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Resumo 
 

Entre os séculos XVI e XIX Portugal importou do Brasil madeiras de elevada qualidade 

para a tintutaria de tecidos, construção naval, construção civil e artes decorativas. As 

“madeiras de lei” ou “madeiras reais”, comércio exclusivo da coroa portuguesa, foram as 

mais exploradas, o que resultou na quase extinção de algumas espécies botânicas. A 

utilização dada a estas madeiras tem sido objeto de interesse académico no Brasil, no 

entanto, este assunto em Portugal encontra-se ainda pouco estudado.   

A presente dissertação procurou verificar qual o destino das madeiras importadas do 

Brasil através de pesquisa documental nos principais arquivos nacionais e análise de 

edifícios históricos construídos no referido período. Paralelamente, procurou-se 

compreender a utilização tradicional de madeira em Portugal e quais as espécies mais 

utilizadas, a fim de enquadrar a necessidade de madeiras vindas do Brasil. 

Selecionou-se como caso de estudo o Palácio Pombal, em Lisboa, por preservar até aos 

dias de hoje caracteristícas originais, nomeadamente madeiras exóticas; procurou-se 

recolher, analisar e identificar amostras de madeira dos principais elementos construtivos, no 

sentido de validar a utilização de madeiras brasileiras nos edifícios nobres em Portugal.  

O interesse desta pesquisa reside no seu contributo para a conservação e restauro da 

madeira em edifícios históricos, em particular, para a preservação das madeiras históricas 

brasileiras.  

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE | Madeiras de lei, Brasil, Palácio Pombal, conservação e restauro, 

estruturas de madeira. 
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Abstract 
 
 

Between the sixteenth and nineteenth centuries Portugal imported high quality wood from 

Brazil to fabric dyeing, shipbuilding, civil construction and decorative arts. The “royal woods", 

for being an exclusive trade to the Portuguese crown, were the most exploited, which 

resulted in the near extinction of some botanical species. The use of these woods has been 

an object of academic interest in Brazil, however, the use of Brazilian wood in Portugal has 

not been much studied. 

The following dissertation aims to analyze the destination of the woods imported from 

Brazil,  through documentary research in the main national archives and by analysis of 

historical buildings constructed in the mentioned period. Simultaneously, it seeks to 

understand the tradicional use of wood in Portugal, and its most used species in order to 

contextualize the need of brazilian wood importation. 

The Pombal Palace was selected as a case study in Lisbon for preserving till this day 

original features, namely exotic woods. It was sought to collect, analyze and identify wood 

samples from the main building elements, in order to verify the use of Brazilian hardwoods in 

noble buildings in Portugal. 

The interest of this research lies in its contribution to the restoration and conservation of 

wood in historical buildings, in particular, for the preservation of Brazilian historical woods. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS | Royal woods, Brazil, Pombal Palace, conservation and restoration, timbert 

structures.  
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Introdução 
 

Tema e objetivos  

 

A presente dissertação surgiu no âmbito da frequência de um semestre, do 5º ano do 

Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico (IST), na Universidade de 

Federal de Santa Catarina (UFSC) no Brasil, ao abrigo de um programa de intercâmbio 

universitário. Em Florianópolis tive oportunidade de frequentar uma disciplina optativa de 

‘Estruturas de Madeira’ lecionada pela professora Ângela do Valle, co-orientadora desta 

dissertação. Infelizmente, esta disciplina não existe no curso de Arquitectura no IST, sendo 

apenas estudadas as características genéricas da madeira na disciplina de Materiais de 

Construção (2ºano); no entanto, a importância  de conservar e reabilitar edifícios de valor 

patrimoninal coloca em questão, a presevação das estruturas tradicionais, nomeadamente 

as estruturas de madeira tão comuns em Portugal e muitas vezes negligenciadas devido à 

dificuldade de muitos projectistas em lidar com este material.  

 

Durante o período colonial do Brasil (XVI-XIX) Portugal importou	madeiras brasileiras de 

grande qualidade para a tinturaria de tecidos, construção naval, construção civil e artes 

decorativas. Na sua maioria, as madeiras comercializadas possuíam elevada durabilidade e 

resistência e, apesar dos inúmeros registos sobre a exploração e comercialização no outro 

lado do Atlântico, pouco se sabe sobre o destino destas no território português. Existem 

algumas referências esporádicas sobre a alegada utilização de “madeiras do brasileiras” em 

edifícios nobres (palácios ou mosteiros), contudo a sua verificação e documentação 

permanecem por se fazer. A presente dissertação pretende assim dar um contributo no 

estudo deste tema, com os seguintes objectivos: 

a) Compreender o papel das madeiras basileiras no período colonial português; 

b) Enquadrar a tradição da construção de madeira em Portugal;  

c) Identificar edifícios que tenham utilizado na sua construção madeiras vindas do Brasil;  

d) Selecionar um caso de estudo;  

e) Tecer breves considerações sobre a conservação e intervenção em elementos de 

madeira.  

 

No sentido de evitar um tema facilmente confundido com uma análise estrutural das 

madeiras em engenharia civil ou com uma perspectiva histórica mais próxima da História da 

Arte, esta tese pretende dar um contributo para a preservação dos elementos construtivos 

em madeira do ponto de vista da arquitetura. A pesquisa em arquivos centrou-se no que se 

considerou relevante para enquadrar históricamente este tema e para identificar edifícios 

que tenham utilizado na sua construção madeiras do Brasil. Partiu do pressuposto que a 

preservação de madeiras históricas brasileiras em Portugal impunha critérios de 
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conservação específicos; contudo, dada a dificuldade em comprovar a utilização destas, 

esta tese acabou por se centrar na metodologia de conservação, em particular, numa 

correcta identificação das espécies, prévia a qualquer intervenção directa em elementos de 

madeira.  

 

Estrutura do trabalho 

 

O primeiro capítulo intitulado “Madeiras Históricas Brasileiras” trata a exploração e 

comércio destas no período colonial do Brasil, no sentido de compreender e justificar o seu 

valor histórico e material.  Devido a uma reduzida bibliografia disponível sobre o tema, esta 

dissertação centrou-se em particular nas espécies comercializadas no Estado da Bahia; 

correndo o risco de não haver paralelo entres as espécies listadas com aquelas atualmente 

encontradas em Portugal. Da parte de Portugal, isto é, do ponto de vista das madeiras que 

entraram no país, analisaram-se documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa 

com o objectivo de apurar o destino destas madeiras em Portugal. 

O segundo capítulo intitulado “Madeira em Portugal” aborda brevemente a história da 

floresta portuguesa, enquadra historicamente a tradição e prática da construção em madeira,  

identifica as principais espécies autóctones utilizadas e clarifica as referências feitas por 

autores portugueses à presença de madeiras brasileiras nos edifícios portugueses. 

Procurou-se identificar edifícios históricos onde a madeira brasileira tivesse sido 

comprovadamente utilizada, tarefa de difícil verificação, dada a escassez e imprecisão das 

referências existentes. A análise de vários edifícios possíveis não trouxe resultados 

evidentes, tendo-se optado por  selecionar o Palácio Pombal em Lisboa como caso de 

estudo desta dissertação; por conservar madeiras exóticas na sua construção, 

possivelmente do Brasil.  

O “Caso de estudo Palácio Pombal” corresponde assim ao terceiro capítulo e neste, 

procurou-se entender a história da sua construção, reformas que foi sofrendo em resultado 

de diferentes ocupações e a caracterização do seu estado atual de conservação, a fim de 

determinar a existência de madeiras brasileiras. Para esclarecer dúvidas quanto à 

proveniência das madeiras existentes no Palácio Pombal, procedeu-se à recolha de 

amostras de madeira de diferentes elementos construtivos para análise laboratorial. A 

análise da madeira à lupa e ao microscópio nem sempre permite uma fácil e exacta 

identificação da espécie; para tal é necessário uma análise molecular, que por falta de meios 

e tempo não foi executada. Por este motivo, algumas madeiras foram identificadas apenas 

ao nível do género - angiospérmicas ou gimnospérmicas - que permite distinguir com 

segurança entre madeiras exóticas ou nativas. Por fim, foram feitas breves considerações à 

conservação das madeiras do Palácio Pombal, aplicáveis naturalmente a outros edifícios 

históricos. 
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Estado da Arte  
 

A presente investigação sobre madeiras históricas brasileiras comercializadas no período 

colonial, veio revelar que este tema se encontra ainda pouco estudado quer em Portugal 

como no Brasil.  

A bibliografia específica sobre o tema é reduzida em ambos os lados do Atlântico, porém, 

no Brasil parece haver mais interesse por parte dos investigadores.  

No Brasil, destaca-se o trabalho de Mário Mendonça de Oliveira, intitulado Um estudo 

documental sobre as madeiras da Bahia usadas, no passado, em Portugal e no Brasil 

(2003). Este estudo faz uma reflexão sobre a importância do conhecimento das madeiras do 

Período Colonial do Brasil (séculos XVI a XIX) para a conservação e restauro do património 

histórico brasileiro e português tendo como principais referências os cronistas da época e os 

documentos oficiais do reino. Enuncia as principais madeiras exportadas para Portugal e 

suas características, procurando eliminar ambiguidades terminológicas e de nomenclatura 

entre as diferentes espécies de madeira comercializadas na época.  

No seguimento deste estudo, surge a dissertação de mestrado de Karine Fadigas; 

Estudo documental sobre as madeiras da Bahia no Período Colonial : uso, exploração, 

venda, destinação e identificação de espécies (2011). Esta dissertação, orientada por Mário 

Mendonça de Oliveira, descreve o papel da madeira ao longo da História e em particular no 

período colonial no estado da Bahia, aprofundando o estudo anterior quando procura 

identificar espécies usadas na construção dos edifícios baianos do período em questão. 

Nesta dissertação, destaca-se ainda o exaustivo trabalho de consulta das cartas régias e 

ofícios desde o século XVI ao século XIX, disponíveis no Arquivo Histórico Ultramarino em 

Lisboa.  

 Mais recentemente, destaca-se o trabalho de Lázaro Benedito da Silva, professor do 

Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, intitulado: Estudo preliminar sobre 

madeiras da Bahia enviadas para Portugal no Brasil Colônia. Este investigador esteve em 

Portugal no ano de 2015 e realizou visitas técnicas a instituições portuguesas com o objetivo 

de confirmar as espécies de madeira exportadas do Brasil para Portugal, nos séc. XVIII e 

XIX, através da análise e comparação das madeiras exóticas presentes nas xilotecas 

portuguesas, com as madeiras existentes no acervo histórico da Xiloteca Professor José 

Pereira de Sousa do Instituto de Biologia da UFBA.  

Relativamente à restante bibliografia consultada existem algumas publicações brasileiras 

de interesse que auxiliaram esta dissertação, nomeadamente, Árvores Brasileiras 

(LORENZI, 1992). Esta obra descreve diversas espécies nativas brasileiras quanto às suas 

características, distribuição no território e outras informações ecológicas. Destaca-se das 

demais, porque auxilia a identificação através da ilustração por fotografia das árvores, suas 

flores, frutos e aspeto da madeira por ela produzida (fig. 01); permitindo ainda,  pesquisar 

facilmente qualquer espécie através do nome comum ou científico.  
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Figura 1: Ilustração da espécie de Pau Santo [Kielmeyera variabilis Mart.]. 

 

Destaque também para o sexto volume dos cadernos técnicos do Programa Monumenta 

(IPAHN), intitulado Madeira: uso e conservação (GONZAGA, 2003) que explica as madeiras 

quanto à sua constituição física e química, classifica-as comercialmente, descreve os seus 

problemas de degradação, enuncia tratamentos de preservação e técnicas de secagem e 

aborda o tema das madeiras de reflorestamento e o dos compósitos da madeira. Esta 

publicação finaliza com fichas técnicas de algumas madeiras classificadas como “madeiras 

de lei” que incluem interessantes observações.  

O Catálogo de Madeiras Brasileiras para a construção civil publicado pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, 2013) corresponde a outra 

interessante publicação que procura promover o uso sustentável de madeiras menos 

conhecidas, provenientes de florestas certificadas e que apresentam características 

tecnológicas para diferentes usos, com desempenho equivalente aquelas tradicionalmente 

comercializadas, porém já pressionadas pela escassez na floresta e muitas vezes 

exploradas de forma não sustentável e ilegal. No contexto da conservação das madeiras 

históricas brasileiras esta publicação pode auxiliar obras de reabilitação em que seja 
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necessário substituir madeiras degradadas por outras de características semelhantes e de 

forma sustentável.  

Em Portugal, a pesquisa realizada junto de várias fontes e arquivos parece confirmar a 

falta de interesse por este tema específico e a pouca informação sobre a presença de 

madeiras brasileiras na construção portuguesa encontra-se dispersa e fragmentada.  

O tema das estruturas de madeira tem sido tratado em diversas publicações, quer do 

ponto de vista histórico-construtivo (SOUSA, 1919), (SANTOS, 1994) (MASCARENHAS, 

2004); quer do ponto de vista da sua reabilitação (CÓIAS, 2007). O engenheiro João 

Appleton, especialista de conservação de estruturas antigas de madeira, tem vários textos 

sobre estes dois assuntos, porém as referências à presença de madeira brasileira nos 

edifícios antigos são pouco precisas (APPLETON, 2003).  

Da mesma forma, nas fichas técnicas dos edifícios históricos da época verificou-se pouca 

fiabilidade nas referências à utilização de madeira, cujas descrições são superficiais e sem 

especificar espécies ou origem. No Forte de Sacavém está reunido o arquivo do património 

arquitetónico e urbanistico, designado por Sistema de Informação para o Património 

Arquitectónico (SIPA). Aqui procurou-se consultar informação sobre os principais 

monumentos históricos da época e pesquisar por palavras-chave, a existência de espécies 

de madeira brasileira na sua construção. As poucas referências encontradas, apontam 

sobretudo para presença de madeiras exóticas nos elementos decorativos das igrejas 

portuguesas.   

O acervo do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (AHU) contém um vasto conjunto de 

documentos relativos aos portugueses e suas colónias. Relativamente ao Brasil, 

documentos variados como cartas régias, ofícios, decretos, alvarás, regimentos e portarias 

retratam o uso e exploração das madeiras brasileiras entre o século XVI e XIX. Grande parte 

destes documentos manuscritos foram digitalizados, por forma a permitir a sua consulta 

online, na sequência do Projeto Resgate no Arquivo Histórico Ultramarino1 iniciado em 2003. 

Apesar deste esforço para tornar estes documentos mais acessíveis, este património escrito 

parece ainda pouco valorizado. Nesta dissertação foram consultados alguns desses 

documentos na tentativa de apurar o destino das madeiras brasileiras vindas para Portugal.  

Na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) foram consultadas obras 

referentes à história do Brasil colonial (ABREU, 1963) (SERRÃO e MARQUES, 1986), sobre 

o pau-brasil (SOUZA, 1939) e sobre a talha em Portugal (SMITH,1962).  

Na Biblioteca da Ordem dos Arquitectos (OASRS) foram consultadas as principais 

publicaçôes sobre a reabilitação de edifícios antigos e sobre estruturas de madeiras em 

Portugal, entre as quais: Reabilitação Estrutural de Edifícios Antigos (CÓIAS, 2007). 

																																																								
1 O Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco (Projeto Resgate) foi criado 
institucionalmente, em 1995, através de um protocolo assinado entre Portugal e o Brasil no âmbito da 
Comissão Bilateral Luso-Brasileira de Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental. Desde 
2003 tem como objetivo principal disponibilizar online documentos históricos existentes no AHU, 
relativos à História do Brasil Colonial [liber.ufpe.br]. 
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Foi visitada a biblioteca do Jardim Botânico Tropical (JTB) na expectativa de encontrar 

informação sobre as espécies botânicas brasileiras, no entanto, esta reúne essencialmete 

documentação do Império Ultramarino Português. Na sua xiloteca, a maior parte das 

madeiras provêm de missões realizadas nas regiões tropicais do território africano, 

nomeadamente Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor.  

Na Biblioteca do Instituto Superior de Agronomia (BISA) procurou-se informação sobre o 

tema, no entanto são poucas as publicações com relevante interesse, com destaque apenas 

para os Estudos, Ensaios e Documentos - Madeiras coloniais (SEABRA e FERREIRENHA, 

1950), Apontamentos sobre as madeiras do Estado de São Paulo (PEREIRA, 1905) e ainda 

O corte das mattas e a exportação das madeiras brasileiras (1918).  

A Biblioteca da Ajuda, localizada no Palácio da Ajuda, é uma das bibliotecas mais antigas 

de Portugal e foi administrada pela Casa Real até à proclamação da República em 1910. Por 

esse motivo e por existirem várias referências ao envio de madeiras do Brasil para a 

construção dos Paços Reais, procurou-se nesta biblioteca informação sobre o tema 

(CARVALHO, 1979).   

Em Setembro de 2016 realizou-se o 2º Congresso Internacional da História da 

Construção Luso-Brasileira (CIHCLB), na Faculdade de Arquitetura do Porto (FAUP). Sob o 

tema das “Culturas Partilhadas” este congresso teve como objectivo debater os mais 

recentes estudos sobre a história dos processos construtivos entre Portugal e o Brasil.  

O programa do congresso confirmou a lacuna nos estudos atuais sobre a construção em 

madeira, tanto no Brasil como em Portugal, visto que, no total de noventa e sete 

comunicações apenas em três foi abordado o tema da madeira. As comunicações 

portuguesas relativas à temática foram: A perda de valor patrimonial associada à falta de 

conhecimento (COSTA e TAVARES, 2016), Acontecimentos precursores da Criação da 

Gaiola Pombalina e construção mista com madeira (TAVARES e COSTA). O professor 

Mário Mendonça de Oliveira, participou neste congresso apresentando o artigo da sua 

orientanda Karine Fadigas, Madeiras de Construção do Período Colonial da Bahia: uso, 

exploração, venda, destinação e identificação de espécies (FADIGAS e OLIVEIRA, 2016). 

