 

a tráfego normal (<2000 pessoas por dia); Terminalia superb (Limba) adequada a 

tráfego reduzido; e Baikiaea plurijuga (Muiumba, mais conhecida por Rodhesian teak) 

adequada a tráfego intenso (≥ 2000 pessoas por dia). 

Foram marcados 20 provetes (5 por espécie) com secção quadrada de 100 mm de 

aresta e 5 mm de espessura (respectivamente nas secções axial, tangencial e radial). 

De acordo com a norma as amostras fora sujeitas a 600 ciclos de abrasão com óxido 

de alumínio, com recurso a lixas. O pó resultante era imediatamente aspirado. O 

d1 

d2 
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desgaste final das peças mede-se pela diminuição de espessura das mesmas em 

quatro pontos ao longo do percurso estabelecido pela lixa de abrasiva (Figura 3.15). 

 

 

 

Figura 3.15. Imagens do ensaio de desgaste: Imagem de um provete a ser ensaiado (em cima) 
e indicação dos pontos de medição de espessura para avaliação do desgaste, a branco (em 
baixo) 
 

 

3.4. Modelação do tronco 

Para este estudo utilizou-se um total de 35 árvores de Quercus suber abatidas na 

região do Alentejo. As árvores foram divididas em dois grupos: jovens (25-30 anos) e 

nunca descortiçadas com valores de dap entre 18 e 28 cm, e adultas (50-80 anos) e 

descortiçadas com valores de dap entre 19 e 41 cm.  

Antes do abate foi identificada a direcção Norte em todas as árvores com uma marca 

vertical com tinta (linha de referência) que depois do abate foi prolongada por todo o 

tronco. Após o abate, as árvores foram cortadas (perpendicularmente à linha de 

referência) abaixo da bifurcação, dando origem a troncos com comprimentos entre 1,3 
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m e 2,6 m. A linha de referência foi então prolongada para as secções transversais 

dos troncos. Os troncos foram depois serrados longitudinalmente em tábuas com uma 

espessura de 20 mm, sendo posteriormente identificadas com um código alfanumérico 

que permite saber a sua posição no toro e na árvore. A primeira tábua a ser cortada foi 

sempre do lado Norte, sendo acrescentado um X ou um Y ao código de identificação 

de forma a indicar, respectivamente, a face Norte ou Sul da tábua. Por exemplo, uma 

tábua com um código 0102X é a face Norte da segunda tábua da primeira árvore. Foi 

ainda prolongada para as faces das tábuas a linha de referência (Figura 3.16).  

A modelação do tronco do sobreiro baseou-se na metodologia de reconstrução 

matemática a partir da digitalização das imagens de tábuas do tronco (Song 1998). 

 

Figura 3.16. Esquema de identificação das tábuas adoptado onde é possível identificar a 

linha de referência (a preto). 

 

A imagem da superfície de cada tábua foi adquirida através de um sistema de 

varrimento visual através de leitura por câmara digital RGB que faz parte do 

WoodCIM®, software desenvolvido pelo VTT (Technical Research Centre of Finland) 

(Figura 3.17). As imagens foram processadas utilizando o software PuuPilot. Para 

cada tábua foi identificado e marcado num sistema de coordenadas xy o seguinte: a 

linha que define a fronteira de cortiça, entrecasco e madeira, o cerne, a medula e a 

presença de defeitos, como sejam os nós, feridas de descortiçamento e podridões. 

Depois de adquiridas as imagens das tábuas (a imagem da tábua que continha a 

medula foi adquirida nas duas faces, enquanto que nas outras foi apenas adquirida a 

imagem correspondente à face mais externa) e identificados os parâmetros descritos 

acima, aplicou-se um algoritmo matemático que permite a reconstrução tridimensional 

da forma dos toros e tronco.  

Esta reconstrução num sistema de coordenadas xyz, é feita com base nas 

características geométricas das tábuas (xy) e a sua espessura, em conjunto com a 
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linha de referência que cria a terceira coordenada. Com os dados referentes à 

geometria externa é possível a reconstrução tridimensional da forma dos toros e 

tronco. As secções transversais do toro são descritas através de um conjunto de 

vectores radiais entre a medula e a superfície a cada 50 mm do toro. Os dados 

referentes às características internas permitem a reconstrução tridimensional destes 

defeitos/características internas  

A forma dos toros foi descrita com base em diâmetros médios nos topos e bases, na 

sua conicicidade e na excentricidade da medula, calculados com base nas 

coordenadas geométricas dos toros reconstruídos. Por cada 50 mm ao longo do 

comprimento do toro é calculado um raio médio, cujo valor vai entrar no cálculo da 

conicicidade. Este raio é a média dos vectores que definem cada secção transversal. 

Os diâmetros reconstruídos são calculados como sendo o dobro do raio médio.  

A excentricidade da medula é definida como o desvio máximo (em qualquer direcção) 

da medula ao longo do toro, em relação a um eixo imaginário definido pela linha que 

liga a medula da base ao topo do toro.  

 

 

Figura 3.17. Sistema para varrimento de toros, composto por: uma  
câmara RGB, um sistema de IV e uma fonte de raios-X.  
Fonte: VTT 

 

O facto da distribuição dos nós ser irregular tornou difícil estabelecer um modelo que 

permitisse a sua reconstrução tridimensional, pelo que o modelo virtual do tronco não 

incluiu os nós. Deste modo, o corte de peças realizada pelo software de simulação foi 

feito tendo em contas apenas factores de natureza geométrica (quantitativa) e não 

qualitativa dada pela presença de nós. As Figura 3.18 e 3.19 apresentam imagens da 
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tábua com a identificação e classificação dos nós e uma representação tridimensional 

de um toro de sobreiro. 

 

 

Figura 3.18. Imagem de tábua onde estão identificados e classificados os nós e outros 

defeitos internos.  
Fonte: VTT 
 
 

 

Figura 3.19. Representação tridimensional de um toro de sobreiro. 

Fonte: VTT 

 

3.5. Simulação de corte 

Para fazer a simulação utilizou-se o software WoodCIM® que tem incorporado 

programas de toragem e simulação de corte que funcionam tendo como input os 

modelos tridimensionais gerados na fase anterior do processo. O programa de 

toragem utilizou dois comprimentos de toros, 500 mm e 1000 mm. A simulação foi 

aplicada a estes toros, assim como ao tronco inteiro.  
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O Quadro 3.5 mostra os diversos tipos de componentes de pavimento comercializados 

que foram considerados como produtos possíveis: Soalho maciço, Parquet, 

Lamparquet e Multicamadas. O soalho maciço é constituído por tábuas que são 

fixadas com pregos a uma estrutura de ripado que lhe permite criar uma caixa-de-ar 

entre a base e o pavimento. Este é o topo de gama dos pavimentos de madeira. O 

parquet tem uma lâmina de acabamento e desgaste em madeira natural colada sobre 

uma base de aglomerado ou estratificado de madeira. O lamparquet é 

economicamente mais acessível e apresentou um grande crescimento nas décadas de 

70-80, para construções novas e redecorações. O multicamadas é um pavimento 

composto por três camadas de madeira de diferentes tipos e qualidade: a camada 

superior é a de melhor qualidade; a camada intermédia e inferior podem ser de outra 

espécie (ex. pinheiro). As três camadas são coladas e prontas a utilizar através de um 

encaixe lateral macho-fêmea. O produto testado corresponde à camada superior de 

revestimento. 

O programa de simulação vai entrar em conta com a reconstrução dimensional do 

toro, a toragem, as dimensões das peças e a espessura da serra utilizada, de forma a 

estimar qual o produto mais rentável a produzir. Com base nestes elementos o 

programa calcula a melhor combinação de padrões de corte, ou seja, a melhor 

combinação de pecas a produzir por toro, maximizando as várias combinações 

possíveis de dimensões de peças (Figura 3.18). No final, o melhor resultado é aquele 

que, para um determinado produto, ou combinação de produtos, apresente o melhor 

rendimento (neste caso expresso em volume de peças). 

  

Quadro 3.5. Dimensões dos produtos utilizados no programa de simulação  
 

Produto Espessura (mm) Largura (mm) Comprimento (mm) 

Soalho maciço 22 122 de 200 a 1000 

Parquet 14 e 22 50, 75 e 100 de 200 a 1500 

Lamparquet 10 de 40 a 75 de 200 a 354 

Multicamadas 5 e 7 100, 120, 150 e 180 De 150 a 1000 
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Figura 3.18. Interface do programa de simulação de corte de peças software 

WoodCIM®.  
Fonte: VTT 
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ABSTRACT 13 

The wood of Quercus faginea was studied regarding its density variation within and between 14 

trees using microdensitometry techniques in ten trees growing in Northern Portugal. The 15 

observations were made in mature trees at several height levels (stem base, 1.3 m, 3.4 m, 5.5 m, 16 

7.6 m and 9.7 m).  Variance analysis was made considering the core cylinder (first 15 rings) and 17 

the sheath (last 10 rings) in relation to tree, height level, and ring effects and their interactions. 18 

The wood revealed a high mean density of 0.848 g cm
-3

 with small differences between 19 

earlywood and latewood (0.717 g cm-3 and 0.908 g cm-3 respectively). Latewood corresponded 20 

on average to 66% of the total ring width that averaged 2.4 mm.  21 

Wood density decreased with height and radially from pith to cambium. However 22 

within tree variation was of very moderate magnitude although higher for the juvenile 23 

wood. Variation between trees is also small (6 % coefficient of variation of the mean) 24 

and higher for the mature wood.  25 

Q. faginea wood compares favourably with other oak species as regards density characteristics 26 

and may be considered for production of quality solid wood products.27 
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INTRODUCTION  28 

The Portuguese oak is native to Portugal and Spain, abundant in former times, but now limited 29 

to a few thousand hectares (Capelo and Catry 2007). The wood of Q. faginea shows appealing 30 

aesthetics, high density and considerable mechanical strength and was a prized wood used in the 31 

past i.e. for shipbuilding (Carvalho, 1997; Knapic, 2007). 32 

There is at present a renewed interest in valuing autochthonous species for reasons of 33 

sustainability, biodiversity and conservation. The wood properties of Q. faginea make it an 34 

interesting timber species with a potential for high quality wood products. However, there is no 35 

systematic investigation on Q. faginea wood properties or on its material quality. 36 

Wood density is one of the most important properties because it correlates with most physical 37 

characteristics, namely mechanical resistance and wear. Wood density is therefore a 38 

fundamental criterion to define the wood technological quality and one of the first to be studied 39 

when assessing the potential value of a timber species. Oak wood density has been intensively 40 

studied and density variation models using ring width and cambial age have been derived., i.e. 41 

in Quercus robur L. and Q. petraea (Matt.) Liebl in France (Ackermann, 1995; Degron and 42 

Nepveu, 1996; Guilley et al., 1999; Bergès et al., 2000), Quercus suber L. in Portugal (Knapic 43 

et al., 2007, 2008). Most of the studies on density variation within and between trees use 44 

microdensitometry techniques with X-ray (Polge, 1978; Walker, 1988; Koubaa et al., 2002; 45 

