
“Carvalho” é o nome dado às cerca de seiscentas espécies do género Quer-

cus. Esta de que vou falar é a Quercus róbur, conhecida popularmente por 

carvalho-vermelho, carvalho-albarinho ou carvalho-roble. 

Esta espécie pode variar entre 30 a 40 metros e viver entre 500 a 1000 anos. 

As suas folhas são caducas e podem ter de 8 a 13 centímetros e são mais 

largas na parte superior. Para além disso, dá bolotas de maturação anual 

que crescem entre 1,5 a 4 cm. 

Estas árvores preferem os terrenos siliciosos, argilosos frescos e húmidos, 

ricos em nutrientes e são úteis para: 

Sombra de muitos parques e jardins; 

O fabrico de mobiliário, barris, construção naval, artesanato, etc.; 

Produção de carvão vegetal; 

Alimentação de alguns animais (bolotas). 

O pinheiro-bravo é uma das espécies autótones da nossa re-

gião. Este tipo de pinácea, é originário do Velho- Mundo, 

mas atualmente encontra-se com maior abundância, na Re-

gião Mediterrânea, nas costas atlânticas portuguesas, espa-

nholas e francesas, Bélgica, Reino Unido, Nova Zelândia e 

África do Sul. 

A sua altura pode variar entre os 39 e os 60 metros quando 

já é adulto. As suas folhas são em forma de agulha, e usual-

mente são mais conhecidas por caruma. 

Quanto ao seu uso no dia-a-dia, são espécies que servem 

para variadíssimas coisas, entre as quais podemos destacar: 

Produção para lenha; 

Proteção contra o vento; 

Recuperação de solos pobres que foram expostos à erosão; 

Recolhimento de resina para industrias de vernizes e tintas. 

Como a sua madeira tem uma casca espes-

sa, rugosa e de cor avermelhada, é usada 

para mobiliário, carpintaria, construção na-

val, combustível e celulose. 

Este tipo de árvore é muito propício para se 

desenvolver em todo o país, e por isso, cer-

ca de metade da população que necessita 

de lenha para aquecimento, usam a deste, 

ou também a do eucalipto. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO /MITIGAÇÃO 

Diminuir o número de incêndios florestais é possível através do aumento de medidas de prevenção: 

Educação e sensibilização das populações; 

Ordenamento e limpeza das florestas; 

Reforço dos meios de vigilância terrestres e aérea e de combate a incêndios; 

Limpeza do mato à volta de habitações e outras construções através da definição de perímetros de segu-

rança; 

Separação de culturas através da construção de caminhos para evitar a propagação do fogo a outras par-

celas; 

(…)    

O IMPREVISÍVEL NA 

FLORESTA 