Em resumo, a investigação realizada demonstra que existe muita informação disponível 

em arquivos nacionais cujo tratamento e interpretação no que respeita à utilização das 

madeiras brasileiras na construção não foi ainda realizado. Apesar do potencial desta 

informação para os investigadores portugueses, verifica-se que o tema da conservação das 

madeiras em edifícios históricos centra-se na arquitetura Pombalina e de Gaioleiro, sem 

particular atenção à origem das espécies, nomeadamente, daquelas importadas do Brasil. 

 

 

 

 

 



Conservação da madeira em edifícios históricos: o caso das madeiras do Brasil	
	

	 21	

	
Figura 2: Ilustração da árvore de pau-brasil em florescência. 

 

1. Madeiras Históricas Brasileiras 
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1.1 Comércio de madeiras do Brasil 
	

Quando se fala no comércio das madeiras do Brasil associa-se imediatamente à espécie 

botânica do pau-brasil [Caesalpinia echinata Lam] que, de facto, foi a mais explorada pelo 

seu elevado valor comercial. Calcula-se que desde os primeiros anos da chegada dos 

Portugueses ao Brasil, foram enviadas 1.200 toneladas de pau-brasil por ano para a Europa 

(OLIVEIRA, 2003).  

O comércio do pau-brasil correspondeu ao primeiro dos quatro ciclos económicos do 

Brasil2, por isso esta foi a espécie mais documentada pelos historiadores em detrimento de 

outras espécies de madeira de excelente qualidade também exploradas pelos portugueses 

(FADIGAS, 2011). A história da sua exploração ajuda à compreensão da história do 

comércio das madeiras do Brasil (fig.03).  

 

 

 
Figura 3: Espécie arbórea do pau-brasil [Caesalpinia echinata Lam]. 

 

 

 

																																																								
2 Entre o século XVI e o século XX, a história da economia Brasileira divide-se em quatro ciclos: ciclo 
do pau-brasi, ciclo do açucar,  ciclo do ouro e ciclo do café (SOUZA, 1939: 39). 
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1.1.1. Exploração e comércio do pau-brasil 
 

A utilização do pau-brasil [Caesalpinia echinata Lam], também conhecido como pau-tinta 

é documentada desde o início do século XII como matéria-prima para tinturaria de tecidos. 

Anteriormente, estas árvores encontravam-se na Índia, China, Japão e outros lugares do 

continente asiático e eram comercializadas pelos árabes que as faziam chegar à Europa 

através do Mar Mediterrânio ou atravessando por terra pelo Egito (SOUZA, 1939). A resina 

vermelha extraída desta madeira era reduzida a pó em Amesterdão e depois levada para os 

principais centros da indústria têxtil europeia (fig. 04) (FADIGAS, 2011). 

 

	
Figura 4: Tronco do pau-brasil com a resina escorrendo. 

 

 

Com a descoberta do Brasil por navegadores portugueses a 22 de Abril de 1500,  estas 

relações comerciais modificam-se. Logo no princípio, os portugueses procuravam apenas 

ouro e prata, sem sucesso. Mais tarde, com a exploração do território é verificada a 

abundância desta espécie de árvore. Segundo Souza (1939: 39), trata-se de uma espécie 

litorânea encontrada do Estado do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Norte - Mata Atlântica, 

não existindo na Amazónia.  

Em 1503 são enviadas as primeiras amostras de pau-brasil para Lisboa indicando-o 

como sendo um bom material de construção devido à sua densidade e boas propriedades 

mecânicas, no entanto, a sua aplicação na tinturaria de tecidos era mais rentável (SOUZA, 

1939: 39).  

Havia especial interesse dos mercados europeus na exploração desta espécie de 

madeira no Brasil porque a proximidade da Europa com as terras brasileiras gerava menos 
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custos de transporte comparando com o pau brasil importado da Ásia; por esta razão torna-

se o produto mais explorado nos primeiros tempos da colónia.  

A colónia que à data era chamada de Terra de Santa Cruz3, começa a ser conhecida na 

Europa como a Terra do (Pau) Brasil (fig.05) e assim, sem registo preciso, o nome acabou 

por ser substituído por Brasil nos mapas do século XVI (SOUZA, 1939, 97).  

 

	
Figura 5: “Descrição de todo o marítimo da terra de Santa Cruz chamado vulgarmente o Brasil” 
– mapa histórico de João Teixeira, cosmógrafo da coroa em 1640. 

 

Portugal teve dificuldade em manter a exclusividade da exploração desta preciosa 

matéria-prima. Para esse efeito, a coroa portuguesa enviou expedições com o objetivo 

específico de expulsar corsários e piratas e enviar remessas de pau-brasil para a metrópole. 

Estas expedições procuravam também povoar o território ao tomar posse efetiva das terras 

descobertas, nomear oficiais de justiça e, por fim, doar terras de sesmaria que promoveriam 

o povoamento. 

A partir de 1540, D. João III decide implementar um sistema de capitanias hereditárias 

com o objetivo de promover o povoamento, a defesa e passar para particulares parte da 

despesa com a colonização. Aos donatários era permitido o livre comércio, com exceção do 

Pau-brasil (e de outros produtos) que faziam parte do monopólio da Coroa Portuguesa.  

																																																								
3	“Ilha de Vera Cruz (1500), Terra Nova (1501), Terra de Santa Cruz (1503), Ilha da Cruz (1505), Terra 
dos Papagaios (1501), Terra do pau-brasil (1503), Terra do Brasil (1505), Terra de Santa cruz do Brasil 
(1527) e pelo imperativo do mínimo esforço, simplesmente Brasil – eis os nomes que andaram a 
figurar em mapas, cartas e atos oficiais no primeiro quartel do séc. XVI. Predominou afinal o nome 
Brasil (...)” (SOUZA, 1939: 97) 
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A exploração da madeira era pouco lucrativa para os donatários que, ao contrário dos 

corsários, pagavam altas taxas pela exploração da madeira e a mão-de-obra indígena era 

cada vez mais escassa. Em parte porque algumas tribos foram dizimadas pelas doenças 

trazidas com os europeus, mas também porque muitos indígenas aliaram-se aos corsários 

franceses, seduzidos pelas mercadorias mais vantajosas que estes lhes ofereciam. Esta 

falta de mão-de-obra levou à importação de escravos africanos a partir de 1560 (FADIGAS, 

2011). 

A Coroa Portuguesa procurou sempre controlar a exploração do pau-brasil com ameaças 

sobre os capitães-donatários e o estabelecimento de um Governo Geral em 1549, que 

incrementasse o aumento do povoamento e a fundação de novas vilas para uma maior 

defesa da costa e consequentemente, diminuição do contrabando. Ao governador-geral, 

juntamente com os capitães e provedores, competia fixar o preço das mercadorias, da 

madeira e sua fiscalização.  

A intensa exploração do pau-brasil e de outras espécies de madeira já se fazia sentir no 

início do séc. XVII, momento em que a Coroa se preocupa com a devastação das matas 

brasileiras. Como tal, a 12 de Dezembro de 1605 surge o “Regimento do pau-brasil”, um 

documento régio que previa a conservação das matas. Definia que apenas os Provedores 

de Fazenda eram autorizados a emitir licenças de corte de madeira, registando toda a 

madeira retirada com um limite de dez quinhais4. O corte de pau-brasil sem licença era 

punido com pena de morte (SOUZA, 1939). A fiscalização do cumprimento do regimento era 

feita através de visitas às capitanias por ordem do reino e dos governadores. Este regimento 

permaneceu vigente por alguns anos, mesmo após a independência do Brasil em 1822.  

O negócio do pau-brasil foi prejudicado com a União Ibérica (1580-1640). Os países 

inimigos da Espanha, que então controlava Portugal e as suas colónias, veem aqui uma 

oportunidade para atacar o Brasil, destacando-se  a invasão holandesa que conseguiu o 

monopólio do pau-brasil no Nordeste, durante cerca de 30 anos. Os holandeses invadiram 

ainda as capitanias do Ceará, Itamaracá, Fernando de Noronha, Paraíba, Rio Grande e 

Sergipe (SOUZA, 1939).  

Os holandeses são expulsos em 1654 mas as negociações para o estabelecimento da 

paz entre Portugal e a Holanda só terminaram anos mais tarde com o pagamento à Holanda 

de uma indemnização pela desistência das terras brasileiras. 

Após a independência do Brasil em 1822, a exploração do pau-de-tinta fica 

particularmente ligada ao  pagamento de uma dívida externa com a Inglaterra, adquirida por 

exigência do governo português como contrapartida pelo reconhecimento da independência 

brasileira.  

O fim da exploração comercial do pau-brasil dá-se em 1859, momento em que a indústria 

química substituiu a tinta vermelha por corantes artificiais (FADIGAS, 2011). 

																																																								
4 Equivalente a 58,752 Kg (FADIGAS, 2011:81). 
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1.1.2 Exploração, comércio e aplicação das “madeiras de lei” 
 

O pau-brasil foi apenas uma das inúmeras espécies de árvores brasileiras exploradas 

pelos portugueses no período colonial. Nesse período, as madeiras comercializadas foram 

distinguidas pelos carpinteiros navais em três classificações: madeiras “meãs”, madeiras 

duras e “madeiras de lei”. A simplicidade desta classificação fez com que fosse usada nas 

restantes áreas que trabalham a madeira no Brasil até aos dias de hoje.  

As madeiras “meãs” ou madeiras de qualidade mole, eram madeiras fracas que 

empenavam ou fendilhavam facilmente e por essa razão, rejeitadas para construção naval. 

No seu uso mais comum, serviam para lenha dos engenhos de açúcar. 

 As madeiras duras ou de qualidade dura eram, como o próprio nome indica, madeiras 

duras e pesadas, contudo, não resistiam à humidade e aos fungos, sendo por isso também 

excluídas de usos mais exigentes (GONZAGA, 2006: 41). 

Por último, as “madeiras de lei” ou madeiras reais; correspondiam a espécies de madeira 

protegidas por carta-régia e às quais a sua exploração e comércio era exclusivo à coroa 

portuguesa (GONZAGA, 2006; 39). As suas características de maior dureza e, 

simultaneamente, fácil manuseamento conferiam-lhes elevada qualidade. Ainda dentro da 

classificação de “madeiras de lei”, distinguiam-se como “madeiras nobres” as espécies com 

maior valor estético, elevada estabilidade e trabalhabilidade. Destinavam-se a usos mais 

nobres, tais como: esculturas, móveis de fino acabamento e portas monumentais; e são 

exemplos a espécie do Mogno-brasileiro [Swietenia macrophylla] ou o Vinhático 

[Plathymenia foliolosa] (GONZAGA, 2006; 40).  

A construção naval absorvia grande parte das “madeiras de lei” dada a qualidade 

incorruptível destas madeiras. Na dissertação Madeiras de Construção do Período Colonial 

da Bahia: uso, exploração, venda, destinação e identificação das espécies (FADIGAS, 2011) 

a autora elaborou uma tabela baseada em documentos do AHU, que apresenta uma lista 

das espécies de madeira remetidas para o Arsenal Real da Marinha de Lisboa no final do 

século XVIII, com o seu respetivo uso nas peças de embarcações (tabela 1). 
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Tabela 1: Madeiras de construção que foram remetidas para o Arsenal Real da Marinha de 
Lisboa em finais do séc. XVIII (FADIGAS, 2011: 115) 

Espécie de madeira Peças de embarcações 

Angelim Apostura, Braço, Caverna, Cinta, Curva, Dormente, Dormente de Volta, 
Escoa, Espaldão, Talão de Quilha, Tricanil 

Angelim amargoso Escoa 
Anhahiba Cinta 

Anhahibatan - 
Camassari Mastros, Tabuado para as embarcações  
Gequitibá Mastros 

Gytahy Apostura, Cinta de Volta, Escoa, Espaldão, Tábua de Cousseira 
Gytahy Amarelo Escoa, Espaldão 

Iatahipeba Caverna 
Jataípeba (Jetaípeba, 

Gitaypeba) Apostura, Braço, Curva, Curvatoens 

Jatobá Braço, Caverna, Cinta, Vau 
Louro Bujarrona, Mastros, Retranca, Verga 

Maçaranduba Costado, Curva, Forro, Quilha, Remos, Sobrequilha, Tabuados e outras 

Oiticica 
Apostura, Caverna, Cinta, Cinta de Volta, Curva, Dormente, Dormente 
de Volta, Enximento, Escoa, Espaldão, Saxos, Tábua de Cousseira, 

Tábua de Volta 
Olandim Carvalho Escoa, Lata, Meias Latas, Vau 

Pau de Arco (Pau d'Arco) 
Apostura, Astia, Braço, Caverna, Cavilha, Cinta, Dormente, Escoa, 

Espaldão, Pé de Carneiro, Quilha, Madre de Cabreste, Mão de Leme, 
Quilha, Vau 

Pau de Oleo Mastaréo, Mastros, Remo, Verga 

Pau Roxo Apostura, Astia, Braço, Cinta, Cinta de Volta, Curva, Dormente, Escoa, 
Espaldão, Tricanil, Verdugo, Vau 

Paroba Tabuados para as embarcações 

Pequi 

Apostura, Astia, Braço, Capello da Roda, Caverna, Cinta, Cinta de 
Amura, Cinta de Volta, Contra-dormente, Coral de Poupa, Couce, 
Curva, Dormente, Enximento, Escoa, Escoa de Volta, Espaldão, 

Espaldão de Cinta, Espaldão de Escoa, Faxos, Mão de Cinta, Meia 
Lata, Pega, Quilha, Roda, Roda de Proa, Saxos, Sobrequilha, Tábua de 

Cousseira, Tábua de Volta, Talão de Quilha, Terceiro Braço, Tricanil, 
Vau 

Pequi Amarelo Escoa 
Pinhoá Curva 

Putumuju Bordas, Cintas, Convez, Tabuado 

Sapucaia 
Apostura, Astia, Cadaste, Cinta, Colunna, Cosseira, Curva, Dormente, 

Dormente de Volta, Escoa, Escoa de Volta, Quilha, Roda, Saxos, 
Tábua de Cossueira, Tricanil, Vau 

Sucupira (Sipipira ou 
Sipupira) 

Apostura, Astia, Braço, Buçarda, Cabeça (Cabesso?), Cachimbo, 
Cadaste, Cambota, Caverna, Cinta, Cinta de Volta, Couce, Colunna, 

Contra-cadaste, Contradormente, Coral, Curva, Dormente, Enximento, 
Escoa, Escoa de Volta, Espaldão, Espaldão de Cinta, Espaldão de 

Escoa, Gio, Lata, Madre, Mão de Cinta, Pé de Carneiro, Quilha, Roda 
de Proa, Saxos, Sobrequilha, Tabuados, Tábua de Cossueira, Tábua 

de Volta, Talão de Cinta, Talão de Quilha, Terceiro Braço, Tricanil, Vau, 
Verdugo, Virote 

Sucupira Asu Apostura, Astia, Braço, Caverna, Curva, Espaldão, Mão de cinta, Pé de 
Carneiro, Tricanil 

Sucupira Mirim Apostura, Braço, Caverna, Cinta de Volta, Curva, Dormente de Volta, 
Mão de cinta, Tábuas de Costado, Tricanil 

Tambahiba Escoa 
Vinhático Tabuados 
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O cronista quinhentista Gabriel Soares de Souza é dos primeiros a listar as espécies de 

madeira usadas na construção de navios, casas e engenhos de açúcar na região da Bahia. 

A listagem feita por este cronista é muito completa, indicando para cada espécie o nome 

popular, o nome indígena e descrevendo as principais características, dimensões e usos. 

Apesar de Gabriel Soares de Souza apresentar uma lista de espécies para cada uma das 

classificações de madeiras acima referidas; optou-se por apresentar na tabela 2 apenas a 

lista das “madeiras de lei” porque, tendo sido estas as de exploração e comércio exclusivo 

da coroa, seriam também, à partida, as mais exportadas para Portugal (OLIVEIRA, 2003).  
 

Tabela 2: Tipos de madeiras de lei encontradas na Bahia no Período Colonial segundo Gabriel 
Soares de Souza (OLIVEIRA,2003) 

Nome 
popular 

Nome 
índigena Características/observações do autor 

Vinhático Sabigejuva 

Madeira amarela e incorruptível; doce de lavrar. 
Usada em rodas e outras obras dos engenhos; 

além de casas e obras primas. 
Dimensões usuais: 100 palmos de roda; as maiores, são ocas 

por dentro, e, assim, fazem canoas. 
Dos paus maciços, faz-se tabuado de 3 a 5 palmos de largura. 

Cedro Acajacatinga 

A maior parte são ocos, mas acham-se alguns maciços. 
 O cheiro é forte, mas logo se perde.  

Madeira incorruptível e branda ao lavrar. 
 Usada em obras primas e obras dos engenhos.  

Faz-se tabuados, forros de casas e barcos.  
Dimensões usuais: 3-4 palmos de largo. 

Pequi Pequii 

Madeira de cor parda, muito pesada e dura sem apodrecer. 
Quando trabalhada cheira a vinagre.  

Resiste ao fogo e é encontrada perto do mar, em terras baixas, 
úmidas e fracas. 

 Faz-se gangorras, mesas, virgens e esteios para engenhos, 
liames e outras obras para barcas grandes e navios. 

Dimensões usuais: 40-50 palmos de roda 

Guarapaíba Quarapaiva 

Madeira muito grande, de cor vermelha e que nunca apodrece. 
Muito pesada.  

Encontrada em várzeas de areia vizinhas do mar. Usada para 
fazer gangorras, mesas, virgens e esteios para engenhos e 

outras obras como frechais e tirantes. Dimensões usuais: 30-
40 palmos de roda.  

Dá vigas de 80-100 palmos de comprido. 

 Jutaipeba 

Madeira vermelha, que nunca apodrece. As maiores árvores, 
em geral, são ocas por dentro. A madeira é muito pesada e 

encontrada em várzeas de areia vizinhas do mar;  
Muito dura de lavrar, porém boa;  

Faz-se gangorras, mesas, virgens, esteios, eixos e outras 
obras de engenhos. 