Luostarinen et al., 2009).  46 

In Portugal the main oak species are Quercus suber (cork oak) and Quercus ballota (holm oak) 47 

that cover approximately 1 million ha. Other oaks include Quercus robur (English oak), 48 

Quercus rubra L. (red oak), Quercus pyrenaica Willd. (Pyrenean oak) and Quercus faginea 49 

Lam. (Portuguese oak).  50 

The objective of this paper was to evaluate the variation of density values of Quercus 51 

faginea wood, both with and within trees. To achieve this goal all the original 52 

information regarding its density variation will be collected through the use of 53 
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microdensitometric techniques. This represents a first step to build a body of knowledge 54 

on the technological quality and processing options for this species.  55 

 56 

MATERIAL AND METHODS 57 

Ten mature trees of Quercus faginea L. were harvested in the Northern part of Portugal, 58 

close to Macedo de Cavaleiros, in October 2007. Tree age, total height, crown height, 59 

stem height and diameter at breast height (DBH) were measured before harvesting 60 

(table 1).  61 

From each tree a 10 cm-thick disk was taken at bottom, breast height (1.3 m), 3.4 and, 62 

every 2.1 m to the top. The disks were sawn into a 2 mm-thick (longitudinal direction) 63 

radial strip segment from the pith to the bark using an especially designed equipment 64 

consisting of a carriage driven feed to a high-speed (10000 rpm) twin blade cutting 65 

system, and sanded. 66 

The samples were conditioned at 12% moisture content, X-rayed perpendicularly to the 67 

transverse section and their image scanned by microdensitometric analysis as described 68 

in Louzada (2000). The time of exposure to radiation was 350 s, at an intensity of 18 69 

mA and an acceleration tension of 12 kV, with a 2.5 m distance between X-ray source 70 

and film (Knapic et al., 2007, 2008). The data composing the radial density profiles 71 

were recorded every 100 µm with a slit height (tangential direction) of 455 µm. 72 

The growth ring boundaries were identified on the radial profiles by locating the sharp 73 

density variations with a cross-examination using a visual observation of the 74 

macroscopic anatomical features, namely the vessel distribution. For each ring, average 75 

ring density (RD), earlywood density (EWD), latewood density (LWD), ring width 76 

(RW) and latewood percentage (LWP) were determined. 77 

Quercus faginea is a ring-porous forming large diameter pores in a growing season – 78 
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earlywood – and much smaller pores later in the year – latewood. The transitional area 79 

that sometimes occurred (with large vessels forming radial bands not continuous in the 80 

tangential direction) was considered as earlywood as well. The earlywood-latewood 81 

boundary in each ring was set by the average of the minimum and maximum density 82 

values within each ring (Degron and Nepveu, 1996; Mothe et al., 1998; Rozenberg et 83 

al., 2001). 84 

Analyses of variance for all density components were performed according to the model 85 

presented in Table 2 to test the significance of trees, stem height levels, rings and their 86 

interactions, and to establish the variance components associated with each variation 87 

source. 88 

The fact that the number of rings is not  the same in each level (decreasing with height), leads 89 

to orthogonalized data in order to maximize information regarding the variation of the 90 

different wood characteristics within and between trees. Data analysis was performed making 91 

use of two sampling models: the first regards the central part of the tree, within the first 15 92 

rings that are present in all the levels (core analysis), thereby comparing rings with the same 93 

cambial age, at different levels of the tree; the second model applies to the outermost layer, 94 

formed by the last 10 rings of each level (sheath analysis), thereby comparing rings with the 95 

same chronological age, at different tree heights. 96 

 97 

RESULTS 98 

Figure 1 displays one radial strip and microdensitometric profile of Quercus faginea 99 

wood obtained from the bottom disc of tree 1. All the trees showed similar profiles. 100 

There was a differentiation in the density values of earlywood and latewood within the 101 

growth rings, with a decrease of density in the beginning of the ring which was related 102 

to the larger vessel dimensions. This difference of values allowed ring identification in 103 
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most cases, although it was impossible to automatically identify the ring boundaries 104 

when the rings were very narrow because the within-ring variation pattern was not very 105 

clear in this case. 106 

The average density values and ring width calculated as tree means are summarised in 107 

Table 3. Q. faginea wood has high density, with an average value of 0.848 g cm
-3

, with 108 

0.717 g cm
-3 

in earlywood and 0.908 g cm
-3

 in latewood. Latewood accounts for 66% of 109 

the ring, which has an average width of 2.4 mm. 110 

Figure 2 shows the radial variation patterns of density, latewood proportion and ring 111 

width at breast height level calculated for the first 30 years. The density components 112 

show relatively steady values in the first 20 years followed by a decrease afterwards, 113 

where the higher values observed in the first years are due to heartwood formation as 114 

shown in Figure 1. Ring width is also constant at 2.7 mm in the first 22 rings and 115 

decreases only slightly to 2.2 mm in the last rings. Latewood proportion, although 116 

variable between approximately 55% and 80%, does not show a variation trend and 117 

averages 67%. 118 

 119 

Core analysis  120 

The results of the variance analysis performed in the core ring sequence and comprising 121 

the innermost 15 rings of the trees are shown in Table 4. 122 

The statistically significant effects to explain the variation of the density components 123 

were mainly the trees (accounting for 13-17% of the total variation), the height level in 124 

the tree (14-17% of the total variation) and their interaction (22-25% of the total 125 

variation). The radial position, although highly significant, only accounted for a small 126 

proportion of the total variation of the density components (3-8%), as well as its 127 

interaction with tree height levels (3-5%), and was independent of trees. The residual 128 
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effect was high and 36% to 39% of the total variation of the density characteristics of Q. 129 

faginea wood during the first 15 years of cambial age is due to other factors than the 130 

between tree and the axial and radial within tree variation. The effect of the directions 131 

within the levels was not studied and so it counts as residual effect. 132 

Table 5 displays the average density components and growth values at the different tree 133 

height levels. The wood density diminishes with height, although the differences 134 

between the two upper levels of the stem were not statistically different. Despite the 135 

trend of density decrease with height, not all the trees showed this profile. This is shown 136 

in Figure 3 where the axial profiles of average ring density for the 10 trees are 137 

represented and where it is clear that one tree (tree 4) has an increase in density in the 138 

two upper levels of the stem. This might be due to tension wood formation on the upper 139 

levels of this tree. However, since the sampling was limited to only one direction it was 140 

not possible to clarify this aspect. 141 

Figure 4a shows that the density components decrease in the first 9 years and stabilize 142 

afterwards. The radial variation patterns varied with height level, as shown in Figure 5. 143 

The bottom level presented a very different pattern, characterised by rather constant 144 

values in the first 15 rings. 145 

With regards to ring width, trees, height level and their interaction were highly 146 

significant factors of variation (accounting for 8%, 11% and 12% of the total variation) 147 

but the ring effect was not statistically significant. Figure 4b shows constant values of 148 

ring width in the first 15 rings, averaging 2.5 mm. However most of the variation found 149 

in ring width was not explained by the analyzed factors and the residual effect was the 150 

main source of variation (65%).  This residual effect was even higher for latewood 151 

percentage, representing 77%. 152 

 153 
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Table 6 displays a correlation matrix for density components, with average values of the 154 

first 15 rings, 4 height levels and 10 trees (n=600). It was possible to establish that RW 155 

was positively correlated with all density components. An increase of RW produces an 156 

increase of LWD (r=0.319) and of RD (r=+0.138), with higher values on LWD 157 

(r=0.108) than on the EWD (r=0.002). 158 

 159 

Sheath analysis 160 

Table 7 displays the analysis of variance results for each density component, performed 161 

in the sheath sequence that comprises the outermost 10 rings of the trees. 162 

The density variation between trees was highly significant, accounting for 26% to 38% 163 

of its total variation. The same occurred for ring width (32% of the total variation) and 164 

for latewood percentage (13.4%).The level effect showed no statistical significance but 165 

its interaction with trees (T x L) contributed with 5% to 17% of the total variation. 166 

Table 8 summarises the average density components and growth values at each height 167 

level and the corresponding mean comparison test. It can be verified that density and 168 

growth remain the same with height in the outer rings of Quercus faginea trees. 169 

The radial variation effect and its interactions on density had no statistical significance,. 170 

Ring width varied radially (R: 7% **; R x T: 26% ***) with an increase towards the 171 

cambium. 172 

The residual effect was high and the main source of variation for the density 173 

components, absorbing from 48% (RD) to 76% (LWP) of the total variation.  174 

Table 9 displays a correlation matrix for density components, with average values of the 175 

last 10 rings, 4 height levels and 10 trees (n=400). RW was positively correlated with 176 

all density components, both in “core sequence” as in “sheath sequence”. 177 

 178 
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DISCUSSION 179 

Oak trees usually have ring porosity, which makes it possible to identify rings using 180 

densitometric profiles. Quercus faginea wood also has ring porosity and the rings 181 

showed two distinct areas with different density values that allowed easy ring 182 

identification (Figure 1). However in the narrow rings the density differences between 183 

earlywood and latewood were too small and identification of rings was difficult.  184 

As a consequence, automatic ring boundary identification using densitometric profiles 185 

was not used and the density information was crossed with the anatomical 186 

characteristics, namely vessel distribution, as observed on the wood strips. An identical 187 

situation was referred for Q. suber wood (Knapic et al., 2007). The difficulty in the 188 

identification of narrow rings was due to the fact that in these cases the minimum 189 

deviation on the axial cell orientation, or on the tangential orientation of the rings, 190 

results in a reduction in contrast between earlywood and latewood cells. Therefore to 191 

avoid these difficulties we recommend that in future works either to reduce the 192 

thickness of the samples or the slit dimension.  193 

The radial growth of the sampled Q. faginea trees resulted in an overall ring width of 194 

2.4 mm (Table 3) and a small between and within tree variation. In general the variation 195 

of ring width showed a trend of wider rings for the first 15 years of cambial age (2.5 196 

mm, Table 5) and narrower rings in the last 10 rings (2.1 mm, Table 7). The radial 197 

profiles of ring width showed that most of the variation occurred in the very young ages 198 

of the trees, corresponding to the first five years (Figures 3 and 5). This is the usual 199 

pattern in most cases. 200 

Q. faginea wood is a very dense wood with an average value of 0.848 g.cm
-3

, and 201 

ranging between trees from 0.794 g.cm
-3

 to 0.920 g.cm
-3

 (Table 3).  These density 202 

values are similar to those obtained for some other Quercus (Bonamini, 1996; Zhang, 203 
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1997; Humar et al., 2008), such as for Q. suber in Portugal with average density of 0.86 204 

g.cm
-3

, ranging from 0.75 g.cm
-3

 to 0.95 g.cm
-3 

(Knapic et al., 2007), Q. pedunculata 205 

(0.82 g.cm
-3

), Q. cerris (0.85 g.cm
-3

) and Q. ilex (0.96 g.cm
-3

) (Dilem, 1995). They are 206 

higher than those found in many other oak species such as Q. petraea (0.51-0.85 g.cm
-3

