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Carvalho Negral - Quercus Pirenaica 

- Também conhecido por Carvalho pardo das beiras. É uma árvore 

de porte médio/grande (até 25m), com copa ampla e tronco cinza 

escuro, baço, gretado em placas.  

-Tem folhas mascerentes, simples, com lobos profundos e 

arredondados no ápice, de cor verde-escuro na página superior; a 

inferior é verde-escuro acinzentado com pelos densos e acamados.  

-A sua floração ocorre na primavera, através de amentos pilosos. A 

maturação do fruto, a bolota dá-se no outono.  

- Por vezes formam-se bugalhos, excrescências arredondadas 

resultantes do depósito de um ovo de vespa, este   desenvolve-se 

no interior do bugalho onde fará as suas metamorfoses. 

                                  

 

 

 

- É conhecido por carvalho português pertence à ordem das 

Fagales, família das Fagáceas,   género Quercus, espécie 

Quercus faginea. 

- É uma árvore de porte médio/grande (até 25m), com uma 

copa ampla e um tronco cinzento, reticulado e fendido.  

-Tem folhas mascerentes, simples, crenado-dentadas e 

ligeiramente enroladas para dentro, com pilosidade esparsa na 

página inferior e cor verde-escuro na página superior.   

-A sua floração ocorre o inicio da primavera e a maturação do 

fruto, a bolota, dá-se no inicio do outono. Apresenta uma 

estrutura ovalada com cúpula de escamas curtas, imbricadas e 

pilosas. 

O habitat natural desta espécie corresponde na generalidade 

ao clima mediterrânico, com uma estação seca prolongada. 

Necessita de alguma humidade e luminosidade média. Adapta-

se a temperaturas  invernais  até -12ºC de mínima. Em Portugal 

está presente na maior parte do território. É uma das árvores 

autóctones mais ícones de Portugal, dando origem ao nome de 

muitos povoados. 

 

A floresta é um bem nacional, Portugal tem uma 

das maiores superfícies florestais dos países da UE.  

Mas é fundamental preservá-la. 

Para tal devemos desenvolver medidas de 

Planeamento e Ordenamento florestal. Tais como: 

- Aposta na diversificação da floresta, utilizando 

espécies folhosas autóctones mais resistentes ao 

fogo, como o carvalho e o sobreiro.  

- Criação de paisagens em mosaico (espaços com 

vocações diferenciadas intercalados entre si), que 

é mais resistente à propagação do fogo. 

- Criação de uma Comissão de Prevenção de fogos 

Florestais que reúna as diferentes entidades 

públicas e da sociedade civil. 

 

 

 

 

A floresta tem uma grande importância ambiental e 

a madeira de carvalho tem também grande 

importância económica. É usada em tanoaria (fabrico 

de pipas) carpintaria, marcenaria, mobiliário e no 

fabrico de pavimentos (consoante as espécies). Tem 

grande potencial calorífico e o seu fruto é muito 

utilizado na alimentação de animais, como é o caso 

dos suínos. 

É urgente atuar 

Não se deve perder tempo 

 

 

 

8º A - Alunos n.º 8, 10, 13, 16 e 17  

Professora responsável: Ana Isidoro – Grupo 420 

Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos  

 

 

COMO PRESERVAR ? 

 

 

Carvalho Cerquinho - Quercus Faginea 

 

O seu habitat natural corresponde a matas de clima mediterrânico 

de influência continental. Suporta bem os longos períodos secos, o 

frio e as geadas e a precipitação intensa. Em Portugal predomina no 

interior centro e norte, principalmente nas áreas de maior altitude. 

    

 

 