 Tem-se 50-60 palmos de roda.  
Tiram-se gangorras de 50-60 palmos de comprido. 

Sapucaia Sabucaí 
Madeira vermelha, que nunca apodrece, dura e muito pesada. 
Usada em gangorras, mesas, eixos, fusos, virgens, esteios e 

outras obras dos engenhos. 



 30 

Maçaranduba Maçarandiba 

Madeira cor de carne de presunto.  
Muito pesada e é natural da vizinhança do mar.  

Tão dura de lavrar que não há ferramenta que lhe baste. Faz-
se gangorras, mesas, eixos, fusos, virgens, esteios e outras 

obras dos engenhos.  
Dimensões usuais: 30-40 palmos de roda.  

Muito comprida podendo ser maior que 100 palmos. 

Jataí-mondé Jataimandé 

Madeira amarela, muito rija. Incorruptível e muito pesada. 
 Não se dá em terra ruim. Doce de lavrar.  

Faz-se eixos, fusos, virgens, esteios e outras obras dos 
engenhos. 

 Curuá 

Parecem na feição, na folha, na cor da madeira com carvalho.  
Madeira pesada, é encontrada nas várzeas de areia.  

Faz-se gangorras, mesas, eixos, virgens, esteios e outras 
obras miúdas, liames de navios e barcos e para tabuado. 

 Dimensões usuais: 25-30 palmos de roda. 

Angelim Andurababapari 

Madeira leve e honesta cor. Boa de lavrar.  
Faz-se gangorras, mesas, eixos, virgens, esteios e outras 

obras de engenhos e das casas de vivenda e caixas. 
Dimensões: maior que 20 palmos de roda. 

Jequitibá Jaquitibá 

Cor brancacenta, leve e pouco durável onde lhe chove. 
 Não dão em ruim terra.  

Faz-se gangorras, mesas dos engenhos e outras obras e muito 
tabuado. Muito grossa e comprida: dava duas gangorras, cada 
uma com pelo menos 50 palmos de comprimento, 4 de assento 

e 5 de altura. 

Ubiraém 
Buranhém Ubiraém 

Cor amarelada, não muito pesada. Boa de lavrar. 
Faz-se gangorras, mesas, virgens, esteios dos engenhos e 

outras obras de engenhos.  
Faz-se tabuado para navios e outras obras das casas de 

vivenda e caixas.  
Dimensões: maior que 20 palmos de roda. 

 
Sucupiras Sepepiras 

Madeira parda, muito rija e tão liada que nunca fende. 
Nunca apodrece. Muito pesada. 

Virgens, Esteios e fusos para os engenhos; 
liame de navios e barcos e carros muito bons. 

Putumuju Putumuju 

Das mais fixas madeiras que há no Brasil. 
É incorruptível e de cor amarela com umas veias vermelhas. 

Pesada e dura. Muito doce de lavrar. 
Eixos, virgens, fusos, esteios para engenhos 

Dimensões usuais: 3 palmos de testa. 

Urucurana Urucurana 
Madeira pesada. Cor de carne de fumo. Boa de lavrar e serrar. 

Virgens e esteios para engenhos; 
obras de casas e tabuado para navios. 
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As madeiras usadas para a construção dos engenhos no estado da Bahia foram também 

descritas no séc. XVIII pelo padre jesuíta italiano André João Antonil (1649-1716), na obra 

Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas (1711). Segundo este cronista, na 

construção dos engenhos eram usadas exclusivamente “madeiras de lei” pela sua qualidade 

e abundância no país (ANTONIL, 1711:42):  

 
(...) não se admitindo nesta fábrica pau que não seja de lei, porque a experiência tem mostrado 

ser assim necessário. Chamam paus de lei aos mais sólidos, de maior dura e mais aptos para 

serem lavrados, e tais são os de sapucaia, de sapupira, sapupira-cari, de sapupira-mirim, de 

sapupira-açu, de vinhático, pau de arco, de jetaí amarelo, de jetaí preto, de messetaúba, de 

maçaranduba, pau brasil, jacarandá, pau-de-óleo, picaí e outros semelhantes a estes.” 

  

Antonil descreve o emprego de cada uma das espécies nos elementos do engenho, com 

destaque para a espécie de Maçaranduba [Manilkara longifolia (A. DC.) Dub], pela sua 

qualidade, aplicabilidade e abundância (ANTONIL, 1711:42): “O madeiramento da casa do 

engenho, casa das fornalhas e casa das caleiras e a de purgar, para bem há de ser de 

Maçaranduba, porque é muito dura e serve para tudo, a saber, tirantes, frechais, 

sobrefrechais, tesoura ou pernas de asna, espigões e terças, e desta casta de pau há em 

todo o Recônvaco da Bahia e em toda a costa do Brasil”. 

Este autor informa ainda sobre os valores das peças do engenho (1711: 43) “os tirantes e 

frechais grandes valem três a quatro mil réis, e às vezes mais conforme o seu comprimento 

e grossura, assim toscos com vêm do mato, só com a primeira lavradura” e método de corte 

nas matas; “(...) com machados no discurso de todo o ano, guardando as conjunções da 

Lua, a saber, três dias antes da Lua nova, ou três dias depois dela cheia, e tiram-se do mato 

diversamente (...)”. 

Observa-se, portanto, que ambos os cronistas conheciam a qualidade e a utilidade das 

diversas espécies de madeira, porém este conhecimento era empírico. Apenas no final do 

século XVIII foram iniciados os primeiros estudos sobre as propriedades técnicas das 

madeiras, por engenheiros militares, e sobre a identificação das espécies por naturalistas 

(FADIGAS, 2011). 

Entre estes estudos, destaca-se o trabalho dos engenheiros militares António de Brito 

Freire e Christiano Frederico Weinholtz, que, em 1760, elaboraram uma tabela comparativa 

entre as densidades de diferentes madeiras da Bahia. Nesta tabela (tabela 3) podem-se 

observar algumas espécies não citadas por Gabriel Soares de Sousa na categoria das 

madeiras reais, como por exemplo, a espécie Candurú, e espécies com os nomes traduzidos 

para português, como o pau d’arco, pau-roxo, louro, e pau de olio (OLIVEIRA, 2003).  
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Tabela 3: Tabela comparativa de madeiras do Estado da Bahia baseada em Brito Freire e 
Weinholtz (OLIVEIRA, 2003: 6) 

Nome e características de emprego 

Peso de um pé cúbico 

𝜌! 
Arrobas5, arrantes6, onças7 e 

oitavas8 

Sucupirá merim serve para as náos para todas as suas 

partes 
0,76 1 27 7 4 

Páo de Arco; serve para quilhas, sobrequilhas, cadastes, 

vãos e cintas [equivale a ubirapariba] 
0,85 2 2 7 0 

Páo Roxo, serve para o mesmo, e também para vigas de 

caza 
0,81 1 31 9 4 

Peguim, [Pequi] serve para coraes, enxementos, 

cavernas, bossardas, curvas 
0,82 2 0 3 0 

Sapocaya, serve para quilhas, sobre quilhas, vãos, 

cadastes, dormentes, escoas e cintas. 
0,94 2 9 7 0 

Jatahy [Jataí] amarello, serve para cintas, sobrequilhas e 

vãos 
0,84 2 2 0 0 

Vinhático para taboado, tanto do alto como do fundo, 

assoalho e pontas 
0,59 1 14 0 4 

Putumuju do melhor, para taboado do alto, cubertas, 

assoalhado e pontas 
0,61 1 16 0 0 

Louro para vergas, mastaréos e para taboado de cazas 0,47 1 5 3 0 

Jequitibá para mastros, grupés, vergas e mastaréos 0,56 1 12 4 0 

Páo de olio do vermelho para o mesmo uso 0,72 1 24 1 4 

Massarandubá, para vigas, frechaes, e cocuras 0,87 2 4 6 0 

Ajetahipebá [Jataí-peba], para portas e janelas de cazas 0,77 1 28 5 4 

Candurú para papeleiras, cadeiras. 0,61 1 16 2 4 

Sebastião de Arruda para todo o traste curiozo de caza 0,85 2 2 15 2 

Pequihá 0,55 1 11 4 0 

Jacarandá para todo o traste curiozo de caza 0,76 1 27 3 0 

Olandim para gurupez, mastaréos, chumeias, cacholas, 

cintas e taboados 
0,74 1 25 9 0 

Secupiráassu [Sucupira-açu] para bombas, cepos d’ 

ancora e para cazas. 
- 

[Não foram apresentados 

dados pelos autores] Oyticica para cintas, trincanizes e dormentes - 

Cedro para as figuras da grinalda Leões - 

 

																																																								
5 Unidade de medida de massa que equivale aproximadamente a 15 kilogramas [wiquipedia.org].  
6 Unidade de medida de massaque equivale aproximadamente a 459 gramas [wiquipedia.org]. 
7	Unidade de medida de volume que equivale aproximadamente a 29 gramas [wiquipedia.org].	
8	Unidade de medida de massa que equivale aproximadamente a 4 gramas [wiquipedia.org].	
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Outro interessante estudo desta época, corresponde á Relação de madeiras das matas 

vizinhas a Cachoeira, feita pelo Juiz de Fora Joaquim Amorim de Castro, para a rainha de 

Portugal (D. Maria I), em 1790. Neste documento, disponível no AHU9, o juiz de fora 

Joaquim Amorim de Castro descreve em características de cor, textura, dimensões e 

aplicação, quarenta e seis espécies de árvores encontradas nas matas mais próximas da 

referida Vila da Cachoeira no estado da Bahia (tabela 4). Para além da descrição, este 

documento manuscrito faz-se acompanhar com uma tábua de coherência das respectivas 

madeiras e quarenta e seis estampas aguareladas que ilustram as árvores (fig.06).  
 

Tabela 4: Espécies de árvores na Vila Cachoeira no Estado da Bahia segundo o Juíz de Fora 
Joaquim Amorim de Castro (1790) 

Pau Roxo 

Gitahi Preto 

Giitahi amarelo 

Putû mujû 

Sipipira Mirim 

Parahiba 

Piquiâ Amarelo 

Ademo 

Oiti cica 

Massaranduba 

Inhaiba 

Camassari 

Amoreira 

Giquitibáj 

Sepipira Assu 

Pau d’ Arco 

Amargosa 

Cedro 

Sapucáia 

Pau de Oleo 

Pau de Oleo de Folha de Arruda 

Bálsamo 

Pau Ferro 

Espinheiro Amarelo 

Arueira 

Jacarandâ 

Gaviúna 

Jacarandâ Pitanga 

Vinhático 

Tamburi 

Tapioca 

Louro 

Brasilete 

Ginipapo 

Sassafrás 

Arariba 

Sebastião de Arruda 

Piquî 

Assafram 

Piquiâ Marfim 

Juarana 

Matataúba 

Murussuca 

Burahém 

Emburã Castelhano 

Tapicurû 

 

 

																																																								
9 AHU - Catálogo de Castro e Almeida. Bahia. Col. Cart. – icon., Doc. 13768-13815. Relação das 
madeiras que se encontram nas matas do termo da vila da Cachoeira, acompanhada de quarenta e 
seis estampas aguareladas, feita pelo juíz de fora, Joaquim de Amorim Castro. 1790. 
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Figura 6: Representação em estampa aguarelada da espécie Maçaranduba (10), Jacarandá (26), 
Cedro (28) e Vinhático (29). 
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No final do século XVIII a escassez de madeira nas matas brasileiras é testemunhada por 

documentos do AHU, nomeadamente, num requerimento de 1777, escrito pelo Padre 

Marcelino Francisco de Melo e dirigido à rainha D. Maria I. Neste manuscrito, o padre 

Marcelino pede que se tomem medidas contra a destruição de madeiras e de preservação 

da beira-mar, cachoeiras e matas. Entre outros assuntos, chama a atenção para a 

desflorestação das matas da Bahia e o aumento do preço da madeira10. 

Por consequência, em 1780 surgiram planos de conservação das matas elaborados 

pelos primeiros estudiosos da história natural, política e económica, que sugeriam como 

explorar a natureza de forma racional.  

A coroa portuguesa, preocupada em assegurar reservas de mata para o seu Arsenal, 

emitiu em 1797 uma Carta Régia que determinava um rígido controlo sobre a exploração das 

madeiras, proibia o corte das matas próximas de rios e exigia a suspensão das sesmarias 

nestas zonas, impedindo desta forma aos particulares a exploração das matas que lhes 

pertenciam. Este documento nomeava ainda, Balthazar da Silva Lisboa como primeiro Juiz 

Conservador das Matas (FADIGAS; 2011; 130).  

No cargo de juíz, Balthazar da Silva Lisboa realizou um plano de cortes e fez um 

levantamento do que existia nas matas em torno da cidade de Cairu, no entanto, esse plano 

não foi bem aceite por aqueles que pretendiam ter o direito de ampla exploração e 

comercialização. Por este motivo, Balthazar escreveu um “Regimento dos cortes de 

madeira”, em que detalhava medidas a serem tomadas e atenuava alguns princípios da 

carta régia de 1797 (PÁDUA, 2004). Este documento foi oficializado através de uma nova 

Carta Régia em julho de 179911 que previa, entre outras medidas, que:  

 

- pertenciam à Coroa todas as matas e arvoredos junto à costa e á beira de rios 

que desembocassem no mar, por forma a facilitar o transporte das madeiras da 

Coroa; não podendo estas terras ser doadas para sesmarias;  

- às terras já doadas a sesmarias, os proprietários das mesmas teriam de 

conservar as madeiras até que as terras fossem restituídas à Coroa;  

- aos particulares apenas seria permitido o corte de madeiras sob inspeção do Juíz 

Conservador das Matas, e sempre que este verificasse que não havia madeiras 

em abundância para a construção dos navios mercantes;  

- as madeiras da Coroa deveriam de ser marcadas com um “R” e numeradas 

numa das extremidades dos paus, para informar o comprimento, largura, 

																																																								
10 AHU_ACL_CU_005, Cx. 173, D. 13085. Requerimento do Padre Marcelino Francisco de Melo à 
rainha [D.Maria I] solicitando que a rainha mande tomar providências contra a destruição das 
madeiras, como aliás já havia feito, mas sem sucesso, quando proibiu o corte das madeiras da lei. 
Pede ainda que se mande reservar e conservar a beira-mar, cachoeiras, matas. Dá ainda conta, que 
por exemplo na Bahia, no decurso de duzentos e tantos anos, já não tem a terça parte das madeiras. 
Refere também o aumento do preço da madeira. [post. 1777].	
11 AHU_ACL_CU_005, Cx. 213, D. 15042. Carta Régia (minuta) ao governador da Bahia [Fernando 
José de Portugal] sobre a conservação e corte das madeiras de Cairú. Queluz, 12 de Julho de 1799. 
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grossura e qualidade das peças remetidas para o Real Arsenal. As madeiras que 

não estivessem marcadas seriam confiscadas e os que as tivessem cortado sem 

licença seriam punidos;  

- plantação anual de árvores mais indicadas para a construção, como forma de 

conservar e guardar matas para o futuro, por ordem de Juíz Conservador das 

Matas;  

- o Juíz Conservador deveria ter conhecimento técnico para que a execução dos 

cortes das árvores fosse feita na altura certa e que soubesse selecionar as 

madeiras não arruinadas. Este teria ainda que descrever todas as árvores de 

construção em seus usos e características de crescimento.  

 

Os apontamentos de Balthazar da Silva Lisboa enquanto juíz conservador das matas 

resultaram em importantes escritos, entre os quais a obra Riqueza do Brasil em madeiras de 

construção e carpintaria (LISBOA, 1823); na qual descreve a madeira de trezentas e nove 

espécies de árvores existentes na Mata Atlântica.  

A exploração das matas brasileiras pelos portugueses durou até ao séc. XIX e apesar 

destas medidas de controlo e conservação, houve uma significativa redução do tamanho das 

florestas. A Mata Atlântica, que abrangia uma área equivalente a 1.315.460 𝑘𝑚! na época 

do descobrimento do Brasil, encontra-se reduzida a 80% do seu tamanho original. A 

Fundação SOS Mata Atlântica 12  aponta como principais causas da desflorestação, o 

desmatamento para a extração do pau-brasil no período colonial, a industrialização brasileira 

no séc. XIX e a expansão urbana desordenada nos últimos séculos (SOS Mata Atlântica, 

2016). Por estes motivos, diversas espécies foram dizimadas sendo que outras tornaram-se 

raras.  Actualmente, cerca de 2113 espécies compõem a "Lista oficial das espécies da flora 

brasileira ameaçadas de extinção", divididas nas categorias: CR - Criticamente em Perigo”, 

EN -Em Perigo e VU - Vulnerável. Na tabela 5 encontram-se as espécies madeireiras 

comerciais ameaçadas de extinção (2014), com destaque para aquelas outrora exploradas 

pelos portugueses no período colonial como ‘madeiras de lei’. 

Actualmente, em alguns estados do Brasil, parte destas espécies florestais são 

protegidas por lei sendo proibido o seu corte; são exemplo: a castanheira [Bertholletia 

excelsa]13, a seringueira [Hevea spp]14 e o mogno [Swietenia macrophylla King]15.  

No restauro de estruturas de madeira, a substituição destas espécies por outras de 

características semelhantes não é fácil e, em alguns casos, impossível. Por este motivo, 

entende-se que a disponibilidade comercial de madeira de determinada espécie, deve ser 

um factor em conta na intervenção e conservação de uma estrutura de madeira histórica. 