) 207 

(Badel et al., 2006), Q. robur (0.50-0.66 g.cm
-3

) (Zhang et al., 1993), Q. rubra (0.54-208 

0.61 g.cm
-3

) (Nepveu, 1984) and Q. liaotungensis (0.66 g.cm
-3

) (Zhang and Zhong, 209 

1991).  210 

An important characteristic of Q. faginea wood was a small within-ring density 211 

variation with a difference of only 0.191 g.cm
-3

 between earlywood and latewood 212 

density. This is lower than the 0.245 g.cm
-3

 of Q. petraea (Bergès et al., 2008), and 213 

higher than the 0.098 g.cm
-3

 and 0.100 g.cm
-3

 of Q. suber (Lousada et al., 2005; Knapic 214 

et al., 2007). Although some caution has to be taken for applications such as veneer or 215 

thin slicing, this within-ring homogeneity is favourable for production of quality solid 216 

wood products. 217 

The between tree variation of density was very moderate with a coefficient of variation 218 

of the mean of 6 % (Table 3). The tree as a factor of variation of density was highly 219 

significant, accounting for 16% of the total variation in the first 15 rings (core analysis, 220 

Table 4) and 38% in the last 10 rings (sheath analysis, Table 6). These differences 221 

between trees might be due to genetic or environmental effects, or their interaction. 222 

However, only with genetic tests on trees with the same known familiar structure would 223 

be possible to quantify these effects. Nevertheless the between tree differences of 224 

density were slightly higher in the latewood than in the earlywood. Similar values were 225 

referred by Zhang et al (1993), Ackermann (1995) and Degron and Nepveu (1996) for 226 

Quercus petraea, while Guilley et al (2004) reported that the variation between trees 227 

was responsible for 29% to 31% of the total density variation. 228 
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Regarding density axial variation, there was an overall trend of upward decrease, 229 

especially from the bottom to mid-stem, while rather constant values were found in the 230 

upper levels (Figure 2 b). This was confirmed by the analysis of variance with height 231 

level alone accounting for 17% of the total density variation for the first 15 rings (Table 232 

4) while it was not a significant factor for the last 10 rings (Table 6). Identical results 233 

were obtained by Degron and Nepveu (1996) and Guilley et al (1999) for Q.  petraea, 234 

as well as by Lei (1996) for Q. garryana. In Q. suber. Knapic et al (2008) found a 235 

reduced and statistically not significant wood density variation with tree height.  236 

Regarding the radial variation, there was a trend of decreasing density with cambial age 237 

(Figure 2a).  This is a common pattern in hardwoods, namely in Quercus species, such 238 

as Q. garryana (Lei et al., 1996), Q. petraea (Bergès et al., 2000), Q. robur (Deret-239 

Varcin, 1983), Q. rubra (Woodcock and Shier, 2002, 2003) and Q. suber (Knapic et al., 240 

2008). 241 

The decrease of density with cambial age was however not regular. For the first 15 rings 242 

the density was rather constant, as confirmed by the results of the analysis of variance 243 

for this core sequence (Table 4).  244 

Based on the correlation matrix for core and sheath sequences it was possible to 245 

establish a correlation between RW and density components, namely LWP and RD. The 246 

larger rings have higher density hence the increase of RW is due to a higher 247 

development of LWP.  248 

 249 

 250 

CONCLUSION 251 

Quercus faginea wood is very dense and homogeneous with only moderate within ring variation 252 

between earlywood and latewood. Within tree variation is of very moderate magnitude both 253 
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regarding axial and radial variation although higher for the juvenile wood. Variation between 254 

trees is also small and higher for the mature wood.  255 

Q. faginea wood compares favourably with other oak species as regards wood density 256 

characteristics. The values and uniformity in wood density and ring width distribution are an 257 

advantage when considering using this wood for solid wood products. 258 

 259 
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Figure 1.  Photograph of a radial sample of Quercus faginea wood, from tree 1, at bottom level and corresponding 

microdensitometric profile  

 

  

 

Figure 2. (a) Radial variation of latewood density (LWD), ring density (RD) and earlywood density (EWD) at breast 

height level in Q. faginea trees. Mean of 10 trees; (b) Radial variation of ring width (RW, dashed line) and latewood 
percentage (LWP, solid line) at breast height level in Q. faginea trees. Mean of 10 trees (r=+0.462). 
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Figure 3. Variation of average ring density with stem height level (1= bottom level)  in the 10 Quercus faginea trees.  

 

  

Figure 4. (a) Radial variation of ring density (RD), earlywood density (EWD) and latewood density (LWD), in the core 

sequence (central cylinder) corresponding to the first 15 rings of  Quercus faginea. Mean of 10 trees; (b) Radial variation 

of ring width (RW, dashed line) and latewood percentage (LWP, solid line) in the core sequence (central cylinder) 

corresponding to the first 15 rings of  Quercus faginea. Mean of 10 trees (r=+0.230). 

 

 

Figure 5. Radial variation of average ring density at the different stem height levels in the 10 Quercus faginea trees.  
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Table 1. Estimated age and biometric characteristics of the 10 sampled Quercus faginea trees  

Tree 
Age (years) Total height 

(m) 
Crown height 

(m) 
Stem height (m) DBH (cm) 

 1 
60 

 9.5  7.2 
2.3 

33.1 

 2 
34 

 10.1  8.9 
1.2 

27.1 

 3 
34 

 11.7  11.2 
0.5 

28.6 

 4 
43 

 10.4  8.5 
1.9 

23.9 

 5 
36 

 10.0  6.1 
3.9 

19.1 

 6 
42 

 11.0  8.8 
2.2 

28.6 

 7 
39 

 10.8  7.5 
3.3 

23.9 

 8 
38 

 10.5  7.6 
2.9 

23.9 

 9 
39 

 11.0  8.4 
2.6 

19.4 

 10 
39 

 9.7  8.3 
1.4 

20.7 

 
Table 2. Model for analysis of variance used in all density components 
Sources of variation Degrees of freedom Comp.Term Expected variance 

( 1) Trees (T) t-1  2
 

2
T 

( 2) Levels (L) l-1  2
 

2
TL 

2
L 

( 3) L x T (l-1) (t-1)  2
 

2
TL 

( 4) Rings (R) r-1  2
 

2
RT 

2
R 

( 5) R x T (r-1) (t-1)  2
 

2
RT 

( 6) R x L (r-1) (l-1)  2
 

2
RL 

( 7) Residual  (R x L x T) (r-1) (l-1) (t-1)  2
 

t = n. tress (10); l = n. levels/tree (4); r = n. rings/level (15 or 10) 

2
T

2
L

2
TL

2
R

2
RT

2
RL

2
 stand for the components of variance of trees, levels, trees x levels, 

rings, rings x trees, rings x levels and residual. 

 

Table 3. Average (Standard deviation) wood density values (ring, earlywood and latewood), latewood 

percentage and ring width, calculated as tree mean values for all stem height levels of Quercus faginea  

Tree Ring Density Earlywood Density Latewood Density Latewood Percentage Ring Width (mm) 

1 0.920 (0.179) 0.809 (0.214) 0.977 (0.173)  62.0 (15.4)  2.1 (1.1) 

2 0.883 (0.105) 0.773 (0.133) 0.933 (0.102)  65.6 (14.2)  3.2 (1.4) 

3 0.794 (0.081) 0.655 (0.135) 0.846 (0.077)  69.8 (12.9)  3.2 (1.2) 

4 0.797 (0.143) 0.698 (0.167) 0.853 (0.132)  61.7 (16.0)  2.1 (1.1) 

5 0.807 (0.150) 0.641 (0.184) 0.875 (0.139)  68.8 (14.1)  2.5 (1.4) 

6 0.809 (0.194) 0.685 (0.203) 0.871 (0.180)  64.0 (15.9)  2.0 (1.3) 

7 0.825 (0.166) 0.683 (0.195) 0.888 (0.150)  68.0 (12.5)  2.1 (1.0) 

8 0.859 (0.149) 0.744 (0.171) 0.920 (0.137)  63.6 (14.7)  2.1 (1.0) 

9 0.883 (0.108) 0.732 (0.157) 0.950 (0.094)  67.1 (13.8)  2.0 (1.1) 

10 0.900 (0.121) 0.747 (0.136) 0.966 (0.102)  69.8 (12.0)  2.2 (1.0) 

Mean 0.848 (0.153) 0.717 (0.181) 0.908 (0.143)  66.0 (14.6)  2.4 (1.2) 

 

 



110 
 

Table 4. Variance analysis of the core sequence, for each component, showing statistic significance  

and the percentage of total variation for each source of variation. 

Source of variation Degrees  

of freedom 

RD 

Sig. % 

EWD 

Sig. % 

LWD 

Sig. % 

LWP 

Sig. % 

RW 

Sig. % 

Trees (T)  9  *** 15.5  *** 12.5  *** 17.3  *** 8.2  *** 7.5 

Levels (L)  3  *** 17.1  *** 16.1  ** 14.2  * 2.4  *** 11.1 

T x L  27  *** 23.5  *** 22.0  *** 24.5  *** 7.0  *** 12.3 

Rings (S)  14  *** 4.3  *** 7.7  *** 3.1  *** 5.8  ns 0.0 

R x T  126  ns 0.0  ns 0.0  ns 0.0  ns 0.0  ns 3.6 

R x L  42  *** 3.6  ** 2.7  *** 5.0  ns 0.0  ns 0.4 

Residual  (R x L x T)  378   35.9   38.9   36.0   76.5   65.2 

***  (p < 0.001);     **  ( p < 0.01);     *  (p < 0.05);     ns  (p > 0.05) 

RD – ring density, EWD – earlywood density, LWD – latewood density, LWP – latewood percentage, RW – ring width 

 

Table 5. Average (Standard deviation) values of density and growth components, for the first 15 rings  

at each tree height level and mean  comparison test 

Level RD EWD LWD LWP RW 

4   (Top) 0.876 (0.128) a 0.760 (0.166) b 0.929 (0.118) a 64.2 (14.8) a 2.0 (1.0) a 

3 0.875 (0.111) a 0.734 (0.139) a 0.929 (0.099) a 69.4 (13.3) b 2.3 (1.0) b 

2 0.910 (0.101) b 0.776 (0.124) b 0.959 (0.097) b 70.3 (13.5) b 2.8 (1.2) c 

1   (Base)  0.997 (0.094) c 0.891 (0.121) c 1.032 (0.091) c 70.3 (16.2) b 3.0 (1.5) d 

Note: Average values on the same column with the same letter are not statistically different  

(P>0.05) by Duncan Multiple Test  

RD – ring density, EWD – earlywood density, LWD – latewood density, LWP – latewood percentage,  

RW – ring width 

 

Table 6. Correlation matrix for density components (average values of the first 15 rings, 4 height  

levels and 10 trees) 
 RD EWD LWD LWP RW 

RD 1.000 0.849 0.972 0.203 0.138 

EWD 0.849 1.000 0.771 -0.157 0.002 

LWD 0.972 0.771 1.000 0.150 0.108 

LWP 0.203 -0.157 0.150 1.000 0.319 

RW 0.138 0.002 0.108 0.319 1.000 

n=600 
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Table 7. Variance analysis of the sheath sequence, for each component, showing the statistic  

significance and the total percentage variation for each source of variation. 

