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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. 

 



CORK OAK POTENTIAL TO PRODUCE RAW MATERIALS FOR SAWMILL AND 
WOOD COMPOSITE PANELS INDUSTRY FOR QUALITY WOOD PRODUCTS  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

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.   
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