																																																								
12	ONG criada em 1986 com o objectivo de defender  os últimos remanescentes de Mata Atlântica e 
com um importante papel no movimento ambientalista do Brasil [sosma.org.br]. 	
13	Decreto-Lei nº 5.975/2006 de 30 de Novembro de 2006. Presidência da República Brasileira. 
14	Decreto-Lei nº 5.975/2006 de 30 de Novembro de 2006. Presidência da República Brasileira.  
15	Decreto-Lei Nº  6.472/2008 de 5 de Julho de 2008. Presidência da República Brasileira.	
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Tabela 5: Espécies madeireiras comerciais ameaçadas de extinção (2014) 

Nome comum Nome científico Família Bioma Categoria 
Pinheiro-do-
paraná 

Araucaria angustifolia* Araucariaeceae Mata Atlântica EN 

Ipê-peroba  
  

Paratecoma 
peroba (Record.) Kuhlm.  

Bignoniaceae  
  

Mata Atlântica 
  

EN 

Cerejeira 
  

Amburana acreana 
(Ducke) A.C.Sm.* 

Fabaceae 
  

Amazônia 
  

VU 

Garapeira  
  

Apuleia leiocarpa (Vogel) 
J.F. Macbr. 

Fabaceae 
  

Amazônia; ou 
Caatinga; ou 
Cerrado 

VU 

Pau-Brasil Caesalpinia echinata 
Lam.* 

Fabaceae Mata Atlântica EN 

Jacarandá-da-
Bahia   

Dalbergia nigra (Vell.) 
Allemão ex Benth* 

Fabaceae  Mata Atlântica  VU 

Jatobá-pequeno Hymenaea parvifolia 
Huber  

Fabaceae  Amazônia  VU 

Angelim-pedra-
amarelo 

Hymenolobium excelsum 
Ducke  

Fabaceae Amazônia  VU 

Braúna Melanoxylon brauna 
Schott* 

Fabaceae Mata Atlântica  VU 

Pau-roxo  
  

Peltogyne maranhensis 
Humber ex Ducke *  
  

Fabaceae  
  

Amazônia  
  

VU 

Canela-preta Ocotea 
catharinensis Mez* 

Lauraceae Mata Atlântica VU 

Canela-
sassafrás 

Ocotea odorifera (Vell) 
Rohwer* 

Lauraceae Mata Atlântica EN 

Imbuia Ocotea porosa (Nees & 
Mart.) Barroso*  

Lauraceae  
  

Mata Atlântica    
  

EN 

Itaúba  
  

Mezilaurus itauba 
(Meisn.) Taub. ex Mez 

Lauraceae  
  

Amazônia  
  

VU 

Castanheira Bertholletia excelsa* Lecythidaceae Amazônia VU 
Jequetibá-
branco 
  

Cariniana legalis (Mart.) 
Kuntze 

Lecythidaceae Amazônia; ou 
Cerrado; ou 
Mata Atlântica 

EN 

Cedro-rosa  Cedrela odorata L. Meliaceae  
  

 Amazônia; ou 
Caatinga; ou 
Cerrado; ou 
Mata Atlântica 

VU 

Cedro-vermelho 
  

Cedrela fissilis Vell. 
  

Meliaceae  
  

Amazônia; ou 
Cerrado; ou 
Mata Atlântica 

VU 

Mogno Swietenia macrophylla 
King * 

Meliaceae  Amazônia VU 

Bicuíba  
  

Virola bicuhyba (Schott 
ex Spreng.) Warb. 

Myristicaceae  
  

Mata Atlântica    
  

EN 

Ucuúba 
  

Virola surinamensis (Rol. 
ex Rottb.) Warb.  

Myristicaceae Amazônia; ou 
Caatinga  

VU 

Pau-amarelo Euxylophora paraensis 
Huber * 

 Rutaceae Amazônia CR 
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1.2 Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa 
 

O Arsenal Real da Marinha de Lisboa importou madeiras do Brasil durante todo o período 

colonial, destinadas à construção naval; contudo, documentos do AHU indicam que também 

para “obras do Real Paço” foram compradas madeiras brasileiras.  

O primeiro documento consultado data o ano de 1742 e corresponde a uma portaria do 

vice-rei do Brasil ao provedor da alfândega, ordenando um pagamento ao almoxarife para a 

compra de madeiras “que serão usadas nas obras do real paço” 16. O documento não 

esclarece a localização do dito “real paço” e dado que os palácios da coroa eram 

usualmente denominados de “real paço” fica por identificar que edifício se trata. Neste 

período a família real habitava o Real Paço da Ribeira, um edifício com fundações do séc. 

XV que sofreu várias reformulações ao longo dos diferentes reinados. A historiadora Marie 

Thérese Mandroux-França (1989) refere, que em 1740, o interior da basílica do Real Paço 

da Ribeira foi objecto de uma transformação arquitectónica e decorativa completa, na qual, 

um cadeiral em pau-santo ocupava o centro da nave da basílica. No entanto, precisamente 

em 1742, a coroa portuguesa adquiria terrenos para a edificação de um templo dedicado a 

Nossa Senhora das Necessidades, programa que D. João V transformou em sumptuosa 

igreja, convento de São Filipe de Néri e palácio real contíguo. As obras do palácio tiveram 

início em 1743 segundo projeto do arquiteto Caetano Tomás de Sousa, sendo concluídas 

em 1752. Seria por isso mais provável que as madeiras importadas em 1742 se 

destinassem ao Palácio das Necessidades, hipótese que não foi possível confirmar por falta 

de informação específica sobre este tema.  

A 1 de Novembro de 1755, no reinado de D. José I, um violento terramoto destrói por 

completo o Real Paço da Ribeira. A família real fica alojada em tendas de campanha até à 

construção de um novo palácio que seria construído na zona de Belém, onde os efeitos do 

terramoto não se fizeram sentir com tanta intensidade. No entanto, traumatizado pelo 

terramoto, D.José não quis habitar uma construção em pedra e ainda antes da construção 

do atual Palácio da Ajuda, foi no mesmo lugar erguido um palácio de madeira que ficou 

conhecido como a Real Barraca ou Paço de Madeira (1756). Esta construção, 

exclusivamente em madeira, é descrita pelos observadores da época como “um enorme 

barracão de madeira tosco e desagradável” (ABECASIS, 2009: 18). As informações sobre a 

dimensão da real barraca são contraditórias, no entanto é descrita como uma construção de 

um só piso que sofreu vários acrescentos no decorrer dos anos (fig. 07). Nenhuma 

referência é feita, ao uso de madeiras brasileiras na construção da Real Barraca, contudo, 

de acordo documentos do AHU, entre 1760 e 1777, continuam a ser enviadas “madeiras 

																																																								
16 AHU_ACL_CU_005, Cx. 74, D. 6169. Portaria (cópia) do vice-rei do Brasil, conde das Galveias, 
André de Melo e Castro ao provedor da Alfândega [Domingos da Costa de Almeida] ordenado que 
entregue ao almoxarife da tenência oito mil cruzados para a compra de madeiras que serão usadas 
nas obras do real paço. Bahia, 20 de Novembro de 1742. 
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para as obras do Paço Real”17.  

 

	
Figura 7: Planta da “Real Barraca”  construída em madeira no Alto da Ajuda. 

 

A Real Barraca foi a residência da família real até 1794, ano em que um incêndio a 

destrói quase por completo, salvando-se apenas a capela e biblioteca que foram destruídas 

em 1843 e 1917 respetivamente (ABECASIS, 2009).  

O projeto do Palácio da Ajuda inicia-se em 1796 sob a regência do príncipe real D. João 

e por diferentes motivos sofreu várias modificações e interrupções ao longo da sua 

construção, nomeadamente, com a partida da Corte para o Brasil em 1807, na sequência 

das invasões napoleónicas e pela falta periódica de recursos financeiros. Um documento 

datado de 180618 refere uma encomenda de madeiras para um ‘novo palacio’ do ‘Principe 

Nosso Senhor’ (futuro D. João VI) feita em 15 de Dezembro de 1802, que terá ficado a 

apodrecer exposta ao ar no Arsenal da Capitania da Bahia. Eventualmente, tratar-se-iam de 

madeiras para a construção do Palácio da Ajuda que nunca chegaram a ser utilizadas. 

Ignora-se se outras madeiras terão sido enviadas antes ou depois para este fim19.  

Outras referências são feitas ao uso de madeiras exóticas do Brasil em construções do 

período Pombalino por autores portugueses, no entanto, tratam-se de referências pouco 

precisas. Deste modo que no seguinte capítulo, a investigação centrou-se em perceber a 

real presença das madeiras brasileiras na construção em Portugal.    

																																																								
17 No AHU existem  documentos que referem o envio de  “madeiras para o Real Paço” de Lisboa com 
data de 1760, 1765, 1767, 1768, 1768, 1771 e 1777. 
18 AHU_ACL_CU_005, Cx. 240, D. 16550. Ofício do [governador da Bahia] conde da Ponte [João de 
Saldanha da Gama] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Visconde de Anadia [João 
Rodrigues de Sá e Melo] sobre a extracção de madeira nas matas da capitania para a construção do 
novo palácio. Bahia, 19 de Fevereiro de 1806. 
19 Trata-se cronológicamente do último documento consultado no AHU, no âmbito da documentação 
histórica referida por Karine Fadigas (2011). No decorrer deste trabalho procurou-se ainda visitar no 
Palácio da Ajuda uma sala em obras com o vigamento de madeira à vista, para com o objectivo de 
verificar a existência de madeiras do Brasil na sua construção, porém não foi possivel fazê-lo em 
tempo útil. 
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Figura 8: Reabilitação de um edifício pombalino. 

2. A madeira em Portugal 
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2.1. A Floresta Portuguesa 
 
Das florestas, matagais e brenhas silváticas que cobriam grande parte do território 

do então nascido Portugal em meados do séc. XII, apenas restam algumas manchas 

de vegetação, tão grandes foram as transformações que se deram no nosso coberto 

vegetal. 

(VIEIRA, 2000: 18) 

 

A floresta nativa do território português continental era predominantemente composta por 

carvalhos [Quercus sp.] e castanheiros [Castanea sp.], em particular nos terrenos de cota 

superior a 500 metros (APA, 1998). As ilhas, quando colonizadas a partir do século XV, 

estavam cobertas por densas matas; os topónimos de Ilha da Madeira e Ilha do Faial 

exprimem esse facto, sendo que nesta última, o nome resulta da espécie arbórea faia-da-

terra [Morella faya] (MEDEIROS, 1987). Com o passar dos séculos, a cobertura vegetal foi 

tornando-se mais artificial com a plantação de espécies importadas, como o caso do 

eucalipto [Eucalyptus] espécie originária da Austrália importada no séc. XIX. Segundo José 

Vieira (VIEIRA, l000), no ano de 2000, 90% do coberto vegetal português era ocupado por 

espécies como o pinheiro-bravo, o eucalipto e montados de sobro e azinho.  

Relativamente à protecção da floresta, as potencialidades e a importância florestal do 

nosso país foram reconhecidas e protegidas por legislação desde o tempo da monarquia. A 

primeira dinastia caracterizou-se pela sistemática concessão de coutadas20 pelos reis e 

doação de matas a particulares e a ordens religiosas com objectivo de defesa da caça 

grossa, e, complementarmente, de proteção do arvoredo contra fogos e cortes abusivos. 

Dessa época remonta o Pinhal de Leiria, que inicialmente correspondia a um reduzido pinhal 

junto à costa, e quando encontrado pelo rei D. Dinis, este decidiu alarga-lo, mandando fazer 

grandes sementeiras de pinheiro-bravo. Se anteriormente o pinhal estava à disposição de 

quem necessitasse madeira ou lenha, a partir dessa altura, terá sido coutado por D. Dinis, 

determinando-o como Mata da Coroa, e estabelecendo as primeiras regras com vista à sua 

administração. Para além de ser um local de caça abundante, o Pinhal de Leiria foi também 

uma fonte de madeira para construção naval. No início, esta destinava-se à construção de 

pequenas embarcações (navegação fluvial), para a pesca marítima e para o transporte de 

mercadorias de cabotagem21. Mais tarde, durante a época dos descobrimentos, nos séculos 

XV e XVI, muita da madeira do pinhal de Leiria foi utilizada na construção de naus e 

caravelas (fig.09). 

																																																								
20	Coutadas são terras onde não se premite a caça por estar reservada ao propriatário.	
21	Navegação entre portos do mesmo país, sem perder a costa de vista.		
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Figura 9: Ilustração do estaleiro da Ribeira das Naus. 

 

Entre os séculos XVII e XVIII foi promulgada valiosa legislação de proteção e fomento da 

floresta, contudo, a diminuição da área florestal foi constante, devido ao crescimento das 

cidades, ao desenvolvimento da agricultura, da pastorícia extensiva e a utilização da 

madeira na construção civil e naval. Segundo José Neiva Vieira (VIEIRA, 2000), a mais 

profunda desarborização atingiu-se em meados do séc. XVIII, no reinado de D. João V, com 

a expansão da cultura da vinha e dos cereais e a importação de madeiras do Brasil.  

No século XIX, com a criação da Administração Geral das Matas do Reino em 1824, 

inicia-se uma importante época de desenvolvimento florestal em Portugal, através da 

introdução de técnicas de ornamento e gestão das matas e com a criação do Ensino 

Superior Florestal (1865). Numa fase final da monarquia realizaram-se em Portugal as 

primeiras Festas da Árvore, por iniciativa de organizações republicanas, com o objetivo de 

promover a instrução nacional e a sensibilização da importância da floresta (VIEIRA, 2010) 

(fig.10).  
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Figura 10: Cartaz comemorativo da Festa da Árvore na Amadora em Abril de 1913. 

 

O século XX é caracterizado por um aumento significativo da área florestal como 

resultado de sistemáticas ações de arborização nas serras e dunas, da criação de um fundo 

de fomento florestal para a arborização de terrenos privados e diversos programas de apoio 

da comunidade Europeia. Neste período, foi publicada importante legislação protecionista, 

com destaque para a proteção do montado de sobro e azinho, proteção de árvores de 

interesse público, restrições à arborização de espécies de rápido crescimento e à proteção 

das florestas contra incêndios.  

Atualmente as questões florestais são abordadas, cada vez mais, numa perspetiva global 

e planetária, tendo como causa a internacionalização do comércio, a integração num espaço 

comum europeu e a dimensão das ameaças ambientais (VIEIRA, 2010). 
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2.2. A madeira na tradição da construção em Portugal 
 

A madeira foi desde sempre um material presente na arquitetura portuguesa, usada na 

execução de estruturas de pavimentos, revestimentos e estacaria para fundações. Os 

primeiros registos do seu uso remontam o período medieval, pouco depois da reconquista 

da cidade de Lisboa aos mouros (1147), onde existiam habitações de pequeno porte de 

madeira (CÓIAS, 2007). 

No final do século XV, com a publicação das cartas régias de D.Manuel I que 

determinavam o uso exclusivo da madeira para a construção naval, a utilização da madeira 

na construção foi susbtituida pela pedra e pelo tijolo. Mais tarde, no século XVII, eram 

construídos grandes edifícios na Baixa de Lisboa com paredes resistentes de alvenaria e 

pisos em madeira (CÓIAS, 2007). 

Na sequência do terramoto de 1755, a utilização da madeira foi retomada mas agora 

também com uma função estrutural. Aplicada num sistema misto de estrutura de madeira 

preenchida por alvenaria de pedra, a “gaiola” pombalina constituía uma parede reticulada de 

elevada flexibilidade e capacidade de dissipação de energia, características anti-sismicas 

procuradas na altura (fig. 11 e 12). O período pombalino foi, provavelmente, o momento em 

que a madeira foi mais intensamente utilizada na construção em Portugal (APPLETON, 

2000). 

 

 

	
Figura 11: Estrutura de parede em edifício pombalino. 
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Figura 12: Desenho ilustrativo da gaiola pombalina. 
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O rigor construtivo alcançado no período pombalino perde-se no final do séc. XIX para 

dar início a um período de menor qualidade construtiva que ficou conhecido pelos edifícios  

“gaioleiros” 22 .Nesta época,  a construção sofre em simplificação da estrutura e 

racionalização dos materiais que resulta na deterioração das práticas construtivas. A falta de 

ligações entre paredes, pavimentos e coberturas é uma das características deste tipo 

construção que vai ter como consequência a falta de travamento geral da estrutura que 

originou o colapso de muitos edificíos desse período ao longo do tempo (fig.13) e os que 

sobreviveram são uma ameaça atual (APPLETON, 2003; 11).  

 

  

	
Figura 13: Ilustração do colapso de um edifício gaioleiro. 

 

Apesar do desenvolvimento da produção industrial do ferro e do aço a partir do século 

XIX, estes materiais tiveram pouco impacto na tradição construtiva em Portugal. Com 

excepção da construção dos edifícios industriais, o ferro foi aplicado pontualmente em 

algumas estruturas de cobertura e estruturas de escada (APPLETON, 2003; 3). 

Os hábitos de construção tradicional foram mais significativamente alterados com o 

advento do betão armado no princípio do século XX. O uso de madeira como material 

estrutural foi gradualmente substituído por estruturas de betão a partir dos anos 30 em 

Portugal, momento em que se domina o conhecimento e as potencialidades deste novo 

material, intensamente aplicado nas obras públicas do Estado Novo Português.  

																																																								
22	Designação que traduz a simplificação da gaiola pombalina.  
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As alterações feitas recorrendo ao betão armado foram particularmente intrusivas e 

responsáveis por adulterações profundas nos edifícios pombalinos, uma vez que o aumento 

de massa que este material acarreta, pode ter efeitos negativos no comportamento sísmico 

dos quarteirões pombalinos (CÓIAS, 2007). 

Na década de 50, conscientes da iminente mudança da paisagem arquitectónica do país, 

uma equipa de arquitetos portugueses decide elaborar o Inquérito da Arquitetura Popular 

Portuguesa com o o objetivo de catalogar a arquitectura vernacular do território português. O 

inquérito abrangeu o território do continente, que foi dividido em seis regiões: Minho, Trás-

os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo e Algarve; cada região foi tratada por uma equipa 

de três arquitectos. O resultado deste levantamento corresponde a um livro intitulado 

Arquitectura Popular em Portugal, publicado pela primeira vez em 1961 pelo Sindicato 

Nacional dos Arquitectos. No prefácio da terceira edição (AAP, 1988), o arquiteto Nuno 

Teotónio Pereira refere explicitamente o seu objetivo: “o Inquérito da Arquitetura Regional foi 

realizado no último momento possível para registar em toda a sua plenitude um mundo 

prestes a desaparecer”. Neste levantamento efectuado no terreno, a arquitetura vernacular 

de Portugal Continental é descrita exaustivamente e ilustrada com fotografias, mapas 

tipológicos e desenhos, mais ou menos rigorosos, de plantas, cortes e alçados (fig.14).  