Source of variation Degrees  

of freedom 

RD 

Sig. % 

EWD 

Sig. % 

LWD 

Sig. % 

LWP 

Sig. % 

RW 

Sig. % 

Trees (T)  9  *** 38.4  *** 25.5  *** 34.0  *** 13.4  *** 31.0 

Levels (L)  3  ns 0.0  ns 0.0  ns 0.0  ns 0.0  ns 0.0 

T x L  27  *** 11.2  *** 17.1  *** 9.4  * 5.3  *** 14.4 

Rings (S)  9  ns 0.3  ns 0.4  ns 0.0  ns 1.5  ** 7.1 

R x T  81  ns 1.3  ns 0.0  ns 0.0  ns 3.6  *** 25.0 

R x L  27  ns 0.5  ns 0.0  ns 1.7  ns 0.7  ns 0.3 

Residual  (R x L x T)  243   48.2   57.0   55.0   75.5   22.1 

***  (p < 0.001);     **  ( p < 0.01);     *  (p < 0.05);     ns  (p > 0.05) 

 

Table 8. Average (Standard deviation) density components and growth values, for the last 10 rings  

per height level and the correspondent mean (average) comparison test  

Level RD EWD LWD LWP RW 

4   (Top) 0.730 (0.103) a 0.592 (0.141) a 0.809 (0.096) a 63.4 (12.1) a 2.0 (1.0) a 

3 0.767 (0.124) b 0.615 (0.151) a 0.846 (0.123) b 64.4 (12.2) a 2.1 (1.2) a 

2 0.757 (0.137) a b 0.618 (0.161) a 0.831 (0.138) a b 63.2 (14.3) a 2.1 (1.1) a 

1   (Base)  0.748 (0.155) a b 0.620 (0.186) a 0.822 (0.152) a b 61.0 (16.1) a 2.1 (1.3) a 

Note: Average values on the same column with the same letter are not statistically different  

(P>0.05) by Duncan Multiple Test 

 

Table 9. Correlation matrix for density components (average values of the last 10 rings,  

4 height levels and 10 trees) 
 RD EWD LWD LWP RW 

RD 1.000 0.865 0.939 0.113 0.252 

EWD 0.865 1.000 0.734 -0.174 0.101 

LWD 0.939 0.734 1.000 -0.016 0.186 

LWP 0.113 -0.174 -0.016 1.000 0.404 

RW 0.252 0.101 0.186 0.404 1.000 

n=400 

 

 

 



 
 

Knapic, S., J. S. Machado, Pereira, H (submetido, Construction  

and Building Materials) 

 

Properties of cork oak wood related to  

solid wood flooring performance 

 



113 
 

Properties of cork oak wood related to solid wood flooring performance 

Sofia Knapic 
1*

,
 
J. S. Machado

2
 and Helena Pereira 

1 

 

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa,  

Lisboa, Portugal 

*e-mail: sknapic@isa.utl.pt 

2 Núcleo de Estruturas de Madeira, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal 

 

Abstract 

Application of cork oak wood as solid wood elements for flooring was experimentally 

assessed by measuring dimensional stability to air humidity and liquid water, response 

to loads applied while in service and abrasion due to people traffic intensity using 

boards cut from the stem of five mature cork oak trees (Quercus suber L.). The results 

obtained from dimensional stability tests showed a performance of a medium movement 

in-service and with small swelling in liquid water (2-3 %). Hardness (55 Nmm
-2

) and 

wear resistance classify cork oak wood as suitable for all domestic (including heavy 

traffic) and moderate commercial end-uses. 

Introduction 

Oaks are considered to be a valuable source of timber for construction purposes and 

they are highly regarded for indoor joinery and furniture due to good mechanical 

properties and aesthetical value. Considerable research has been carried out to 

characterise oak wood properties and their variation especially for the best known 

commercial species i.e. Quercus robur, Q.  petraea, Q.  pubescens [1], [2], [3], [4].  

Cork oak (Quercus suber L.) has not been included in these research efforts as 

extensively as other oaks. Cork oak studies focused on wood anatomy [5], [6], [7], [8], 

and a recent detailed analysis was made on anatomical features, including biometry of 

rays and fibres, and vessel size and distribution [9], [10], [11], [12]. Cork oak wood is a 

dense wood with a mean ring density of 0.86 g.cm
− 3

 and small intra-ring variability, 

with an earlywood density of  0.80 g.cm
− 3

 and latewood density of 0.90 g.cm
− 3

 [13].  

Cork oak wood was successfully used in the past for shipbuilding and tools 

manufacturing. Today, cork oak is mostly known as the tree that produces cork, the 

mailto:sknapic@isa.utl.pt
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material used worldwide for wine bottle corks [14] and the wood has only minor uses 

(e.g. charcoal and as firewood).    

The cork oak occupies large areas around the western Mediterranean basin in Southern 

Europe and North Africa, over a total area of more than 2 million ha, mainly in Portugal 

(725 thousand ha) and Spain (475 thousand ha). Most of the Q. suber forests integrate 

an agro-forest system (“montado” in Portugal and “dehesa” in Spain) that combines 

forest, agriculture and animal production [15].   

The cork oak forests have been directed during the last century for the production of 

cork. However a diversification of utilization has been consistently advised as a 

strategic approach to strengthen the sustainability and economic soundness of cork oak 

forests. In this context the potential of cork oaks for production of high value wood 

products should be considered (www.suberwood.com). The availability of considerable 

amounts of cork oak wood is foreseen resulting from thinning material from recently 

planted areas, corresponding to approximately 50 thousand ha [16].  

This rationale led to recent research on the technological quality of cork oak wood, 

namely on important properties such as density [13], [17], [18], [19], or stem quality for 

sawing and production of wood products, such as flooring components to be used either 

as solid wood or in composite or assembled products [20], [21].  

Wood flooring in the European market is subject to mandatory CE marking since March 

2009. Performance characteristics are defined for nine different types of wood flooring 

products including factors with direct visual impact in end-users (wood features e.g. 

knots), factors that affect the quality of installation (e.g. geometry of the boards) and 

factors that affect performance (short and long-term) of the floor. 

The aim of this study was to evaluate the behaviour of cork oak wood as solid wood 

flooring boards. For that purpose some of the relevant properties that determine the 

performance of wood flooring for interior uses were assessed, such as dimensional 

stability, swelling when exposed to liquid water, hardness and wear resistance.  

Dimensional changes associated with shrinkage and swelling due to changes in moisture 

content are a main cause of deterioration of wood floors and linked with wood 

anisotropic behaviour cause fissures, warp or excessive gap between wood boards. 

Hardness determines the resistance capacity of wood to sustain the entrance of foreign 

bodies and insufficient hardness leads often to indentation of wood floor boards, as 

http://www.suberwood.com/
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clearly exemplified by women high heels. Wear resistance is used to select wood 

species according with traffic load [22] and it is related to the resistance of wood when 

subject to abrasion and scratching with various objects. 

By studying the quality of cork oak wood for flooring, the present study contributes to 

the goal of fulfilling the potential of cork oak wood utilization for high value wood 

products and to multiply cork oak forests uses. It will also contribute to the 

diversification of the current wood supply for flooring by the possibility of introducing 

in the European market a new quality timber species that can lower the pressure over 

tropical woods.  

Materials and Methods 

The cork oak (Quercus suber L.) trees used for this study were obtained in the cork 

production region of Alentejo, in South-western Portugal. The trees were felled under 

an authorization due to public construction since there are strict and legally enforced 

regulations on cork oak fellings. 

Five trees were randomly selected from mature cork oaks (under cork extraction) with 

50-80 years of age that presented good vitality and phytosanitary conditions. The stems 

had an over bark diameter at 1.3 m of height (dbh) ranging from 19 to 41 cm. The stems 

were cut until the branching height level, giving stem logs with lengths in the range of 

1.3 m to 2.6 m.  

The stems were cross cut into 20 mm thick flitches with the live sawing method. 

Samples were cut from the flitches without apparent defects according to the standards 

for each test to be performed: dimensional stability, wear, swelling and hardness.   

Dimensional stability 

The tests were conducted under the European standard EN 1910 [23]. The specimens 

(20 test pieces with 250 mm length, 170 mm width and 22 mm thickness, corresponding 

respectively to the axial, tangential and radial directions) were placed in a controlled air 

temperature and relative humidity room (Fitoclima “Walk-in 8000EDTU”) that assured 

a temperature precision of ± 2 ºC and a relative humidity precision of ± 5 %. The tests 

were conducted under the conditions defined as “Climate A” and “Condition 1” in the 

standard. Therefore the test pieces were subjected to an initial two week stabilization at 

20 ± 2 ºC and 65% ± 5 % air relative humidity. After that they were subjected to four 
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week exposure to two stability conditions: 20 ± 2 ºC and 85% ± 5 % relative humidity; 

and 20 ± 2 ºC and 30% ± 5 % relative humidity. Throughout the process (that lasted 

approximately two months) the samples were weighted (Scale Pionner PA4102C, 

capacity 4100 g, precision 0.01 g) to evaluate water content and measured in the radial 

direction using a warp reading system composed by three digital Mitutoyo measurers 

with 0.01 mm precision), to establish the warp (cup) formation.  

The water content calculation was made using the following formula: 

 

                 

w - is the moisture content of the test specimen, after each stabilization process, in percent to the three 

significant figures;  

md – is the mass of the test specimen after oven drying, in g;  

ms - is the mass of the test specimen after each stabilization, in g. 

 

For each condition of stability the cup was measured at the middle of the width of the 

test specimen (see Figure 1). The cup was taken as the percentage of the distance 

separating the face of the specimen from the reference line joining the edges of the 

specimen over its width. 

 

 

Figure 1. Cup measurement of the test samples 

 

EN 1910 does not provide any classification as regards movement in-service. For that 

purpose it was used the criteria defined by the sum of the radial and tangential shrinkage 

shown by a piece of timber when moving from a 25 ºC temperature and 90 % relative 

humidity to a 25 ºC temperature and 60 % relative humidity air environment [33].  

Since the environment conditions required by EN 1910 are not the ones used for 

establishing the movement in-service, this calculus was done by considering: the radial 
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and tangential shrinkage values obtained for cork wood in previous studies [34]; the 

variation of wood moisture content given by the difference of the equilibrium moisture 

content (emc) estimated for each environment, using for that Equation 1 [29] indicated 

below; and a linear relation between 20 % and 11 % wood moisture content [31]. 

 

       
     

 
 

  

    
 

           
 

               
  

(Eq. 1) 

 

 Where W = 349 + 1.29T + 0.0135T2 

K = 0.805 + 0.000736T - 0.00000273 T2 

K1 = 6.27 - 0.00938T - 0.000303 T2 

K2 = 1.91 + 0.0407T - 0.000293 T2 

T – Temperature in Celsius 

h - Relative humidity (%/100) 

 

Swelling when exposed to liquid water 

The test was adopted from the procedure described in annex G of the European standard 

EN 13329 [24]. Wood flooring generally shows a poor behaviour when exposed to 

liquid water e.g. in the course of an accidental water leakage. This test allows evaluating 

the performance of a floor element in such situations. The test program comprised 20 

test pieces with dimensions of 20 (board thickness) x 50 x 150 mm
3
, cut from the 

different boards (four from each board). In each board two pieces were cut with the 

largest dimension along the length of the board e.g. axial direction (L specimens) and 

other two with the major dimension transversal to the length of the board e.g. tangential 

direction (T specimens).  

The samples were stabilized in a controlled atmosphere at 23 ± 2 ºC and 50 ± 5 % of 

relative humidity. The test was completed when mass loss was lower than 0.1% in two 

consecutive weights in a 24 hour period. 

After stabilizing the test pieces were weighted (Scale Pionner PA4102C, capacity 4100 g, 

precision 0.01 g) and measured in two points, as in Fig. 2a. The measurements were 

made using a Mitutoyo reading table with a digital comparator Mitutoyo with 0.01 mm 

precision. In the L specimens both measurements were made perpendicular to the 

direction of wood fibers (giving an assessment of the board transversal swelling). In the 
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T specimens one of the measurements was made perpendicular and the other parallel to 

the direction of wood fibers (giving an assessment of the board transversal and 

longitudinal swelling, respectively). 

The test pieces were then partially immersed (50 mm) in a recipient with water at 20 ± 1 

ºC, as in Figure 2b. After 24 hours the samples were taken out, weighed and measured at 

the measuring points indicated in Figure 2a to determine variation of dimensions. 

 

 
                 a)                                                                     b) 

 

Figure 2. a) Test pieces L and T showing the measuring marks;   

b) Swelling test (pieces immersed 50 mm in water)   

 

The differences between initial and final values were assessed by the swelling 

percentage as:  

 

                       

 

S - swelling percentage (%) 

tfin - final thickness values; 

tin - initial thickness values. 

 

Hardness 

Fifty test pieces were tested according to the European standard EN 1534 [25] (50 cubic 

pieces with 50 mm side length). The tests were conducted in a controlled atmosphere at 

20 ºC ± 2 ºC and 65 % ± 5 % relative humidity, using a universal machine AG 

250KNIS-MO from Shimadzu, capable of measuring the load with an accuracy of 1 % 

of the load applied to the test piece. The standard followed the Brinell test method using 

a 10 mm diameter steel ball.  



119 
 

The wood test piece was set to the machine table and the steel ball was indented into the 

surface of the wood piece at a steady and constant force introduced in the machine in 

order to achieve 1 kN in 15 ± 3 s. The load was maintained for 25 ± 5 s and afterwards 

the load was removed and the indentation measured. For this purpose images of the test 

piece’s indentation were acquired immediately after testing with a Olympus SZX-ZB12 

stereoscopic microscope and Olympus DP-Soft software. Crossed diameters were 

measured (d1 and d2) to evaluate the size of the deformation inflicted by the ball 

(Figure 3).   

 

 

Figure 3. Image of a sample after hardness testing showing the deformation  

inflicted by the ball: d1 and d2indicate the cross diameters that were measured. 

 

 

Hardness was calculated as follows: 

   
  

             
 

HB – is the Brinell hardness in kilogram force per square millimeter; 

F- in the nominal force, in Newtons; 
d- is the diameter of the residual indentation, in millimeters (average of d1 and d2); 

D- is the diameter of the ball, in millimeters. 

 

Wear resistance 

There is no specific European standard for measuring wear of solid timber. The existing 

European standards are related with wear resistance of the finishing layer (lacquer, 

varnish or other) and are difficult  to compare if applied to wood due to differences, e.g. 

in the abrasive material and the way abrasion is applied [22], [26].  

To allow the establishment of the type of traffic that will suit cork oak wood when 

applied to flooring purposes, a comparison test was carried out by modification of the 

abrasion test described in the standard EN 14354 [27]. 

d1 

d2 
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Therefore an abrasion test was carried out including three well documented species as 

regards wear resistance [22]: Brachystegia speciformis (Mupanda) suitable for normal 

traffic (<2000 persons per day); Terminalia superba (Limba) for light traffic (residential 

and domestic buildings); and Baikiaea plurijuga (Rhodesian teak) for heavy traffic (≥ 

2000 persons per day). 

Twenty test pieces (100 x 100 mm with 5 mm thickness, respectively in axial, tangential 

and radial directions), five from each wood species, were subjected to an abrasion test to 

evaluate wear resistance through use. The test pieces were secured to a turntable and 

subjected to a destructive action of fine hard particles (aluminium oxide grit particles). 

Loose grit passed under a pair of leather clad brass wheels, and served as abrading. The 

resulting rolling action of the particles contributes to the physical breakdown of the 

materials. An abrader vacuum system removes any abraded material. 

The wear resistance was determined by measuring the decrease of thickness measured 

in four points (Figure 4) along and in the middle of the wheels path, after operating the 

machine for 6000 revolutions.  

 

 

Figure 4. Left: Set-up for the abrasion test; Right: Schematic representation  

of the location of the thickness measuring points. 

 

Results & Discussion 

The dimensional stability of the cork oak wood samples in different air relative 

humidity conditions (30%, 65% and 85%) are summarized in Table 1. The wood 

equilibrium moisture content as determined under the dimensional stability test 

conditions was 7.7 - 8.2, 10.4 - 12.1 and 13.3 - 16.8% respectively at 30 %, 65 % and 85 

% relative humidity.  Warp, measured as the cup (deviation from a flat plane from side 

to side), was between 0.1% - 0.3%. Cork oak wood showed cup values below the 0.5 % 



121 
 

threshold limit mentioned in the European standard EN 13226 [28] related with solid 

parquet elements.  

The emc at 65 % and 30 % was quite stable among the different test pieces (which 

include samples from different trees) whereas for 85 % a larger difference was found 

between test pieces (Table 1).  

 

Table 1. Variation of warp (cup values, %) and of wood equilibrium moisture content (EMC, 

%) of cork oak wood samples in air relative humidities (RH) of 30%, 65% and 85%. Mean of 

20 samples and standard deviation. 

Air RH EMC, %  Cup, % 

30% 7.9 (±0.2) 0.2 (±0.1) 

65% 11.4 (±0.6) 0.1 (±0.1) 

85% 15.5 (±1.3) 0.3 (±0.1) 
 

The variation of moisture content observed in test pieces when changed from 85% to 

30% relative humidity condition showed values ranging from nearly 6% to 9%.  

The observed equilibrium moisture content values are similar when compared to the 

expected average values according to the Wood Handbook [29] for the 30% and 65% 

relative humidities and somewhat lower for the 85% relative humidity (6.2, 12.0 and 

18.0 regarding emc at 30%, 65% and 85%, respectively). 

The difference between observed and expected values can be due to an insufficient time 

of exposure (four weeks), in each environment condition as established in the standard 

EN 1910 [23]. Eq. 1 was used to estimate the emc for an air temperature of 25 ºC and 

relative humidity of 60 and 90 % (emc of 11 % and 20 %, respectively). As stated 

before, the wood movement between these two environment conditions is customarily 

used to classify the stability of wood species [33].  

Recent studies showed that cork oak wood presents an average tangential swelling 

coefficient of 0.306 %, an average radial swelling coefficient of 0.137 % and an average 

fiber saturation point of 28.4 % [34].  

The movement of cork oak wood was therefore estimated as 3.99 % considering a 9 % 

change of moisture content (from 11 % to 20 %) [29]. This value classifies cork oak 

wood as showing a medium movement in service.  

The classification of cork oak is similar to that of other oak species [33] such as 

american red oak (Quercus rubra) and european oak (Quercus robur).  Among the 
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medium movement wood used in Europe as solid hardwood flooring we can find 

european cherry (Prunus avium), sucupira (Bowichia nitida), sycamore (Acer 

pseudoplatanus) and mutenye (Guibourtia arnoldiana). 

As regards swelling with liquid water the average values and dispersion are displayed in 

Table 2. There is no axial variation, usually corresponding to the length of flooring 

boards, and the values regarding radial and tangential variation are low when compared 

e.g. with Populus tremuloides [35].  

 

Table 2. Swelling (%) of cork oak wood in liquid water.  

Mean of 20 samples and standard deviation 

Test samples* Swelling (%)   

 Tangential Radial Axial 

T  2.28 (±0.43) 0.33 (±0.12) 

L 2.72 (±1.63) 2.39 (±0.86)
a
  

* T: major direction perpendicular to fibre direction; L: major direction parallel to  

fibre direction 

 

The swelling values show that an accidental water leakage leads to a performance of 

cork wood flooring boards well above the one expected from laminated floor for which 

a swelling inferior or equal to 18 % is required by EN 13329 [24] or wood veneer floor 

coverings for which swelling is required to be inferior or equal to 10 % by EN 14354 

[27]. Short-term thickness swelling is an important factor while analyzing the 

performance of wood-plastic composites, which is a current alternative flooring material 

to solid wood. A recent study presents for six different wood-plastic boards a 24 hour 

swelling between 2.10 % and 3.63 % [36]. This range of values is similar to the results 

obtained for cork oak wood. Cork oak wood can therefore be considered to present a 

satisfactory behavior when subject to short-term exposure to liquid water. 

Hardness was on average 56 N/mm
2
, with a minimum of 31 N /mm

2
 and a maximum of 

113 N /mm
2
 and most samples corresponding to a hardness class of 50-70 N /mm

2
 

(Figure 5). The hardness of cork oak wood is similar to the one found for Portuguese 

oak wood (Quercus faginea) of 50 N/mm
2
 [37]. Softwood boards usually show 

significantly lower values in the range of 13 to 25 N/mm
2
. 
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Figure 5. Frequency distribution of hardness in different classes: 30-50, 50-70, 

70-90, 90-110 and 110-130 N/mm2 
 

All the obtained hardness values were above 10 N/mm
2
, a value that is appointed in 

several European standards related with wood floorings as a minimal value to be 

attained. The EN 14354 [27] standard gives reference values of hardness for different 

end-uses (Table 3). It can be concluded that cork oak wood is suitable for all domestic 

(including heavy traffic) and moderate commercial end-uses. 