 

 

	
Figura 14: Casas da Praia de Vieira. 
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Os materiais são também um tema de destaque enquanto condicionante da arquitetura; a 

madeira é referida como um material muito presente nas construções por todo o país, sendo 

o seu uso condicionado pela facilidade de obtenção, relacionada, naturalmente, com a 

cobertura vegetal de cada região. A sua aplicação era também por essa razão, diversificada 

e variável ao longo do território (AAP, 1988, 2º: 68):  

 
Entre os trabalhos correntes de madeira contam-se os pavimentos (só no primeiro andar, 

nas casas rurais de dois pisos), o revestimento de tectos (só em casas abastadas), o de 

cancelas, portas e janelas (estas últimas ainda sem vidros nos povoados menores), o das 

varandas (simples, mas engenhosas e delicadas por vezes), e o de algumas edificações 

especiais, como é o caso dos espigueiros que abundam a Norte de Viseu .  

 

	
Figura 15: Espigueiros em Paramos, Espinho. 

 

 

A região do pinhal de Leiria, é indicada como aquela em que a madeira mais influenciou a 

arquitetura. O seu emprego estava não só relacionado com a disponibilidade do material na 

região mas também com a adaptabilidade da madeira às condições climáticas do local, 

neste caso de elevada humidade vinda do mar. A leveza do material permitia que as 

construções fossem erguidas acima do solo, sobre estacas de madeira, pilares de adobe ou 

blocos, de modo a evitar a acumulação de areia trazida pelo vento (fig.16).  
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Figura 16: Palheiros da Tocha. 

 

Em oposição, o Alentejo e o Algarve eram pelo inquérito indicadas como regiões com 

escassez de madeira adequada para a construção civil, com excepção de uma reduzida 

mancha florestal de castanheiros e de carvalhos, explorada na serra de São Mamede e 

empregue no travejamento de telhados, guarnições de vãos e na construção de estrados 

para assentar pavimentos em locais de maior humidade (fig.17). 

 

	
Figura 17: Pavimento de ladrilho sobre estrutura de madeira – Elvas. 
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A madeira actualmente, é mais utilizada como forma de revestimento e sistema estrutural 

de coberturas, no entanto, com a crescente preocupação pela reabilitação do património 

edificado, nomeadamente dos edifícios pombalinos, surgiu a necessidade de conservar este 

tipo de estruturas e de reproduzir antigos sistemas construtivos.  

A indústria da construção dispõe agora também de novos materiais derivados da 

madeira, como painéis contraplacados, vigas lameladas, compósitos, entre outros. As vigas 

lameladas, ou vigas lamelo-coladas, são constituidas por lamelas de madeira de espessura 

pré-dimensionada fortemente coladas entre si. Para além de serem elementos de elevada 

resistência vieram possibilitar maiores vãos que até à data só tinham sido alcançados com 

estruturas de betão (fig.18).  

 

	
Figura 18: Centro Equestre, Leça da Palmeira, Portugal. 
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2.3. Espécies de madeira usadas na construção em Portugal 
 

A disponibilidade local de certo material foi desde sempre um fator condicionante da 

respectiva arquitetura e das tecnologias da construção (AAP, 1988, 2º: 171): “Constrói-se 

com materiais que estão mais ao pé da porta não longe da forma de como a natureza os 

dá”.  

Segundo o Inquérito da Arquitectura Popular Portuguesa (APP, 1988, 2º volume: 181): 

“São poucas as construções no país que se furtam ao emprego da madeira, mas o papel do 

material no todo do edifício é condicionado pela facilidade da sua obtenção, relacionada, 

evidentemente, com a cobertura florestal”.  

A distribuiçao espacial  dos arvoredos em Portugal foi caracterizada por Jorge Arroteia 

(MOUTINHO, 1995) da seguinte forma (fig. 19): a Norte concentra-se o uso de madeira de 

castanho e de carvalho, na região Centro a madeira de pinho é mais predominante, e a Sul, 

onde a arborização é mais escassa, quando usada madeira na construção esta 

normalmente vem das outras regiões. Apesar dos montados de sobro e azinho na região do 

Alentejo, estas espécies de madeira não se prestam à construção (AAP, 1988).  

 

 

	
Figura 19: Distribuição espacial dos arvoredos em Portugal segundo Jorge Aroteia. 
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Em momentos de esgotamento das matas nacionais (como aconteceu no século XVIII) 

ou por falta de qualidade da madeira de pinho nacional, sujeita a fortes empenamentos e 

facilmente atacável por agentes xilófagos,  foram importadas madeiras dos países vizinhos 

na Europa e das colónias (APPLETON, 2000: 36): “(...) do Centro e Norte da Europa – 

casquinhas e abetos por exemplo, depois da América do Norte – pitch pine, e América do 

Sul – mognos e outras madeiras exóticas, da Índia – teca, e finalmente madeiras de África.”  

Segundo João Appleton, de todas as espécies importadas, a casquinha [Pinus sylvestris] 

foi a mais predominante, sendo usada na reconstrução pombalina. Apenas em edifícios mais 

nobres se encontra o pitch-pine [Pinus palustris], por ter sido mais limitado no mercado 

(2003: 35):  

 
As casquinhas [Pinus sylvestris] oriundas das florestas da Europa Central são encontradas nos 

pavimentos dos edifícios pombalinos; enquanto o pitch-pine [Pinus palustris] da América do Norte é 

encontrado em pavimentos de edifícios nobres a partir do séc. XVIII. Mais raramente, utilizam-se 

madeira de espécies exóticas, provenientes do Brasil, da Índia ou das colónias africanas. 

 

Nesta publicação, as referências do autor às madeiras exóticas são pouco precisas. No 

entanto, numa publicação posterior (Appleton, 2009) o autor refere um edificio pombalino23 

onde foi observado que os degraus de madeira da escada principal do edifício eram 

constituidos por peças maciças e inteiras nos espelhos dos cobertores. A madeira utilizada 

era exótica, com excepção dos degraus de ligação do 5º ao 6º piso que, por serem degraus 

de acesso ao sotão, eram de pinho24 (fig.20). 

 

	
Figura 20: Escadas em madeira exótica (à esquerda) e escadas em madeira de pinho (à direita). 

																																																								
23 O edificio em questão localiza-se no nº 43-52 da Rua Nova do Carvalho em Lisboa.  
24	O atelier procurou a colaboração do ISA para identificar a espécie de madeira, que descartou a 
hipótese de se tratar de Teca ou Iroko/Câmbala (as hipóteses mais prováveis pelo aspecto da 
madeira). No entanto, não foi possível aferir qual a espécie de madeira usada.  
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Segundo Appleton (2009: 52), neste edifício,  a utilização de madeira exótica é um sinal 

da nobreza construtiva, possivelmente pelo facto de o construtor ser um importante 

comerciante, possuidor de diversos navios que faziam as rotas das Índias, de África e 

Brasil”25. 

Não se pode com este único caso, generalizar o uso de madeira exótica no revestimento 

de escadas dos edifícios pombalinos, contudo, por norma, nos espelhos e cobertores de 

escadas é comum o uso de madeiras de maior qualidade e resistência, nomeadamente em 

caracteristica de dureza, por se tratarem de peças sujeitas a bastante desgaste. Como este, 

poderão existir mais casos.  

Outros autores documentaram com mais precisão as madeiras utilizadas em edifícios 

pombalinos.  

Vítor Lopes dos Santos (1994) refere também, que madeira utilizada nas construções da 

Baixa era tanto de proveniência nacional como importada dos países nórdicos, 

nomeadamente da Flandres, no entanto faz referência ainda a outras espécies como o sobro 

e o azinho. Este autor apresenta um levantamento das principais espécies encontradas em 

edifícos pombalinos de acordo o tipo de elemento arquitectónico (tabela 6), com excepção 

das asnas de cobertura, sobre as quais não faz qualquer referência. 

 
Tabela 6: Principais espécies de madeira encontradas em edifícios pombalinos  

(SANTOS, 1994). 

Elemento Designação corrente Designação científica 

Treliça das paredes frontal 

Carvalho 

Castanho 

Sobro 

Azinho 

Quercus spp 

Castanea sativa 

Quercus suber 

Quercus rotundifolia 

Pisos Pitch pine 
Pinus palustris, Pinus oocapa, 

pinus caribaea 

Grades para arranque das 

fundações 
Pinho Bravo Pinus pinaster 

Estacas Pinho Bravo Pinus pinaster 

 

Luís Pereira de Sousa (1919), outro investigador deste período construtivo, referencia as 

espécies encontradas em elementos de madeira provenientes da demolição de edifícios 

pombalinos com algumas variações do estudo anterioriormente referido, nomeadamente 

incluindo peças incorporadas na alvenaria das paredes principais, caso dos frechais (tabela 

7). 

																																																								
25 João Appletton faz a associação entre as rotas comerciais do propriatário com a facilidade de 
obtenção de madeiras exóticas para a sua residência.  O mesmo raciocínio esteve também na base da 
escolha do caso de estudo da presente dissertação – Palácio Pombal,  como é explicado mais adiante 
no capítulo 3.   
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Tabela 7: Principais espécies de madeira encontradas nos edifícios pombalinos 

(SOUSA, 1919). 

Elemento Designação corrente Designação científica 

Fileira, madres e varas da 

cobertura 
Castanho Castanea sativa 

Guarda-pó da cobertura Casquinha Pinus sylvestris 

Prumos, travessanhos e 

escoras das paredes em 

frontal 

Carvalho 

Sobro 

Azinho 

Quercus spp 

Quercus suber 

Quercus rotundifolia 

Peças incorporadas na 

alvenaria das paredes 

principais (frechais) 

 

Carvalho 

Azinho 

 

Quercus spp 

Quercus rotundifolia 

Pisos Casquinha Pinus sylvestris 

Grades para arranque das 

fundações 
Pinho (em verde) Pinus pinaster 

Estacas Pinho (em verde) Pinus pinaster 

 

 

Da análise aos levantamentos executados por Santos (1994) e Sousa (1919) verifica-se 

que as principais espécies encontradas em edifícios pombalinos são espécies nativas 

portuguesas, com exceção da casquinha e do pitch pine. Estes levantamentos sugerem 

igualmente que a utilização das espécies nativas varia de acordo com os elementos 

construtivos e sua função: a madeira de castanho e de carvalho é recorrentemente 

encontrada em elementos estruturais de pavimento ou cobertura, o azinho e o sobro 

reservado para elementos estruturais secundários, a casquinha e o pitch pine em 

revestimentos e  a madeira de pinho para estacaria de fundações.  

Ao contrário de Appleton (2009), estes dois autores não fazem qualquer referência à 

presença de madeiras exóticas em edifícios pombalinos. Deste modo, as madeiras exóticas 

referidas por Appleton deverão ter tido como principal destino a construção naval, peças de 

mobiliário, ou uma utilização seletiva para alguns revestimentos.   

Outra hipótese é a aplicação de madeiras exóticas no interior de igrejas. Segundo Robert 

Smith (1962: 7): “Em Portugal a madeira tem a mesma importância que o mármore na Itália, 

ou a pedra em França, no interior das igrejas”. Encontrada maioritariamente aplicada em 

objetos de marcenaria (móveis, balaustradas e cadeirais) ou para efeito decorativo, como é 

exemplo a talha.  

Assim como na construção civil, as espécies de madeira aplicadas variam de acordo a 

região e tipo de elementos. Relativamente às espécies nativas, a madeira de castanho 

[Castanea sativa] é a mais comum nas igrejas portuguesas, sendo encontrada na talha da 
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zona do Porto e na ilha da Madeira. Na ilhas dos Açores encontram-se retábulos de pau-

branco [Piconea excelsa] e cedro-dos-açores [Juniperus brevifolia (seub.) Antoine]. A 

madeira de pinho foi muito empregue em Espanha, contudo, em Portugal foi apenas 

aplicada em combinação com a madeira de castanho e carvalho (SMITH, 1962). 

De acordo este mesmo autor, no período da colonização do Brasil as igrejas portuguesas 

foram enriquecidas com talha dourada e policromada sobre madeira de castanho e de 

Carvalho; no entanto, quando se pretendia um acabamento não dourado, empregavam-se 

madeiras exóticas possivelmente pelo seu acrescido valor estético.  

Através da consulta do SIPA foi possivel confirmar a presença de algumas espécies de 

madeira exótica em igrejas portuguesas. A espécie africana de pau-preto [Mpingo] é a mais 

comum, encontrando-se também referências às espécies brasileiras de pau-santo 

[kielmeyera] e jacarandá [jacarandá] (tabela 8)26 (fig. 21).  

 

. 
Tabela 8: Elementos em madeira exótica nas Igrejas portuguesas 

(SIPA). 

Edifício Distrito 
Elementos em madeira 

exótica 

Igreja Paroquial de Aboim 

da Nóbrega 
Braga 

Balaustres e 

arcaz em pau-preto 

Igreja Mosteiro de Tibães Braga 
Arcazes e talha das 

capelas em pau-preto 

Igreja Paroquial de Arcos 

de Valdevez 
Viana do Castelo 

Teia em pau-preto 

Teia em pau-santo 

Igreja e colégio dos 

Congregados 
Porto Arcazes em pau-preto 

Igreja Paroquial de Torres 

Vedras 
Torres Vedras Teia em pau-preto 

Igreja de São Bartolomeu Bragança 
Balaustrada e pulpito em 

pau-preto 

Mosteiro de Pombeiro Felgueiras Cadeiral em jacarandá 

Mosteiro de Lorvão Coimbra Cadeiral em jacarandá  

 

 

 

																																																								
26	A  tabela 8 apresenta uma reduzida amostra de igrejas portuguesas que conservam madeiras 
brasileiras, não correspondendo a uma pesquisa exaustiva sobre o tema.  
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Figura 21: Cadeiral em jacarandá do Brasil e nogueira portuguesa no Mosteiro de Lorvão. 

 

 

No período dos “gaioleiros” foram perdidas algumas características de qualidade e 

robustez construtiva do período pombalino e, relativamente às espécies empregues na 

construção, foram usadas de madeira de pinho e eucalipto, espécies de qualidade inferior  à 

madeira de carvalho e castanho (APPLETON, 2003).  
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2.4. Presença das madeiras brasileiras nos edifícios históricos portugueses 
 

Numa tentativa de aprofundar este tema e procurar confirmar a utilização da madeiras 

exóticas, importadas durante o período colonial do Brasil, para a construção em Portugal; 

estudaram-se vários edifícios do referido período, na procura de um caso de estudo.  

Verificou-se uma grande dificuldade em encontrar construções dos séculos XVII a XIX em 

que, comprovadamente tenham utilizado madeira vinda do Brasil na sua construção. Por um 

lado, não existem registos que testemunhem esta utilização, por outro, muitas vezes aqueles 

edifícios que possivelmente teriam estas madeiras, arderam na sequência do terramoto de 

1755, de outros incêndios (bastante frequentes) ou sofreram intervenções que os 

descaratizaram profundamente. Não obstante, foram feitos contactos directos com vários 

monumentos que pela sua associação à coroa ou a importantes ordens religiosas fossem 

passíveis de ter encomendado madeira brasileira para a sua construção, caso do Palácio 

Nacional de Mafra (1735), do Palácio Nacional da Ajuda (1796) e do Mosteiro de Tibães 

(séc.XIX) 27 . Com excepção de alguns elementos decorativos, não foram encontradas 

referências ao uso de madeiras exóticas nestes três casos.  

Outros edifícios notáveis como o da Real Fábrica das Sedas (1741) e a Cordoaria 

Nacional (1771), foram igualmente estudados; porém as transformações que sofreram ao 

longo dos séculos descartaram a hipótese da sua utilização como caso de estudo.  

No SIPA, pesquisou-se por palavras-chave com a designação das madeiras mais 

frequentemente encontradas (por exemplo, pau santo, jacarandá ou sucupira) e por 

referência directa a importantes edifícios do período colonial construídos pela coroa ou 

ordens religiosas.   

No decorrer desta pesquisa e à semelhança do que já foi referido, anteriormente, 

constatou-se que existe uma grande lacuna na documentação descritiva dos edifícios 

históricos portugueses, quanto aos dos elementos estruturais e seus materiais, 

nomeadamente, quanto às espécies de madeira utilizada, sendo apenas referidas aquelas 

presentes na parte decorativa (retábulos, teias, etc.) ou mobiliário (cadeirais). Por este 

motivo, identificar a existência de madeiras brasileiras em edifícios históricos deste período 

revelou ser uma tarefa particularente difícil.  

Tendo em conta todas estas condicionantes, procurou-se para caso de estudo, um 

edifício notável (construção nobre ou religiosa) com período de construção entre os séculos 

XVII e XIX (período de grande actividade immportadora de madeiras do Brasil) e que não 

tivesse sido afectado pelo terramoto de 1755, por incêndios ou intervenções 

descaracterizadoras. Com base nestas premissas e por outros motivos adiante explicados, o 

Palácio Pombal, em Lisboa, foi selectionado como caso de estudo  da presente dissertação.  

 

																																																								
27 As datas indicadas correspondem à data de conclusão da construção de cada um dos respectivos 
edifícios.  
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Figura 22: Jardim do Palácio Pombal. 

3. Caso de estudo - Palácio Pombal 
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3.1. Enquadramento histórico e urbano 
 

O Palácio Pombal, localiza-se no nº 79 da Rua do Século, no Bairro Alto, em Lisboa.  