Table 3. Requirements for hardness for different  

flooring applications (EN 14354) 

Level of use  Hardness (N/mm
2
) 

Domestic 

Moderate  10 

General 
 20 

Heavy 

Commercial 

Moderate  30 

General 

 140 Heavy 

 

Wear is measured as the reduction in thickness, and the corresponding mass loss, 

resulting from abrasion. In this test, cork oak wood was compared with mupanda, limba 

and Rhodesian teak. Figure 6 displays the percentage of thickness loss that resulted 

from the abrasion tests. The results showed that limba, a wood species classified as 

suitable for light pedestrian traffic [22], presented a clearly lower wear resistance when 

compared with the other three wood species (Figure 7). 
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Figure 6. Wear resistance measured as percentage of decrease of thickness –  

applied to Limba, Rodhesian teak, Mupanda and Cork oak  

 

 

Figure 7. Example of the wear observed in the different species: a) Limba; b) Mupanda; c) 

Rodhesian teak; d) Cork oak 

 

Cork oak had similar results to Rhodesian teak (a species suitable to heavy traffic), with 

an average mass loss of 2.8%, a value that is in-between the results obtained for 

mupanda (normal traffic) and Rodhesian teak (heavy traffic). Therefore cork oak seems 

to be suitable to heavy pedestrian traffic floor applications. Armstrong [22] also 

allocates the same classification to beech (Fagus sylvatica), European oak (Quercus 

robur and Q. petraea) and rock maple (Acer saccharum) which are wood species 

usually used for flooring [22].   

Considering the high density [13] and [17], hardness and wear resistance of cork oak 

wood a long-term mechanical durability is expected for this wood.  
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Conclusion 

The present study shows that cork oak wood presents, a low swelling when exposed 

liquid water in a short-term period of time and a low propensity to damage (cup) when 

subject to variation of moisture content and with a medium movement in service.   

Cork oak properties (dimensional stability, wear resistance and hardness) assessed in 

the present study showed that this wood presents a behaviour similar to other oak woods 

currently used for floor coverings. 

From the overall results of the present study cork oak wood can be considered suitable 

for flooring applications regarding all domestic (including heavy traffic) and moderate 

commercial end-uses.  
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A viabilidade tecnológica do sobreiro como fonte de madeira foi analisada nesta tese 

tendo subjacente um objectivo estratégico de uma potencial diversificação da 

utilização do montado de sobro. De facto, a excessiva dependência dos mercados de 

produtos de cortiça tem sido considerada um factor de fragilidade para os 

ecossistemas associados ao sobreiro, tornando todo o sector muito susceptível às 

flutuações do mercado internacional de produtos de cortiça, e onde uma eventual 

quebra no preço ou na procura terá sempre um impacto socioeconómico nas áreas de 

montado e do sector da cortiça. Uma das possibilidades óbvias será utilizar a 

componente da madeira do sobreiro, tendo em conta que se trata de uma madeira 

nobre, de carvalho, e que já provou no passado ter um papel importante na construção 

naval (Costa 1997). 

No entanto o conhecimento sobre as propriedades e comportamento da madeira de 

sobreiro é escasso o que constitui um factor limitante para um eventual 

aproveitamento tecnológico pela indústria de produtos florestais. Foi neste sentido que 

se iniciaram projectos de investigação cujo objectivo foi o de colmatar estas lacunas 

de conhecimento sobre a madeira de sobreiro: ―SUBERWOOD: Strategy and 

technology development of a sustainable wood+cork forestry chain‖ (QLRT-2000-

80791); ―SOBRO: Novos aproveitamentos do sobreiro: produtos de madeira de alta 

qualidade‖ (Programa AGRO Medida 8, Acção 8.1.) e ―OAKWOODS: Propriedades da 

madeira de carvalhos portugueses para produção de produtos sólidos e compostos de 

madeira de valor elevado‖ (Fundação para a Ciência e Tecnologia). Esta tese insere-

se, portanto, nesta estratégia de investigação. 

Deste modo foram efectuados estudos detalhados sobre a densidade da madeira de 

sobreiro (para determinar como varia dentro das árvores e entre árvores), aplicaram-

se técnicas de modelação e simulação à conversão industrial da madeira de forma a 

avaliar os rendimentos de conversão e seleccionar produtos finais (tendo em conta as 

reduzidas dimensões da matéria prima) e avaliou-se a madeira de sobreiro pelas suas 

propriedades respeitantes ao seu comportamento físico-mecânico para a produção de 

pavimento.  

Os resultados dos testes de estabilidade dimensional, inchamento, dureza e desgaste, 

efectuados em madeira de sobreiro, apontaram para um uso potencial desta madeira 

para pavimentos sujeitos a tráfego intenso (≥ 2000 pessoas por dia).  

Os empenos da madeira por variação da humidade quando em contacto com 

ambientes de diferentes humidades relativas apresentaram valores reduzidos, abaixo 

de 0.5%. Este constitui o valor limite indicado pela norma europeia EN 13226 para 
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elementos de parquet. Também os valores para o inchamento após imersão em água 

líquida foram inferiores a 18% (em volume) tal como é recomendado pela norma 

europeia EN 13329 para os pavimentos flutuantes. Tal leva a crer que o 

comportamento de um pavimento de madeira sólida de sobreiro será sempre melhor 

do que um pavimento flutuante face à presença de água. Um estudo recente com seis 

tipos de placas de compósitos madeira-plástico apresentou valores de inchamento 

entre 2.1% e 3.6%, após 24 horas de imersão (Kamdem et al 2004). Estes valores são 

semelhantes aos registados para a madeira de sobreiro (também para um período de 

imersão de 24h), donde é possível concluir que a madeira de sobreiro apresenta um 

comportamento satisfatório quando submetida a curtos períodos de exposição a água. 

Os valores da dureza obtidos para a madeira de sobreiro classificam-na como uma 

madeira moderadamente dura. A norma europeia EN 14354 define um mínimo de 10 

N/mm2 para pavimentos destinados a uso doméstico com tráfego moderado. Este valor 

foi claramente superado pela madeira de sobreiro, enquadrando-a nas matérias-

primas adequadas para uso em pavimentos domésticos, incluindo os casos de tráfego 

elevado, ou comerciais com tráfego moderado.  

Quando se considera uma potencial utilização da madeira para pavimentos é também 

importante analisar o seu comportamento face ao desgaste em uso, especialmente se 

for tido em conta a sua aplicação em espaços públicos ou com circulação intensa. Por 

exemplo, as madeiras de Baikiaea plurijuga, Fagus sylvatica, Quercus robur, Q. 

petraea e Acer saccharum são consideradas adequadas para tráfego intenso e muito 

utilizadas para pavimentos (Armstrong 1957). Uma vez que não existem normas 

europeias específicas para a medição do desgaste da madeira sólida, sendo as 

normas existentes relacionadas com o desgaste das camadas de revestimento 

(vernizes ou outras), realizaram-se os testes de desgaste de acordo com a norma 

europeia EN 14354, que refere uma modificação ao teste de desgaste. Os resultados 

dos testes de desgaste, que foram realizados comparando a madeira de sobreiro com 

três madeiras utilizadas comercialmente para pavimento, mostraram que a madeira de 

sobreiro sofreu um desgaste muito pequeno, com uma diminuição de espessura da 

ordem dos 2,8%, ao mesmo nível da madeira de Rodhesian teak português, que é 

considerada de reduzido desgaste e adequada a tráfego intenso. A Figura 5.1 mostra 

claramente a diferença de comportamento das quatro espécies sendo a Limba a 

espécie mais propensa ao desgaste (Armstrong 1957). 
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Figura 5.1. Imagem das diferentes madeiras testadas nos ensaios de desgaste, mostrando a 
zona  da abrasão e a consequente redução de espessura.  

 

A densidade é uma das propriedades mais importantes para caracterizar a qualidade 

de uma madeira pois permite estabelecer uma correlação com outras propriedades 

físicas e mecânicas, nomeadamente com a resistência mecânica e o comportamento 

em uso (Zobel e van Buijtenen 1989, Pereira et al. 2010). Deste modo ela é, por si só, 

uma propriedade indicadora da qualidade e de valorização tecnológica da madeira. 

Um estudo sobre a qualidade tecnológica da madeira de sobreiro teria, pois, que 

incluir com detalhe a análise da densidade e dos seus factores de variação. Sobre a 

madeira de sobreiro sabia-se que era uma madeira densa (com valores médios de 

densidade entre 0.8 e 1.0 g/cm3) próximos dos da madeira de outras espécies de 

carvalho conhecidas pela sua dureza, como sejam o carvalho cerquinho e a azinheira 

(Carvalho 1997), mas desconhecia-se qual a variação da densidade no anel e ao 

longo duma direcção radial no tronco, ou seja, a variação com a idade do câmbio, 

assim como a variação axial no tronco e a variação entre árvores. 

As árvores de Q. suber utilizadas neste estudo apresentaram densidades com valores 

muito próximos: entre 0,86 gcm-3 e 0,98 gcm-3. A madeira de sobreiro é portanto 

considerada muito densa quando comparada com outras folhosas. Apresenta valores 

idênticos a Apidosperma, Bowdichia, Chlorofora e Dalbergia (Fearnside 1997; Hidayat 

e Simpson 1994; Parolin 2002; Williams et al. 2001), e outros Quercus como sejam, 

Quercus ilex, ou superiores a Q. pendunlata, Q. cerris, Q. petraea, Q. liaotungensis 

Koidz, Q. robur e Q. rubra (Quadro 5.1). 
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Quadro 5.1. Valores de densidade para diferentes espécies de carvalho 

Espécie Densidade Referência 

 

Quercus ilex 

 

0,96-1,00 gcm
-3

 

 

Dilem 1995 

 

Q. pendunlata 

 

0,82 gcm
-3

 

 

Dilem 1995 

 

Q. cerris 

 

0,85 gcm
-3

 

 

Dilem 1995 

 

Q. petraea 

 

0,51-0,85 gcm
-3

 

 

Degron e Nepveu 1996; Zhang et al. 1993; 

Nepveu 1984; Bergès et al. 2000, 2008; 

Deret-Varcin 1983; Badel et al. 2006; Guilley 

e Nepveu 2003; Zhang 1997 

 

Q. liaotungensis Koidz 

 

0,66 gcm
-3

 

 

Zhang e Zhong 1991 

 

Q. robur 

 

0,50-0,66 gcm
-3

 

 

Zhang et al. 1993; Nepveu 1984; Deret-

Varcin 1983; Badel et al. 2006; Zhang 1997 

 

Q. rubra 

 

0,54-0,61 gcm
-3

 

 

Nepveu 1984; Woodcock e Shier 2002; 

Guyette e Stambaugh 2003 

 

A variação de densidade radial no sobreiro não foi significativa entre anéis, 

apresentando diferenças muito pequenas de densidade (valores médios, mínimos e 

máximos) entre o lenho de início e de fim de estacão, e um índice de heterogeneidade 

entre anéis (0,05-0,06) com valor semelhante ao choupo e abaixo dos 0,13 definidos 

para o pinheiro bravo (Louzada e Fonseca 2002). Verificou-se um decréscimo das 

componentes de densidade nos primeiros 30 anos (acentuado até aos 15 anos), 

estabilizando em seguida.  