O Bairro Alto corresponde a uma das primeiras zonas planeadas da cidade de Lisboa, de 

acordo regras de planeamento urbano e arquitectónico establecidas pelo rei D.Manuel no 

início do séc. XVI. Caracteriza-se por uma malha ortogonal de quarteirões rectângulares e 

ruas paralelas e perpendiculares ao rio Tejo (BALSINHA, 2014).   

Devido à boa qualidade da construção dos edifícios, de poucos pisos e com paredes 

robustas em alvenaria, este bairro sobreviveu sem grandes danos ao Terramoto de 1755, 

conservando a sua malha original até aos dias de hoje (fig.23). Por este motivo, o Palácio 

Pombal resistiu também sem grandes danos à catástrofe.  

 

 

	
Figura 23: Localização do Bairro Alto na cidade de Lisboa. 

 

 

O Palácio Pombal ou Palácio dos Carvalhos trata-se de um edifício da segunda metade 

do século XVII, mandado construir por Sebastião Carvalho de Melo, trisavô de Sebastião 

José de Carvalho e Melo também conhecido por Marquês de Pombal. 



 64 

Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu e viveu no palácio até ao terramoto de 1755, 

motivo que levou a familía mudar-se temporariamente para outra residência na Ajuda 

(fig.24).  

 

	
Figura 24: Placa evocativa do Marquês de Pombal na fachada do Palácio Pombal. 

 

A ascensão a Conde de Oeiras e porteriormente, a Marquês de Pombal em 1770 

justificou reformulações espaciais e decorativas no palácio, nomeadamente, a decoração 

dos tectos do andar nobre pelo estucador e escultor italiano João Grossi e a construção de 

uma escada monumental em pedra para aceder a este mesmo piso (fig.25).  

Segundo Irisalva Moita (1968: 49) “O Palácio da Rua formosa foi a residência preferida 

pelo Marquês de Pombal, durante as suas largas permanências na capital”, o que explica o 

seu constante investimento neste edifício, e poderia justificar o uso de madeiras mais nobres 

na sua construção, num período de grande actividade importadora do Brasil, como se referiu 

anteriormente. 

 

 

 

 

 



Conservação da madeira em edifícios históricos: o caso das madeiras do Brasil	
	

	 65	

	
Figura 25: Escadaria nobre e tecto executado por João Grossi. 
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Por outro lado, neste palácio viveram, temporariamente, duas importantes personalidades 

associadas ao comércio de madeiras e àrvores exóticas. A primeira tratou-se de Gerard De 

Visme (1725-1797), um comerciante inglês que se muda para Lisboa em 1746 para se tornar 

parceiro de uma companhia de negócios nomeada Purry, Mellish e DeVisme. A esta 

companhia foi concedido o monopólio do comércio do pau-brasil entre 1766 e 1790. Durante 

os quarenta e cinco anos que permaneceu em Lisboa, Gerard De Visme teve pelo menos 

quatro residências diferentes sendo a primeira, precisamente o Palácio de Pombal.   

De Visme tinha um gosto por plantas exóticas, em especial por espécies trazidas das 

colónias portuguesas,  que colecionava nos jardins das suas residências, nomeadamente no 

jardim do Palácio Pombal (LUCKHURST, 2014).  

A segunda personalidade tratou-se de Jâcome Ratton (1736-1821), um comerciante luso-

francês fundador de várias indústrias em Portugal, entre as quais, a Fábrica da Fiação de 

Tomar. Esteve associado à plantação de árvores exóticas em Portugal, sendo possivelmente 

o responsável pela introdução do eucalipto e da araucária.  

Ratton muda-se para o palácio com o filho em 1802 e aqui permanece até 1810, ano em 

que é preso durante as invasões francesas acusado de colaborar com os ocupantes.  No 

período em que habitou o palácio, Jâcome Ratton executou algumas obras decorativas; 

nomeadamente a introdução de novos estuques e pinturas.  

Não seria à partida difícil, a importação de madeiras brasileiras para Gerard De Visme ou 

Jâcome Ratton. Contudo, não foram encontradas referências a reformulações no palácio 

usando madeiras brasileiras, no período em que estes dois comerciantes habitaram 

respectivamente o palácio.  

No princípio do século XX, o palácio é sucessivamento ocupado por várias instituições, 

nomeadamente a Legação da Alemanha, a Embaixada da Espanha e a Confederação Geral 

do Trabalho; sendo arrendado em 1927 à Casa da (Ilha) da Madeira. Estas sucessivas 

ocupações contribuíram para a degradação do edificado.  

Em 1968, o Palácio Pombal é adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e em 

1993 é classificado como Imóvel de Interesse Público.  

Com a aquisição do edifício pela CML são feitas algumas reformas. Na primeira reforma, 

em 1997, são recuperadas as paredes, vãos e pavimentos do Salão Nobre; sendo que na 

segunda reforma, em 2002, são executados trabalhos de consolidação estrutural do edifício 

e construção de uma nova cobertura. Os trabalhos de consolidação consistiram na 

introdução de micro-estacas, na injecção das fendas e na pregagem das paredes através de 

tirantes de aço inox dentro de bainhas injectadas. Foi ainda construída uma nova estrutura 

de cobertura em madeira lamelada colada, totalmente autónoma e apoiada nas paredes 

periféricas do palácio (fig.26); contrariamente à estrutura pré-existente que descarregava 

esforços sobre os tectos de caixotões dos grandes salões colocando-os em risco 

(BALSINHA, 2014).  
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Esta intervenção foi executada conforme o projecto do engenheiro João Appleton 

segundo o qual, “garantir  sua identidade é essencial e isto só é possivel através da 

intevenção mínima” (BALSINHA, 2011: IX).   

 

 

	
Figura 26: Imagem da nova cobertura autónoma, sobre a cobertura pré-existente. 
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Desde 2009, o edifício é partilhado entre a entidade Galerias Municipais de Lisboa28 e o 

Centro de Arte e Pesquisa - Carpe Diem que, em conjunto, procuram dinamizar o espaço e 

assim garantir a sua manutenção.  

Para a instalação do Carpe Diem o edifício foi dividido em zonas privadas e zonas 

públicas; foi introduzida electricidade, água, internet e feitas grandes limpezas de forma a 

criar condições de habitabilidade (fig.27).  

 

	
Figura 27: Cafetaria Carpe Diem. 

 

Ainda assim, é inevitável o contínuo agravamento da degradação do edifício, que 

seguidamente se descreveu quanto ao seu estado de conservação actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

																																																								
28 As Galerias Municipais de Lisboa correspondem a um departamento da EGEAC que tem a seu 
cargo a gestão de espaços expositivos da CML.  
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3.2 Descrição do edifício 
 

O Palácio Pombal resulta da união de várias casas e terrenos do Morgadio dos 

Carvalhos na rua Formosa, actual rua do Século, aumentado e enriquecido de geração em 

geração.  

Originalmente o edifício apresentava uma planta em L, em que o ângulo correspondia à 

esquina entre a Rua Formosa e a Rua da Academia das Ciências. 

Durante os séculos XIX e XX o conjunto palaciano sofreu alterações decorativas e de 

compartimentação, nomeadamente a partir de 1906, com um processo de divisão da 

propriedade, devido a partilhas entre os vários herdeiros. Nesta época, ”a ala sul foi vendida 

ao jornal O Século para ampliação das suas instalações, uma vez que este já se encontrava 

instalado no Palácio dos Viscondes de Lançada, vizinho do Palácio de Pombal” (BALSINHA, 

2014: 88). O resto do edifício ficou na família Pombal até 1968, ano em que foi adquirido 

pela CML.  

Após a reforma de 2002, anteriormente referida, parte do imóvel foi adaptado para 

acolher a Escola Superior de Dança. 

 Actualmente, o Palácio de Pombal está reduzido ao edifício central com planta regular e 

cobertura em telhado de 4 águas (fig.28).  

 

 

	
Figura 28: Conjunto palaciano em planta com a descrição da ocupação actual dos edifícios. 
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A fachada principal está virada para a  Rua do Século e é constituída por 3 pisos. O piso 

0 à cota da rua, o piso 1 (andar nobre) marcado por janelas de sacada e o piso 2 marcado 

por janelas de peitoril e àguas furtadas (fig.29). 

 

	
Figura 29: Alçado da fachada principal do Palácio Pombal. 

 

A fachada posterior, voltada para o jardim, possuí ainda um piso inferior por adaptação 

ao desnível do terrreno. Este piso é acedido interiormente por uma escada e  correspondia 

ao espaço da antiga sala de jantar do palácio, da cozinha e suas dependências (MOITA, 

1968) (fig.30). 

 

	
Figura 30: Corte transversal do Palácio Pombal. 
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O edifício apresenta-se hoje muito compartimentado, resultado da sucessiva 

fragmentação e diferentes utilizações que o imovél sofreu ao longo dos séculos (fig. 31).  

A execução da nova cobertura em 2002 permitiu a ocupação do piso do sótão, onde 

funcionam pontualmente ateliers de trabalho do Carpe Diem.  

O primeiro piso está sob a gestão das Galerias Municipais e, por se tratar do piso nobre, 

as suas divisões são maiores e a decoração das várias salas diferência-se nas cores, nos 

motivos dos estuques e nos temas dos poucos azulejos ainda conservados. A sala branca, a 

sala azul, a sala vermelha e a sala verde, são as mais bem conservadas, existindo ainda 

uma pequena capela iluminada por uma clarabóia (fig. 32, 33, 34, 35 e 36).  

O piso térreo é ocupado pelo Carpe Diem e dividido em vários espaços: uma cafetaria, 

uma loja de arte e uma galeria de exposições pelas restantes salas (fig.37).  

O piso da cave está também à responsabilidade das Galerias Municipais de Lisboa e, 

assim como o primeiro piso, é pontualmente ocupado por exposições (fig.38).  

Como anteriormente referido, a última intervenção de conservação e restauro, realizada 

em 2002, procurou somente travar a degradação do imóvel e restablecer a segurança 

estrutural, através da contenção estrutural e de novas cobertura, respeitando a sua 

identidade cultural e o seu valor histórico.  

Porém, nos ultimos anos, o Palácio passou por uma gestão complexa sem função 

definida com a consequente falta de manutenção. Assim, o edificio encontra-se hoje em 

avançado estado de degradação, nomeadamente ao nível da estrutura interior, dos 

pavimentos e superfícies decorativas, sendo necessária uma intervenção urgente, segundo 

uma consciente metodologia de conservação e restauro (fig.41 e 42).  

 



 72 

	
Figura 31: Plantas do Palácio Pombal. 
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Figura 32: Exposição na Sala Azul do Palácio Pombal. 

 

 

 

	
Figura 33: Sala Vermelha do Palácio Pombal. 
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Figura 34: Sala Branca do Palácio Pombal. 

 

 

 

	
Figura 35: Exposição na Sala Verde do Palácio Pombal. 
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Figura 36: Clarabóia da capela do Palácio Pombal. 
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Figura 37: Exposição na Carpe Diem 2016. 

 

 

 

	
Figura 38: Exposição na cave do Palácio Pombal. 
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Figura 39: Pavimento de madeira da sala 13 do piso térreo (ver planta em anexo). 

 

 

 

 

	
Figura 40: Pavimento de madeira da sala 12 do primeiro piso (ver planta em anexo). 
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Figura 41: Degradação um pavimento no Palácio Pombal. 

 

 

 

 

	
Figura 42: Contenção do tecto da sala 13 do piso térreo – galeria Carpe Diem (ver planta em 

anexo). 
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3.3. Recolha, observação e identificação de amostras de madeira  
 

Numa visita ao interior do Palácio Pombal é possivel constatar visualmente a presença 

de vários  elementos em madeira usados em estrutura e revestimentos. À primeira vista 

observaram-se diferentes espécies de madeira, distintas na sua tonalidade e desenho dos 

veios, e dimensão. No entanto, apenas uma análise laboratorial pode aferir com rigor a 

natureza destas madeiras. Segundo Karine Fadigas (2011: 4):  

 
O conhecimento da espécie e das características das madeiras é de grande importância para 

os restauradores e conservadores para que se proceda da melhor forma possível nas intervenções 

sem que se sacrifique por completo uma estrutura em casos onde há possibilidade de recuperação. 

Tais informações permitem também importantes conhecimentos para a história da ciência e da 

construção (FADIGAS, 2011: 4).  

 

Com o objectivo de confirmar se o Palácio Pombal conserva no seu interior, madeiras 

exóticas importadas do Brasil durante o período colonial, foi solicitado o apoio da Direcção 

Geral do Património Cultural, através do Laboratório José de Figueiredo, no sentido de 

serem recolhidas amostras de madeira para análise botânica.  

Com a ajuda das técnicas superiores do LJF, Drª. Lília Esteves e Ana Machado, 

procurou-se retirar amostras de diferentes elementos construtivos para uma análise global 

das madeiras do palácio. Foram retiradas trinta e seis amostras no total, entre as quais, 

amostras de elementos estruturais de cobertura (asnas e frechais), parede e de piso (vigas) 

e elementos de revestimento (pavimento) (tabela 9).  

 

Tabela 9: Número de amostras recolhidas para cada tipo de elemento construtivo no Palácio 
Pombal. 

Elementos estruturais de cobertura 5 

Elementos estruturais de parede 4 

Elementos estruturais de piso 6 

Elementos de revestimento 21 

 

 

A identificação das peças mais antigas pode ser verificada através das dimensões e pela 

forma como foram cortadas. Por norma, tratam-se de peças de maior dimensão na largura 

das tábuas de pavimento e na secção das vigas. O  corte manual das madeiras deixava 

estrias muito distintas daquelas cortadas com meios mecânicos mais recentes. 

A recolha de amostras foi feita em duas ocasiões: a primeira a 16 de Dezembro de 2016, 

na qual que foram retiradas amostras no sotão e no primeiro piso e a segunda a 9 de Março 

de 2017, na qual foram retiradas amostras do piso térreo e cave. 
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Na recolha procurou-se não danificar os elementos, retirando uma pequena quantidade 

de amostra através do corte com lâmina (fig.43).  

 

	
Figura 43: Corte com lâmina de uma asna (amostra 4). 

 

Sempre que possível, a amostra foi cortada de forma a permitir observar a secção 

transversal da madeira; isto porque, a secção transversal permite obter mais informação, 

comparivamente à secção radial e tangencial (fig.44).  

 

	
Figura 44: Planos anatómicos de corte da madeira. 
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Alguns elementos encontravam-se muito danificados por ataque xilófago, fungos ou 

deterioração natural; por esse motivo, em algumas situações a amostra foi escassa, 

dificultando a posterior identificação.  

A observação das características morfológicas da madeira é o que permite a sua 

identificação. Pode ser feita a olho nu, a partir das propriedades de cor, cheiro, sabor e 

desenho; contudo este tipo de identificação é pouco especifíco e pode levar a erros. Como 

tal, utiliza-se usualmente uma lupa para conseguir observar os principais elementos 

anatómicos da madeira e para uma identificação mais correcta que permita a visualizaçao 

de todos os elementos, mesmos os mais reduzidos, é necessária a observação 

microscópica (ESTEVES, 2001). 

Numa primeira fase analisaram-se as amostras de madeira à lupa, com o objectivo de 

identificar quanto à classe: Gimnospérmicas ou Angiospérmicas.   

As espécies Gimnospérmicas, mais conhecidas por coníferas ou resinosas, têm folhas 

em forma de agulha ou escama, frutos em forma de bola ou cone, e as sementes não estão 

envolvidas pelo pericarpo29 (ESTEVES, 2001). Do seu lenho produz-se madeira branda ou 

mole e correspondem a 35% das espécies conhecidadas a nível mundial, com 400 espécies 

comercialmente úteis, das quais são exemplo os pinheiros, as araucárias, as sequoias entre 

outras (FADIGAS, 2011).  

As espécies Angiospérmicas, também chamadas de folhosas ou frondosas, têm folhas 

largas e achatadas, frutos e as sementes são envolvidas pelo pericarpo (ESTEVES, 2001).  

Do seu lenho produz-se madeira dura, quando comparada com a madeira das espécies 

gimnospérmicas, e neste grupo enquadram-se as “madeiras de lei”. Correspondem a 65% 

das espécies conhecidas (50% de zonas tropicais e 15% de zonas temperadas), com cerca 

de 1500 espécies comercialmente úteis, das quais são exemplo o jacarandá, ipê, mogno 

entre outras (FADIGAS, 2011).  

Na observação à lupa, as amostras foram observadas com aumentos variáveis entre 10X 

e 45X. Em alguns casos, foi necessário observar também ao microscópio porque a 

observação à lupa não fornecia informação suficiente. Ao microscópio foram utilizados 

aumentos de 160X, 250X e 400X. Os dois tipos de observações complementam-se. 

Para se observar a morfologia dos elementos que constituem a madeira de cada amostra 

foram cortadas pequenas aparas de modo a obter os elementos celulares isolados. Depois, 

os elementos isolados são corados e observados ao microscópio óptico. Este processo 

denomina-se por dissociação da madeira (ESTEVES, 2001). 

Nem sempre é facil identificar a classe ao microscópio, no entanto, as folhosas e as 

resinosas podem ser distinguidas pela observação dos principais elementos da sua 

constituição celular, tais como: parênquima (radial ou axial), fibras e vasos, traqueídos, 

																																																								
29 Em botânica chama-se pericarpo à camada externa do fruto das espécies angiospérmicas, que 
envolve as sementes [pt.wikipedia.org].  
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canais de resina, tilos, pontuações, campos de cruzamento, entre outros (ver glossário em 

anexo). Estas caracteristicas são mais facilmente observadas no corte transversal.  

A título de exemplo, observa-se uma amostra de cada classe de madeira, nos diferentes 

cortes (radial, tangencial e transversal). Neste caso, as duas espécies são bastante distintas 

ao microscópio (fig.45 e 46).30 

 

	
Figura 45: Gimnospérmica: corte radial, tangencial e transversal - Casquinha [Pinus sylvestris 
L.]. 

	
Figura 46: Angiospérmica: corte radial, tangencial e transversal - Sucupira [Bowdichia sp.] 