Este é um fenómeno comum em folhosas (Fearnside 1997; Zobel e van Buijtenen 

1989) nomeadamente em alguns carvalhos como seja o Q. garryana, Q. petraea e Q. 

robur (Degron e Nepveu 1996; Deret-Varcin 1983; Guilley et al. 1999; Lei et al. 1996; 

Zhang 1997; Zhang et al. 1993). 

Em média verificou-se que o lenho de fim de estacão é 22,5% mais denso que o lenho 

de início, apresentando uma distribuição uniforme tanto axial ou radialmente e 
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representando 60% da madeira. A densidade entre árvores apresenta diferenças 

significativas, variando entre 0,884 e 1,068 gcm-3.  

O mesmo foi já identificado para o Q. petraea onde se verificou ser a árvore a maior 

causa de variação dos componentes de densidade (Guilley et al. 1999; Zhang et 

al.1993; Ackermann 1995; Degron e Nepveu 1996).  

A variação de densidade em altura na árvore foi muito pequena e sem significado 

estatístico. Contrariamente, estudos com Q. petraea (Degron e Nepveu 1996) mostram 

ser a altura a maior causa de variação. O decréscimo das componentes de densidade 

em altura foi também regstado por Guilley et al. (1999) com Q. petraea e por Lei et al. 

(1996) com Q. garryana. 

A variação nos valores de densidade consoante a direcção radial foi significativa. 

Situação semelhante foi já verificada nos estudos com Q. petraea (Guilley et al. 1999).  

Uma distribuição heterogénea radial da densidade na direcção radial está associada a 

reacções da árvore a condições de crescimento e tratamentos silvícolas (podas, 

ataques de insectos como a Lymantria díspar e Coroebus scutellari que afectam a 

folhagem), ao descortiçamento que também pode resultar em feridas que provocam 

respostas específicas na árvore (Costa et al. 2004), e até mesmo a perturbações 

externas ao seu crescimento (Zobel e Buijtenen 1989; Guilley et al. 1999), como sejam 

ventos dominantes que levam à formação de lenho de reacção. 

A idade do câmbio contribuiu para 23% da variação de densidade. Este valor fica 

aquém dos 32% para o carvalho europeu (Zhang 1997).  

As árvores maduras apresentaram uma variação de densidade radial onde se mostra 

uma densidade superior na região mais interna (da medula até 15 cm de distância) 

após o que decresce, nas árvores mais novas não se notou este efeito, fenómeno que 

pode eventualmente ser explicado pela formação do cerne e consequente acumulação 

de extractivos.  

É curioso observar que alguns dos valores de densidade são mais elevados do que a 

densidade da parede celular, o que pode ser explicado pela acumulação de extractivos 

na parede e inclusões minerais no lúmen. 

Normalmente verifica-se um acumular de extractivos nos primeiros anéis 

correspondentes ao cerne o que contribui para valores de densidade mais elevados 

nessa região (Climent e Pardos 1998; Mosedale et al. 1996; Wilkes 1994). Uma vez 

que tal não se verificou nas árvores de sobreiro estudadas é possível especular que 

após o descortiçamento ocorra uma resposta para prevenir a degradação da madeira 



135 
 

e favorecer a cicatrização que consiste na deslocação dos extractivos do cerne para o 

exterior do borne reduzindo a densidade nos anéis mais internos e aumentando nos 

externos. Foi no grupo de árvores já sujeitas ao descortiçamento que se verificou uma 

maior variação de densidade entre árvores, o que pode ser explicado pela diferente 

forma como cada árvore reage ao descortiçamento. 

A madeira de carvalho-cerquinho foi também estudada nesta tese quanto à densidade 

para fins comparativos com a madeira de sobreiro, uma vez que se trata de um 

exemplo de outro carvalho endógeno. Os resultados mostram tratar-se de uma 

madeira com um valor de densidade médio de 0.848 g cm-3. Este valor é semelhante a 

outros Quercus (Bonamini 1996; Humar et al. 2008; Zhang 1997), sendo no entanto 

uma madeira menos densa do que a de sobreiro. 

A variação de densidade entre árvores de carvalho cerquinho não é elevada, mas a 

variação dentro da árvore foi altamente significativo representando 16% da 

variabilidade nos primeiros 15 anéis (análise vertical) e 38% nos últimos dez anéis 

(análise oblíqua). A variação de densidade entre árvores foi mais elevada no lenho de 

fim de estacão do que no de início. Valores semelhantes foram encontrados por Zhang 

et al. (1993), Ackermann (1995) e Degron e Nepveu (1996) para Quercus petraea.  

A variação axial de densidade apontou para um decréscimo com a altura, 

especialmente até metade do tronco, após o que se verificou uma estabilização de 

valores. Resultados idênticos foram obtidos por Degron e Nepveu (1996) e Guilley et 

al (1999) para Q. petraea, e por Lei et al. (1996) para Q. garryana. 

A variação radial de densidade mostra um decréscimo com a idade cambial, constante 

nos primeiros 15 anéis. Este é um padrão comum nas folhosas, nomeadamente nos 

carvalhos, como sejam Q. garryana (Lei et al. 1996), Q. petraea (Guilley e Nepveu 

2003), Q. robur (Zhang et al. 1993), Q. rubra (Woodcock e Shier 2002, 2003) e Q. 

suber. 

À semelhança do que se verificou com o sobreiro, o Q. faginea apresentou uma baixa 

diferença entre densidade de lenho de início e de fim de estacão (0,191 g.cm-3), valor 

mais baixo do que os 0,245 g.cm-3 para Q. petraea (Bergès et al. 2008), e mais 

elevado do que os 0,100 g.cm-3 para Q. suber (Lousada et al. 2005).  

No que respeita ao crescimento da madeira de sobreiro verificou-se uma tendência 

para anéis mais largos nos primeiros 15 anos (2,5 mm) e mais estreitos nos últimos 

dez anéis (2,1 mm). A variação é mais acentuada nos primeiros cinco anos de vida da 

árvore. Apesar de ser considerada uma espécie de crescimento lento, neste caso o 
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crescimento anual de madeira de sobreiro foi de 3,9 mm (4,2 mm nos primeiros 30 

anos).  

Este valor é elevado comparado com 1,53 mm e 1,90 mm para Q. robur, e 2,19 mm 

para Q. liaotungensis (Degron e Nepveu 1996; Deret-Varcin 1983; Zhang 1997; Zhang 

e Zhong 1991; Zhang et al. 1993). No que respeita ao sobreiro, apesar de haver pouca 

informação, há estudos que indicam larguras de anel de 2 mm (Nunes 1998) para 

árvores jovens e valores entre 1 mm e 4 mm para árvores maduras (González-

Adrados e Gourlay 1998; Gourlay e Pereira 1998). Cálculos indirectos estimam um 

crescimento radial de madeira da ordem dos 1.3 mm.ano−1 num período de 8 anos 

após a extracção de cortiça em sobreiros maduros em plena produção de cortiça 

(Costa et al. 2004).  

O crescimento do sobreiro em conjunto com a sua elevada densidade faz crer que 

esta espécie apresente uma grande capacidade de produção de biomassa tornando-a 

atraente para a fixação de carbono, com valores que apontam para uma fixação a 

variar entre 28 e 140 g de carbono por m2 por ano (Pereira et al. 2007).  

Na avaliação da variação da densidade na árvore tentou-se inicialmente analisar os 

anéis. Acontece que no caso do sobreiro, apesar de por vezes se poder identificar os 

anéis utilizando o decréscimo de densidade na transição do lenho de fim de estacão 

de um anel para o lenho de início do anel seguinte, tal nem sempre foi possível 

podendo ser necessária complementar com uma análise visual. Apesar da porosidade 

se encontrar bem definida nos sobreiros virgens com menos de 20 anos, torna-se mais 

complicado no caso dos sobreiros em plena produção de cortiça. Sendo assim, e dada 

a dificuldade existente, em vez de se utilizar os perfis de densidade para identificação 

automática dos anéis, optou-se antes por comparar a densidade da madeira com as 

suas características anatómicas (como seja a distribuição dos vasos). 

No caso do carvalho-cerquinho a identificação dos anéis foi relativamente mais fácil 

comparativamente uma vez que esta madeira apresenta porosidade em anel. Para 

além disso nos anéis mais largos são visíveis duas áreas distintas com diferentes 

valores de densidade o que também facilita na sua identificação. No entanto, nos 

anéis mais estreitos as diferenças de densidade entre lenho de início e de fim de 

estacão são muito pequenas tornando a identificação mais difícil. 

O processamento industrial da madeira inicia-se com a conversão primária que 

consiste no corte do toro em tábuas ou barrotes (consoante o uso final que se 

pretenda). Nesta operação de corte são levados em conta aspectos relacionados com 

a geometria exterior dos toros, como seja a forma (conicidade). A presença de nós ou 
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de outros defeitos interiores pode levar a uma redução na eficiência da operação de 

corte. O rendimento final em tábuas é reportado ao toro inicial, levando em conta a 

espessura da serra. 

Com vista a analisar e optimizar rendimentos de produção industrial têm vindo a ser 

desenvolvidas medidas e sistemas que permitam a identificação e selecção da 

matéria-prima adequada para as necessidades de cada produto final. O objectivo é 

interligar os conhecimentos da matéria-prima e as medições da árvore efectuadas no 

campo tornando possível a modelação da conversão e previsão de rendimentos e 

propriedades dos produtos serrados antes da operação de serração (Blaise et al. 

2002, Houllier et al. 1995, Ikonen et al. 2003, Pinto 2004, Verkasalo et al. 2002).  

A conicidade do tronco e a excentricidade da medula são factores intrinsecamente 

ligados à modelação do tronco e consequentemente com impacto nos rendimentos 

finais de produção. Nas árvores de sobreiro utilizadas, a maioria apresentava fustes 

com curvatura acentuada (conicidade de 1 e 45 mm/m). A forma cónica foi mais 

acentuada perto da base do tronco, no primeiro meio metro (70 mm/m) após o que 

permaneceu relativamente constante com valores médios de 22 mm/m. Estes valores 

são mais elevados dos que os referidos por Pinto et al (2005) para o pinheiro bravo 

(em média entre 1 e 46 mm/m).  

A excentricidade da medula variou de árvore para árvore, encontrando-se troncos 

relativamente direitos (excentricidade de 11 mm) mas também com desvios 

significativos (excentricidade de 104 mm), com um valor médio de 40 mm. Pinto et al. 

2005 encontrou valores de excentricidade entre 0 e 108 mm para o pinheiro bravo. A 

excentricidade foi mais elevada na base e no topo dos troncos do que na parte média. 

As árvores mais jovens apresentaram em média valores inferiores de conicidade e 

superiores de excentricidade quando comparados com as árvores adultas. O efeito da 

toragem do fuste inicial provocou um aumento na conicidade, reduzindo a 

excentricidade, devido à diminuição de comprimento dos toros.  