 

 
Após identificada a classe (gimnospérmicas ou angiospérmicas), tentou-se chegar à 

espécie, identificando o seu nome comum, nome científico e família (AGUIAR, PINTO, 2007: 

16):  

 
Cada espécie tem apenas um nome científico válido. Os nomes científicos das espécies são 

compostos por duas palavras em latim ou latinizadas, correspondendo a primeira ao nome do 

género. Por exemplo, o carvalho-negral pertence ao género Quercus e designa-se por 

Quercus pyrenaica. As espécies agrupam-se em géneros e os géneros em famílias. Os 

nomes científicos das famílias são constituídos por uma única palavra terminada em aceae, 

e.g. Fagaceae (família dos carvalhos). 

																																																								
30 Apesar de terem sido identificadas estas duas espécies nas madeiras do Palácio Pombal (casquinha 
e sucupira), as presentes imagens não correspondem a nenhuma das amostras retiradas. As 
fotografias  foram cedidas pela Doutora Lília Esteves.  
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Em ambas as classes foram encontradas espécies autóctones e não autóctones. No 

caso da classe das angiospérmicas, as espécies não autóctones (por exemplo, sucupira e 

jatobá) foram designadas por “exóticas” pela provável proveniência de climas tropicais. No 

caso da classe das gimnóspérmicas, a espécie não autóctone casquinha, não é considerada 

exótica pela sua proveniência de climas mais frios.  

As amostras foram fotografadas ao longo do processo, sendo que a qualidade do 

respectivo registo fotográfico foi em alguns casos condicionada pela escassez ou estado de 

conservação da amostra. 

Foram incluídas algumas observações técnicas (cor, brilho, estado de conservação)  e 

cientifícas (composição celular e anatómica)  que auxiliam a compreensão dos dados.  

Em casos de dúvida quanto à espécie das amostras, procurou-se comparar as mesmas 

com as madeiras existentes na xiloteca do Laboratório José Figueiredo. O laboratório dispõe 

de um pequeno mostruário com quarenta e cinco espécies de madeira brasileira (fig.47). No 

entanto, este mostruário é uma amostra muito reduzida da diversidade de espécies de 

madeiras brasileiras. Destas, apenas a madeira de Jatobá  correspondeu a três das 

amostras recolhidas no Palácio Pombal.   

Para cada amostra foi elaborada uma tabela com a síntese das características botânicas 

observadas e fotografias; a localização das amostras foi representada nas plantas do 

Palácio Pombal. Todos estes documentos foram colocados em anexo.  

 

	
Figura 47: Xiloteca de madeiras brasileiras do Laboratório José Figueiredo (2017). 
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3.4. Análise dos resultados 
 

O processo de identificação das amostras do Palácio Pombal dividiu-se na identificação 

da classe, do género e da espécie.  

Todas as amostras foram identificadas quanto à classe, sendo que, do total das 36 

amostras identificaram-se dez gimnospérmicas (resinosas) e vinte seis angiospérmicas 

(folhosas).  

Na classe das gimnospérmicas, todas as amostras foram identificadas quanto ao género 

(Pinus sp. ou Taxus sp.), mas nem todas quanto à espécie. Unicamente a madeira de 

casquinha [Pinus sylvestris L.] que pertence ao género Pinus, foi facilmente identificada ao 

microscópio permitindo uma classificação taxonómica31 mais completa (tabela 10).  

 

Tabela 10: Lista de amostras de madeiras gimnospérmicas retiradas do Palácio Pombal em 
Lisboa. 

Amostra Elemento Nome comum Nome científico 

6 Suporte de asna Casquinha Pinus sylvestris L. 

14 Cruz de S. André Pinho Pinus sp. 

15 Cruz de S. André Pinho Pinus sp. 

16 Pavimento Casquinha Pinus sylvestris L. 

17 Pavimento Casquinha Pinus sylvestris L. 

19 Pavimento Teixo Taxus sp. 

24 Pavimento Pinho Pinus sp. 

29 Viga Pinho Pinus sp. 

30 Viga Casquinha Pinus sylvestris L. 

35 Viga Pinho Pinus sp. 

 

 

No caso das angiospérmicas, apenas foi possível determinar o género de algumas 

amostras (Quercus sp., Castanea sp., Juglans sp., Hymenaea sp., Carya sp. e Bowdichia 

sp.) e nunca as respectivas espécies. Desta classe, dezanove amostras tratam-se de 

madeiras exóticas de climas tropicais (América do Sul, África ou India) pelas suas 

caraterísticas técnicas e anatómicas. Das amostras de madeiras exóticas, somente cinco 

foram identificadas quanto ao género (amostras 7, 8, 11, 27 e 32). As restantes sete  

amostras angiospérmicas correspondem a espécies nativas, todas identitificadas quanto ao 

género (amostras 1, 2, 3, 4, 5, 34 e 36) (tabela 11).  

  

																																																								
31  Taxonomia é a disciplina que nomeia os grupos de organismos biológicos, com base em 
características comuns [wikipedia.pt].  
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Tabela 11: Lista de amostras de madeiras angiospérmicas retiradas do Palácio Pombal em 
Lisboa. 

Amostra Elemento Nome comum Nome científico 

1 Frechal Carvalho Quercus sp. 

2 Frechal Carvalho Quercus sp. 

3 Estrutura de parede Carvalho Quercus sp. 

4 Asna Castanho Castanea sp. 

5 Asna Nogueira Juglans sp. 

7 Pavimento Jatobá Hymenaea sp. 

8 Pavimento Sucupira Bowdichia sp. 

9 Pavimento Não identificado Não identificado 

10 Pavimento Não identificado Não identificado 

11 Pavimento Não identificado Carya sp. 

12 Pavimento Não identificado Não identificado 

13 Pavimento Não identificado Não identificado 

18 Pavimento Não identificado Não identificado 

20 Pavimento Não identificado Não identificado 

21 Pavimento Não identificado Não identificado 

22 Pavimento Não identificado Não identificado 

23 Pavimento Não identificado Não identificado 

25 Pavimento Não identificado Não identificado 

26 Pavimento Não identificado Não identificado 

27 Pavimento Sucupira Bowdichia sp. 

28 Pavimento Não identificado Não identificado 

31 Pavimento Não identificado Não identificado 

32 Viga Sucupira Bowdichia sp. 

33 Viga Não identificado Não identificado 

34 Viga Carvalho Quercus sp. 

36 Viga Carvalho Quercus sp. 

 

Procurando relacionar o tipo de elemento construtivo com as espécies empregues, 

verificou-se que nos elementos estruturais de cobertura, as duas amostras retiradas dos 

frechais, correspodem a madeira de carvalho [Quercus sp.]; corroborando a informação 

anteriormente descrita sobre o tipo de madeiras utilizadas em edifícios pombalinos (SOUSA, 

1919). As amostras retiradas das duas asnas, apesar de pertencerem à mesma cobertura, 

correspondem a madeiras diferentes (castanho e nogueira) e a amostra retirada do suporte 

de asna foi identificada como madeira de casquinha.  

Nos elementos estruturais de parede, foram também encontradas diferentes espécies de 

madeira. Na estrutura da clarabóia (amostra 4) foi empregue a madeira de carvalho 

enquanto que na estrutura de parede da sala 13, do primeiro piso (amostras 14 e 15) 

identificou-se um tipo de pinho [Pinus sp.].  
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Nos elementos estruturais de pavimento, foram identificadas três vigas gimnospérmicas, 

do género Pinus (amostra 29, 30 e 35); sendo que uma delas corresponde a madeira de 

casquinha (amostra 30). Da classe das Angiospérmicas, foram identificadas duas vigas em 

carvalho (amostras 34 e 36) e duas duas vigas em madeira exótica tropical (amostras 32 e 

33). A viga correspondente à amostra 32, poderá tratar-se de madeira de sucupira 

[Bowdichia sp.], encontrada também em amostras de pavimento (amostras 8 e 27). 

Observou-se que as vigas em madeira exótica tropical apresentam-se em melhor estado de 

conservação do que as restantes vigas.   

Das vinte e três amostras retiradas elementos de revestimento de pavimento, quatro 

pertencem à classe das gimnóspermicas e as restantes dezanove pertencem à classe das 

angióspermicas exóticas. Assim como nas vigas, as madeiras exóticas aplicadas nos 

pavimentos apresentam um melhor estado de conservação.  

Embora não se tenha conseguido identificar o nome cientifíco da maioria das a   mostras 

de madeira exótica, verificou-se possibilidade de equivalência de espécie entre algumas, 

pelo menos quanto ao género (tabela 13).  

 
Tabela 12: Equivalência de género entre amostras. 

Nº das amostras Elementos Nome comum Género 

1 = 2 = 3 = 34 = 36 Frechais e vigas Carvalho Quercus 

6 = 16 = 17 = 30 
Estrutura de parede e 

pavimentos 
Casquinha Pinus 

8 = 27 = 32 Pavimentos e viga Sucupira Bowdichia sp. 

9 = 10 = 12 Pavimentos Não identificado Não identificado 

13 = 25 Pavimentos Não identificado Não identificado 

14 = 15 = 24 = 29 = 35 
Pavimentos e estrutura 

de parede 
Pinho Pinus 

18 = 20 = 21 = 23 = 26 

= 28 = 31 = 33 
Pavimentos e viga Não identificado Não identificado 

 

Por falta de referências complementares (registos históricos, documentais), não foi 

possível confirmar se as madeiras exóticas encontradas são provenientes do Brasil. Para tal, 

será necessário comparar com outras colecções de madeiras, existentes nas restantes 

xilotecas nacionais, ou uma análise molecular; contudo, nas amostras de madeira exótica 

identificadas, as espécies dos géneros Hymenaea sp. e Bowdichia sp. existem na flora 

brasileira e corresponderam com duas das  “madeiras de lei” referidas no primeiro capítulo:  

jatobá32 e sucupira.  

 

																																																								
32 Jataí amarelo e Jatobá são dois dos nomes comuns da espécie Hymenaea courbaril L. (LORENZI, 
1991: 155).  
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3.5. Breves considerações sobre a conservação das madeiras  
  

A existência de madeiras exóticas no Palácio Pombal levanta interessantes 

considerações quanto à sua conservação, nomeadamente pela sua dificil substituição por 

outras madeiras de igual espécie ou características, quando em mau estado de 

conservação. Não obstante da sua condição física, o seu valor como testemunho do 

passado colonial português e da história da construção é igualmente um importante a 

importante factor a considerar na reabilitação (OLIVEIRA, 2003):  

 
O conhecimento das propriedades físico-químicas desta matéria e de sua resistência às injúrias 

do tempo é peça fundamental para a intervenção conservativa responsável. Mais além deste 

conhecimento técnico e científico do material, está o conhecimento histórico das suas origens. Ele 

não somente permitirá a anamnese correta do edifício ou do objeto, como servirá para dirimir 

dúvidas quanto a sua procedência, aclarando perplexidades que dificultam a interpretação e a 

leitura do nosso Patrimônio Cultural.  

 

Neste sentido, as intervenções de reabilitação de estruturas históricas de madeira deve 

considerar uma metodologia específica que inclua (APPLETON, 2000: 39): 
- Levantamento arquitetónico rigoroso;  

- Levantamento construtivo completo, incluindo tipificação e organização estrutural;  

- Levantamento e registo de anomalias estruturais e não estruturais, nomeadamente de 

deformações, roturas, fendilhações, etc.; 

- Identificação e caracterização exaustiva dos materiais estruturais presentes na obra, 

recorrendo ao reconhecimento visual, a ensaios no local e a testes laboratoriais;  

- Elaboração de um relatório de diagnóstico completo, incluindo identificação de causas 

directas e indirectas de anomalias e apresentação genérica de medidas destinadas a eliminar 

as anomalias e suas causas.  

 

A esta metodologia dever-se-á acrescentar um rigoroso enquadramento histórico e 

documental que justifique as opções projectuais, nomeadamente a preservação de 

elementos originais que contribua para a autenticidade material dos edificios. Este aspecto, 

encontra-se amplamente discutido nas cartas e convenções internacionais, nomeadamente 

nas Cartas de Veneza (1964), Nara (1994) e Burra (1999). Por outro lado, do ponto de vista 

ambiental, importa também atender à relação de interdependência entre a conservação das 

estruturas históricas de madeira com a preservação e uso sustentável dos recursos 

florestais.  
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Conclusões 
 

A madeira foi uma das matérias primas de destaque nas importações do período colonial 

do Brasil (séculos XVI-XIX). A espécie do pau-brasil [Caesalpinia echinata Lam] foi a mais 

explorada pelo seu elevado valor comercial e correspondeu ao primeiro dos quatro ciclos 

económicos do Brasil; contudo, outras espécies foram comercializadas, principalmente as 

“madeiras de lei” cuja sua exploração e comércio era exclusivo à coroa portuguesa. Segundo 

os cronistas da época, estas tinham como principal destino a construção naval dada a sua 

qualidade incorruptível e, entre as espécies remetidas para o Arsenal Real da Marinha de 

Lisboa (XVIII) são exemplos: vinhático, angelim e sucupira. Neste período as matas 

brasileiras foram exaustivamente exploradas pelos portugueses e por outras nações, 

nomeadamente a Mata Atlântica, o que resultou na quase extinção de algumas espécies.  

Inúmeros documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa confirmam o envio de 

remessas de madeira para o Arsenal Real da Marinha de Lisboa e, outros tantos para a 

construção do “paço real”, embora sem especificarem qual. Deste modo, procuraram-se 

referências a madeiras brasileiras na história dos paços da época e cujas construções 

coincidissem com as datas dos documentos em arquivo no AHU. O Real Paço da Ribeira, o 

Paço das Necessidades, o Paço de Madeira (Real Barraca) e o Real Paço da Ajuda foram 

estudados, contudo não foram encontradas referências conclusivas. Verificou-se que a 

maioria destes edifícios sofreram algum incêndio ou reforma na qual foram substituídas as 

madeiras originais. A própria documentação sobre os mesmos revelou-se pouco 

aprofundada no que toca aos materiais estruturais ou de revestimento, não contemplando 

estudos de análise das espécies. Os elementos decorativos, como os azulejos e os 

estuques, são os mais documentados.  

Na construção em Portugal, as espécies nativas foram as mais recorrentemente utilizadas, 

variando de acordo a região do país e, ao contrário do que os historiadores brasileiros 

parecem sugerir, a utilização de madeira exótica na construção civil pós-terramoto não foi 

significativa. Na construção pombalina encontra-se essencialmente madeira de espécies 

autócones, tais como; castanho, carvalho, sobro, azinho e pinho. Quando encontradas 

madeiras importadas, tratam-se das espécies de casquinha e pitch-pine, características da 

Europa Central e América do Norte respectivamente. No presente estudo foi apenas 

localizado um edifício pombalino com madeiras exóticas, aplicadas nos degraus da escada 

principal, contudo, sem certeza da espécie ou origem. As madeiras exóticas em Portugal são 

mais vulgarmente encontradas no interior das igrejas, aplicadas em trabalhos de marcenaria 

e dos quais são exemplo a talha, cadeirais e púlpitos.  

O Palácio Pombal corresponde a um dos poucos edifícios nobres em Lisboa que parece 

ainda conservar as suas características originais. Foi a residência favorita do Marquês de 

Pombal e nele também residiram temporariamente dois importantes comerciantes do 

período colonial - Jâcome Ratton e Gerard De Visme - relacionados com o comércio de 
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madeiras exóticas. No interior do palácio, foram observados elementos em madeira que pela 

sua cor e dimensões se poderiam tratar de madeiras exóticas e pelos enunciados motivos, 

este edifício foi escolhido como caso de estudo desta dissertação.  

Com o objectivo de descobrir se as madeiras do Palácio Pombal seriam oriundas do 

Brasil, foram retiradas amostras de diferentes elementos de madeira para análise no LJF. 

Das amostras recolhidas, todas foram identificadas quanto à classe, contabilizando-se dez 

amostras de espécies resinosas e vinte seis amostras de espécies folhosas. Das folhosas, 

dezanove amostras correspondem com certeza a madeiras exóticas, provenientes de clima 

tropical, porém não é possível afirmar que se tratam de madeiras vindas do Brasil. As 

madeiras mais comuns na construção em Portugal foram facilmente identificadas quanto ao 

género (Pinus, Quercus, Castanea e Taxus); ao contrário das madeiras exóticas, das quais 

somente cinco amostras foram identificadas (Bowdichia, Carya e Hymenaea). Ainda assim, 

dois destes géneros correspondem a espécies de algumas “madeiras de lei” comercializadas 

pelos portugueses; são elas a sucupira [Bowdichia sp.] e jatobá [Hymenaea sp.]. Para uma 

identificação taxonómica mais exacta será necessário comparar com outras colecções de 

madeiras, existentes nas restantes xilotecas nacionais, ou uma análise molecular. 

No que respeita os elementos construtivos do palácio, a identificação das respectivas 

espécies corrobora a principal bibliografia sobre o tema, referida nos capítulos anteriores. 

Importa sublinhar que estas amostras revelaram também o avançado estado de degradação 

de alguns elementos de madeira, nomeadamente das espécies autócones, o que confirma 

as elevadas características de qualidade das madeiras exóticas. 

As madeiras brasileiras históricas que se encontrem em Portugal, nas mais variadas 

soluções construtivas e decorativas, correspondem não só a um testemunho vivo da história 

do Brasil Colónia mas também, um testemunho dos materiais e técnicas de construção 

utilizadas na época.  Tratam-se de madeiras nobres, de qualidade superior, com 

características difíceis de encontrar dado que algumas das espécies já não são 

comercializadas pelo seu risco de extinção. A substituição destas, por outras semelhantes 

não é fácil e, em alguns casos, impossível. Por este motivo, entende-se que a 

disponibilidade comercial de madeira de determinada espécie, deve ser um factor em conta 

na intervenção e conservação de uma estrutura histórica. 