O software WoodCim® foi aplicado com sucesso no que respeita à reconstrução 

tridimensional dos toros e troncos com base nas suas características de geometria 

externa. O módulo de simulação de corte de peças foi também aplicado com êxito 

tendo possibilitado a selecção de quais os melhores produtos a serrar com base na 

rentabilização máxima de rendimentos de serração em volume. No entanto, o facto de 

o software WoodCim® ter sido desenvolvido essencialmente para aplicação em 

resinosas (Pinto et al. 2003, 2004; Usenius 1999, 2000) colocou alguns desafios à sua 

aplicabilidade, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento de modelos de 

nós. O facto de nas resinosas os nós se agruparem em verticilos, desenvolvidos em 



138 
 

altura, permite uma maior facilidade no que respeita à modelação dos mesmos. Nas 

folhosas, e em particular no sobreiro, tal não se verifica sendo o aparecimento de nós 

completamente aleatório, o que torna muito complicado qualquer modelação dos 

mesmos. Este facto levou a que não fosse possível obter rendimentos em qualidade 

(para os quais seria obrigatória a presença dos nós) ficando apenas com o registo dos 

rendimentos em quantidade (volume). 

Tendo em vista a potencialidade da madeira de sobreiro para revestimentos, como 

indicam a sua densidade, anatomia e estética (Leal 2008), seleccionaram-se os 

seguintes produtos para testar: Soalho maciço, Parquet, Lamparquet e Multicamadas. 

Os produtos distinguem-se entre sim pelas diferentes dimensões que apresentam 

(comprimento, largura e espessura). 

 

 O programa de simulação de corte foi aplicado aos troncos por inteiro e torados em 

0,5 m e 1,0 m. O soalho maciço só pode ser simulado nos troncos inteiros uma vez 

que a dimensão dos toros é inferior (Quadro 3.5). 

Em geral os rendimentos de produção de peças das árvores adultas foram superiores 

aos das árvores jovens. Os rendimentos foram mais elevados (54%) na produção de 

multicamadas utilizando as árvores adultas e mais baixos (21%) na produção de 

soalho maciço utilizando as árvores jovens. O Quadro 5.2 apresenta os rendimentos 

por comprimento de toro. 

 

Quadro 5.2. Rendimentos de produção de peças (%) por comprimento de toro 

 Árvores jovens Árvores adultas 

Toros com 0,5 m 38 - 43% 39 - 50% 

Toros com 1 m 34 - 41% 46 - 54% 

Tronco inteiro 21 - 38% 33 - 50% 

 

Uma vez que o diâmetro do topo dos toros é um factor limitante no que respeita aos 

rendimentos em serração, os resultados foram analisados classificando os toros em 

classes de diâmetro de topo (<150 mm, 150-250 mm, 250-350 mm, >350 mm) para 

cada produto e opção de toragem. Os resultados mostram, para todos os produtos 

testados, uma nítida tendência de aumento dos rendimentos com o diâmetro de topo 

quando utilizados o tronco inteiro ou a toragem de 1 m. As diferenças de rendimento 

entre classes de diâmetro foram mais pequenas utilizando a toragem de 0,5 m.  
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Em termos de produtos o parquet e o multicamadas foram os que tiveram melhores 

resultados para todas as opções de toragem (com valores de rendimentos quase 

todos acima dos 40%, valor considerado pela indústria como aceitável), o lamparquet 

apresentou valores entre os 39 e os 42%. Já a produção de soalho maciço requer um 

diâmetro mínimo de 250 mm, apresentando no entanto sempre rendimentos inferiores, 

da ordem dos 28%.  

Foi portanto possível concretizar os objectivos deste trabalho que visavam o estudo da 

viabilidade tecnológica do sobreiro para uma potencial diversificação da utilização do 

montado de sobro. O estudo detalhado da madeira de sobreiro contribuiu deste modo 

para que possa ser considerado como alternativa potencial de mercado a outros 

carvalhos ou espécies tropicais, podendo inclusivamente contribuir para um acréscimo 

da balança de exportações de produtos nacionais. De facto, dados estatísticos 

apontam para um valor de cerca de 30% de importações de madeiras tropicais 

(madeira em bruto) (DGRF 2007a).  

Em última análise o grande objectivo é permitir diversificar o uso do montado, 

utilizando o material lenhoso que nos dias de hoje é conduzido para queima, com vista 

a uma gestão silvícola sustentada e equilibrada que vise a produção conjunta de 

cortiça e madeira. Salienta-se que esta diversificação não será nunca feita em 

competição com a produção de cortiça, uma vez que se trata de utilizar material agora 

utilizado para queima para a produção de produtos com alto valor acrescentando, 

valorizando com isso o material proveniente de podas e/ou desbastes sanitários.  

Considera-se como material elegível para a produção de madeira o que sai em 

desbastes de povoamentos jovens e de desbastes de sobreiros adultos efectuados em 

montados. As taxas de plantação nos períodos de 1990-1994 e 1995-2000 foram, 

respectivamente, 24 e 60 mil hectares (Pereira et al., 2009) o que corresponde a uma 

taxa de reflorestação anual de 4,8 e 10 mil hectares por ano. De acordo com a 

Estratégia Nacional para as Florestas (DGRF, 2007), o objectivo é atingir, no ano de 

2030, uma área total de 780.000 hectares de povoamentos puros e dominantes de 

sobreiro. Este valor representa um acréscimo de 64.000 hectares em relação à área 

existente em 2005, sendo portanto de prever um maior volume de madeira disponível 

proveniente de desbastes dada a densificação de povoamentos. Estima-se uma 

disponibilidade crescente de madeira que pode vir a atingir os 100 mil m3 em 2050. 

Não existem ainda estudos que permitam contabilizar o impacto das novas plantações 

de sobreiro quer ao nível do sequestro de carbono quer ao nível da disponibilidade de 

madeira proveniente de desbastes como matéria-prima para novos produtos.  
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A investigação levada a cabo mostra que a madeira de sobreiro tem viabilidade 

tecnológica para ser utilizada como revestimento. O conhecimento reunido neste 

trabalho irá contribuir para que o sobreiro possa ser considerado também como uma 

espécie madeireira para usos nobres, em alternativa a outros carvalhos ou espécies 

tropicais.  



 
 

Capítulo 6  

 

Conclusões gerais e perspectivas 

de desenvolvimento 
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O trabalho de investigação incluído nesta tese de doutoramento permitiu obter novos 

conhecimentos sobre a madeira de sobreiro quanto à caracterização de algumas das 

propriedades com relevância para a sua utilização e comportamento em uso, assim 

como analisar a qualidade do tronco para a primeira transformação industrial. 

Deste modo, os resultados obtidos contribuem para consubstanciar uma estratégia de 

potencial diversificação da utilização do sobreiro, na componente de utilização da 

árvore como fonte de madeira para fins nobres, integrando-a no sistema de exploração 

para cortiça actualmente praticado. 

Tendo em conta os objectivos específicos do trabalho, podem sintetizar-se as 

conclusões obtidas do seguinte modo: 

1. A madeira de sobreiro é muito densa, comparável à de outros carvalhos valorizados 

comercialmente, e situando-se no conjunto das espécies europeias com madeira mais 

densa. Deste ponto de vista, a madeira de sobreiro apresenta uma característica 

favorável pois a densidade constitui um indicador de qualidade tecnológica e de 

valorização comercial, estando relacionada com propriedades e resistência mecânica 

e de uso. 

2. Os troncos de sobreiro apresentaram uma heterogeneidade reduzida em termos de 

densidade da madeira, verificando-se uma variabilidade pequena entre árvores e 

dentro da árvore, tanto axial como radialmente. A variação radial foi a maior 

componente da variação da densidade, apresentando uma tendência nítida para um 

decréscimo da medula até à casca, mais acentuado em árvores que nunca tinham 

sido descortiçadas. Verificou-se, também, uma homogeneidade apreciável da 

densidade no anel, com diferenças pequenas de densidade ao longo da largura do 

anel, nomeadamente entre lenho de fim e de princípio de estação. A homogeneidade 

da densidade da madeira é uma característica de valorização tecnológica pois evita 

variações de comportamento em uso e durante o processamento, pelo que o sobreiro 

se situou favoravelmente quanto a este indicador de qualidade tecnológica. 

3. A madeira de sobreiro mostrou ser moderadamente dura e com um bom 

comportamento ao desgaste, deste modo adequando-se a ser utilizada em pavimentos 

sujeitos a tráfego intenso. Para além disso, mostrou poucos empenos face a variações 

de humidade ambiental e boa estabilidade em contacto com água líquida. Deste modo, 

a madeira de sobreiro mostra uma boa aptidão como material nobre para 

revestimentos.  

4. Os troncos dos sobreiros apresentaram uma curvatura acentuada e medula 

excêntrica, especialmente nas árvores mais jovens. Esta característica introduz 
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algumas restrições na primeira transformação, limitando os rendimentos em serração 

e aconselhando, numa perspectiva da maximização dos rendimentos em peças 

serradas, uma toragem de pequeno comprimento e a produção de peças de madeira 

com dimensões mais reduzidas, de que o parquet e as peças para compósitos 

multicamadas são exemplos. 

5. A madeira do carvalho português, também estudada quanto à densidade para fins 

comparativos com a madeira de sobreiro, mostrou ser densa, com heterogeneidade 

reduzida entre árvores e na árvore. Deste modo, e quanto a este indicador de 

qualidade tecnológica, o carvalho português apresenta potencialidade como espécie 

para produção de madeira sólida para fins nobres. 

As conclusões que este trabalho permitiu mostram a viabilidade tecnológica do 

sobreiro para um aproveitamento da componente madeira, constituindo uma base de 

conhecimento para a sua introdução no mercado europeu como espécie madeireira 

para usos nobres, em alternativa a outros carvalhos ou espécies tropicais.  

 

No que respeita a trabalhos futuros em relação com os objectivos desta tese, foram 

identificadas algumas linhas de investigação, nomeadamente:  

- O estudo de modelos de gestão florestal de povoamentos de sobreiro que combinem 

a produção conjunta de madeira e cortiça, incluindo a modelação do crescimento 

radial da árvore com integração do efeito do descortiçamento; 

- O estudo dos defeitos internos da madeira de sobreiro, incluindo a caracterização da 

tipologia dos nós e das respostas traumáticas da árvore a feridas de descortiçamento; 

- O estudo da composição dos extractivos da madeira de sobreiro e da sua 

acumulação no cerne, tendo em conta o efeito do descortiçamento; 

- O estudo de outras propriedades da madeira de sobreiro com relevância para o seu 

uso, nomeadamente propriedades de superfície tais como a molhabilidade com água, 

solventes e adesivos; 

- O estudo da colagem de peças de madeira de sobreiro, tendo em vista a produção 

de peças coladas e compósitos, que permitam um aproveitamento maximizado de 

troncos de pequena dimensão; 

- Uma análise da sustentabilidade da produção de madeira sólida com sobreiro. 
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