O conhecimento da espécie e das características das madeiras é fundamental para 

melhores e justificadas intervenções e, contribui com importantes conhecimentos para a 

história da ciência e da construção. Como tal são necessários critérios de intervenção em 

edifícios históricos que contemplem um estudo completo das madeiras pré-existentes.  

Apesar de encontradas madeiras exóticas no Palácio Pombal, possivelmente oriundas do 

Brasil; de maneira geral, a utilização das madeira brasileiras em Portugal parece ter sido 

pouco significativa; contudo, importa aprofundar este estudo e compreender a sua real 

utilização na construção naval e civil. Como tal, a análise dos contratos de empreitadas dos 

principais monumentos nacionais (palácios, igrejas e conventos) dos séculos XVIII e XIX, 
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poderá ser uma forma de perceber quais os materiais utilizados na sua construção. Seria 

também interessante investigar melhor a construção do Palácio Nacional da Ajuda e do 

Palácio das Necessidades, dada a possível utilização de madeiras importadas do Brasil 

referida no primeiro capítulo.  

Por fim, a identificação exata de algumas madeiras do Palácio Pombal ficou por apurar, 

uma vez que devido à escassez de tempo e de meios não foi possível identificar todas as 

espécies. Seria interessante concluir esta identificação com recurso às xilotecas do Instituto 

Superior de Agronomia (ISA), do JBT, da Academia das Ciências de Lisboa e do Museu 

Nacional de Arte Antiga (MNAA).  
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ANEXO 1: Glossário de conceitos relativos à composição celular da madeira 

 
CAMPOS DE CRUZAMENTO: são zonas em que os elementos axiais entram em contacto com os 

elementos transversais. As pontuações ao nível destas zonas têm uma morfologia diferente que varia 

com o tipo de células existente e com a espécie vegetal (ESTEVES, 2001: 6). 

 

DISSOCIAÇÃO DA MADEIRA: Para se observar a morfologia dos elementos que a constituem, a 

existência de espessamentos helicoidais nos vasos, ou o aspecto das pontuações, a madeira tem que 

ser dissociada, separando assim os vários constituintes. Cortam-se pequenas aparas de madeira e 

para se obterem os elementos celulares isolados, a lamela média que une as células entre si tem de 

ser dissolvida, geralmente sob a acção de produtos químicos. Depois os elementos isolados são 

corados e observados ao microscópio óptico  (ESTEVES, 2011: 9). 

 

PARÊNQUIMA: qualquer tecido vegetal que tenha essencialmente funções de reserva. As células de 

parênquima estão vivas no borne, são pequenas e paralepipédicas, de parede simples e pontuações 

simples. A percentagem e distribuição variam de espécie para espécie (ESTEVES, 2011: 5).  

 

PARÊNQUIMA RADIAL ou RAIOS: correspondem a células de parênquima que para além de 

terem a função de armazenamento permitem a passageem de substâncias no sentido 

transversal. Apesar de comum aos dois grupos de madeiras, nas folhosas tem uma grande 

variação morfológica. 

PARÊNQUIMA AXIAL: constituída por células de contorno rectangular ou fusiforme dispostas 

axialmente. Não aparecem em todas as resinosas. Mais abundantes nas folhosas.  

 

PONTUAÇÕES: são zonas em que existe uma interrupção da parede celular, que permite o contacto 

de substâncias entre células vizinhas. Existem vários tipos de pontuações e a sua disposição é 

variável. As pontuações areoladas são as mais complexas  (ESTEVES, 2011: 5). 

 

CANAIS DE RESINA: nas resinosas, a resina pode estar localizada em células de parênquima, por 

vezes em traqueídos e vulgarmente em canais tubulares longos ou cavidades, rodeados de células 

que segregam resina para o canal. Os canais de resina podem ser longitudinais ou transversais mas 

sempre associados a parênquima. Alguns aparecem nos raios. Os canais de resina podem ser 

importantes na identificação de madeiras, pois além da sua existência ou não, a sua localização e o 

seu tamanho são variáveis de espécie para espécie. As resinosas que não têm canais de resina têm 

filas de células que a acumulam (ESTEVES, 2011: 6). 

 

TILOS: estruturas comuns nos vasos das folhosas (ESTEVES, 2011: 6). 

 

TRAQUEÍDOS: são as células essenciais das resinosas (cerca de 95% do volume total da madeira) 

mas também podem aparecer nas folhosas. Têm a função de suporte e de transporte. Nas resinosas 

são células alongadas, arredondadas nas extremidades, e a membrana tem espessura variável, mas 

sempre com pontuações areoladas e extremidades não perfuradas. Têm forma poligonal em secção 

transversal e quanto mais velha a árvore maior o seu comprimento (ESTEVES, 2011: 5).  



	

ANEXO 2: Tabelas das amostras de madeiras do Palácio Pombal  

 

Amostra 1 

Localização no edifício Piso do sotão  

Fig.1: Localização da amostra. 
 

 
Fig.2: Observação à lupa (25X). 
 

Elemento Frechal 

Classe Angiospérmica 

Nome comum Carvalho 

Nome científico Quercus sp. 

Família Fagaceae 

Observações 

Madeira muito antiga e dura. 
Devido à posição do elemento foi 
difícil retirar amostra. 
Igual à amostra 2.  

 

 

 

 

 

Amostra 2 

Localização no edifício Piso do sotão 

 
Fig.3: Localização da amostra. 
 

 
Fig.4: Observação à lupa (25X). 
 

Elemento Frechal 

Classe Angiospérmica  

Nome comum Carvalho 

Nome científico Quercus sp. 

Família Fagaceae 

Observações 

Devido à posição do elemento foi 
difícil retirar amostra. 
Madeira muito antiga e dura. 
Igual à amostra 1.  
 

 



	

Amostra 3 

Localização no edifício Piso do sotão 

 
Fig.5: Localização da amostra. 
 

 
Fig.6: Observação à lupa (16X). 
 

 
Fig.7: Amostra do laboratório 
observada à lupa para 
comparação (16X). 
 

Elemento Estrutura de parede 

Classe Angiospérmica (autócone) 

Nome comum Carvalho 

Nome científico Quercus sp. 

Família Fagaceae 

Observações 

Foi necessário cortar a amostra 
para obter a secção transversal. 
Para comparação, foi observada 
uma amostra de madeira de 
carvalho do laboratório que revelou 
grandes semelhanças (fig.6) 
Porosidade em anel e raios largos 
intercalados com raios 
unisseriados, características de 
quercus (fig.7) 
 

 

Amostra 4 

Localização no edifício Piso do sotão 

 
Fig.8: Localização da amostra. 
 

 
Fig.9: Observação à lupa (32X). 
 

Elemento Asna de cobertura 

Classe Angiospérmica 

Nome comum Castanho 

Nome científico Castanea sp. 

Família Fagaceae 

Observações 

Observou-se porosidade em anel e 
raios finos (fig.9).  
 
 
 

 



	

Amostra 5 

Localização no edifício Piso do sotão 

 
Fig.10: Amostra deteriorada. 
 

 
Fig. 11: Observação à lupa (32X). 
 

 
Fig.12: observação ao 
microscópio (250X). 

Elemento Asna de cobertura 

Classe Angiospérmica 

Nome comum Provavelmente Nogueira 

Nome científico Juglans sp.  

Família Juglandaceae 

Observações 

Apesar de estar localizada 
imediatamente ao lado da asna da 
amostra 4 , trata-se de uma espécie 
de madeira diferente. 
Madeira muito deteriorada (fig.10). 
Através dos dois tipos de serrin 
encontrados pode-se concluir que 
foi atacada por dois tipos de insecto 
xilôfago (fig.11). 
Não se trata de uma madeira 
exótica.  
Raio pluriceriado que não aparece 
na madeira de castanho (fig.12). 

 

Amostra 6 

Localização no edifício Piso do sotão 

 
Fig.13: Localização da amostra. 
 

 
Fig.14: Observação à lupa (15X). 
 

 
Fig.15: Observação ao 
microscópio (250X). 

Elemento Suporte de asna de cobertura 

Classe Gimnospérmica 

Nome comum Casquinha 

Nome científico Pinus sylvestris L. 

Família Pinaceae 

Observações 

Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide,  
características da casquinha (fig.15). 
 
 
 

 



	

Amostra 7 

Localização no edifício Piso 1, sala 11 

 
Fig.16 Localização da amostra. 
 

 
Fig.17 Observação à lupa. 
 

 
Fig.18. Observação à lupa (40X). 
 

Elemento Pavimento – florão central 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Jatobá 

Nome científico Hymenaea sp. 

Família Leguminosae 

Observações 

Madeira exótica tropical, 
possivelmente Jatobá.  
Madeira clara que com a cera 
escureceu.  
Vasos de parênquima 
circunsvascular amarelada e raios 
estreitos, também amarelados, que 
podem ser unisseriados e 
plurisseriados (fig.18). 

 

 

 

 

Amostra 8 

Localização no edifício Piso 1, sala 11 

 
Fig.19. Localização da 
amostra. 
 

 
Fig.20. Observação à lupa 
(40X).  
 

Elemento Pavimento - tabuado junto à janela 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Sucupira 

Nome científico Bowdichia sp.  

Família Leguminosae 

Observações 

Madeira exótica tropical, 
possivelmente Sucupira.  
Igual às amostras 27 e 32. 
Madeira muito escura. 
Pode estar escurecida por cera.  
Vasos de parênquima circunsvascular 
amarelada e raios estreitos (fig.20). 
 

 



	

Amostra 9 

Localização no edifício Piso 1, sala 12 

 
Fig.21 Localização da amostra. 
 

 
Fig.22. Observação à lupa. 
 

 
Fig.23 Observação à lupa (25X). 
 

Elemento Pavimento - chão marcheteado 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada.  
Igual às amostras 10 e 12.  
Madeira muito escura, com raios 
muito finos e vasos dispersos com 
alguma parênquima avermelhada. 
Tilose escura cristalizada.  
 

  

 

Amostra 10 

Localização no edifício Piso 1, sala 12 

 
Fig.24 Localização da amostra. 
 

 
Fig.25. Observação à lupa.  
 

 
Fig.26 Observação à lupa (25X). 
 

Elemento Pavimento - chão marcheteado 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada.  
Igual às amostras 9 e 12. 
Madeira muito escura, com raios 
muito finos e vasos dispersos com 
alguma parênquima avermelhada. 
Tilose escura cristalizada.  
 

 



	

Amostra 11 

Localização no edifício Piso 1, sala 12 

 
Fig.27 Localização da amostra. 
 

 
Fig.28 Localização da amostra.  
 

 
Fig.29 Observação à lupa (25X).  
 

Elemento Pavimento - chão marcheteado 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado.  

Nome científico Carya sp.  

Família Juglandaceae 

Observações 

Madeira folhosa/frondosa, exótica 
tropical, possivelmente do género 
Carya. 
Madeira mais clara de chão 
marcheteado.   
Pouco parênquima circunvascular e 
raios estreitos amarelados.  
Porosidade difusa.  
 

 

 

 

 

 

Amostra 12 

Localização no edifício Piso 1, sala 12 

 
Fig.30 Localização da amostra. 
 

 
Fig.31  Observação à lupa. 
 

Elemento Pavimento - chão marcheteado  

Classe Angiospérmica (exótica)  

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exótica não identificada. 
Igual à amostra 9 e 10. 
Madeira muito escura, com raios 
muito finos e vasos dispersos com 
alguma parênquima avermelhada. 
Tilose escura cristalizada.  
 



	

Amostra 13 

Localização no edifício Piso 1, sala 12 

 
Fig.32 Localização da amostra. 
 

 
Fig.33 Observação à lupa (25X). 
 

Elemento Pavimento - chão marcheteado 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exótica não identificada. 
Igual à amostra 25.  
Madeira castanha com raios mais 
claros e não muito largos.  
Vasos com tilos muito escuros.  

 

 

Amostra 14 

Localização no edifício Piso 1, sala 13 

 
Fig.34 Localização da amostra. 
 

 
Fig.35 Observação ao 
microscópio (400X). 
 

Elemento Estrutura de parede 

Classe Gimnóspérmica  

Nome comum Pinho 

Nome científico Pinus sp.  

Família Pinaceae 

Observações 

 
Amostra com alguma sujidade.  
Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide 
(fig.35). 
 

 

 



	

Amostra 15 

Localização no edifício Piso 1, sala 13 

 
Fig.36 Localização da amostra. 
 

 
Fig.37 Observação ao 
microscópio (250X). 
 

Elemento Estrutura Cruz de Santo André 

Classe Gimnóspérmica  

Nome comum Pinho 

Nome científico Pinus sp.  

Família Pinaceae 

Observações 

Amostra com alguma sujidade.  
Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide 
(fig.37). 
 

 

 

 

Amostra 16 

Localização no edifício Piso 1, sala 13 

 
Fig.38 Localização da amostra. 
 

 
Fig.39 Observação ao 
microscópio (250X). 
 

Elemento Tabuado do pavimento 

Classe Gimnóspérmica  

Nome comum Casquinha 

Nome científico Pinus sylvestris L. 

Família Pinaceae 

Observações 

Amostra com alguma sujidade.  
Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide,  
características da casquinha (fig.39). 
 

 

 

 

 

 



	

Amostra 17 

Localização no edifício Piso 1, sala 13 

 
Fig.40 Localização da amostra. 
 

 
Fig.41 Amostra 
 

 
Fig.42 Observação ao 
microscópio (250X). 
 

Elemento Tabuado do pavimento 

Classe Gimnospérmica 

Nome comum Casquinha 

Nome científico Pinus sylvestris L. 

Família Pinaceae 

Observações 

Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide,  
características da casquinha (fig.42). 
 
 
 

 

 

 

 

Amostra 18 

Localização no edifício Piso 0, sala 12 

 
Fig.43 Localização da amostra. 
 

 
Fig.44 Observação à lupa (28X). 
 

Elemento Tabuado do pavimento 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada.  
Igual às amostras 20, 21, 23, 26, 28, 
31 e 33.  
Madeira muito escura, raios finos e 
vasos e parênquima avermelhados.  
 

 

 



	

Amostra 19 

Localização no edifício Piso 0, sala 12 

 
Fig.45. Observação à lupa (32X). 
 

 
Fig.46. Observação ao 
microscópio (250X). 
 

Elemento Pavimento 

Classe Gimnospérmica 

Nome comum Teixo 

Nome científico Taxus sp.  

Família Taxaceae 

Observações 

 
Madeira resinosa, possívelmente 
Teixo.  
Apesar de retirada por baixo da 
amostra 18, verificou-se que se 
tratam de madeiras diferentes.  
Pode-se tratar de um sob-soalho.  
Pontuações do tipo compressóide 
(fig. 45). 
Espessamentos espiralados dos 
traqueídos (fig. 46). 
 

 

 

 

Amostra 20 

Localização no edifício Piso 0, sala 12 

 
Fig.47 Localização da amostra. 
 

 
Fig.48 Observação à lupa (25X). 
 

Elemento Pavimento 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada.  
Igual às amostras 18, 21, 23, 26, 
28, 31 e 33.  
Madeira muito escura, raios finos 
e vasos e parênquima 
avermelhados.  
 

 

 



	

Amostra 21 

Localização no edifício Piso 0, sala 12 

 
Fig.49 Localização da amostra. 
 

 
Fig.50. Observação à lupa (25X). 
 
 

Elemento Baguete de pavimento  

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado 

Nome científico Não identificado 

Família Não identificada 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada.  
Igual às amostras 18, 20, 23, 26, 28, 
31 e 33.  
Exteriormente parece mais clara 
mas pode ser por não ter camada de 
cera ou tinta a cobrir.  
Madeira muito escura, raios finos e 
vasos e parênquima avermelhados.  
  

 

 

Amostra 22 

Localização no edifício Piso 0, sala 12 

 
Fig.51 Localização da amostra. 
 

 
Fig.52 Observação à lupa (32X). 
 

Elemento Pavimento  

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado 

Nome científico Não identificado 

Família Não identificada 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada.  
Pavimento de madeira do embutido 
central.  
Madeira clara com raios largos.  
Raios e tilos amarelos.  
É diferente da amostra 7 (jatobá) 
pois não apresenta parênquima 
circunvascular.  
 
 

 



	

Amostra 23 

Localização no edifício Piso 0, sala 13 

 
Fig.53 Localização da 
amostra. 
 

 
Fig.54 Observação à lupa 
(32X). 
 

Elemento Pavimento 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado 

Nome científico Não identificado 

Família Não identificada 

Observações 

 
Madeira exótica tropical não 
identificada.  
Igual às amostras 18, 20, 21, 26, 28, 31  
e 33.  
Amostra com alguma sujidade.  
Madeira muito escura, raios finos e 
vasos e parênquima avermelhados.  
Pavimento sobre a amostra retirada no 
piso inferior (amostra 31).  
 

 

 

Amostra 24 

Localização no edifício Piso 0, sala 13 

 
Fig.55 Localização da amostra. 
 

 
Fig.56 Observação à lupa (32X). 
 

 
Fig.57 Observação ao 
microscópio (250X). 
 

Elemento Baguete de pavimento 

Classe Gimnóspérmica  

Nome comum Pinho 

Nome científico Pinus sp.  

Família Pinaceae 

Observações 

Amostra com impurezas e por isso 
de difícil identificação mas parece 
um tipo de pinho.  
Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide 
(fig.57). 

 

 



	

Amostra 25 

Localização no edifício Piso 0, sala 13 

 
Fig.58  Localização da amostra. 
 

 
Fig.59 Observação à lupa (32X).    
 

Elemento Baguete de pavimento 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado 

Nome científico Não identificado 

Família Não identificada 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada. 
Igual à amostra 13. 
Madeira castanha com raios mais 
claros e não muito largos.  
Vasos com tilos	muito escuros. 
 

 

 

 

 

Amostra 26 

Localização no edifício Piso 0, sala 15 

 
Fig.60 Localização da amostra. 
 

 
Fig.61 Observação à lupa (20X).    
 

Elemento Pavimento  

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Pavimento junto à porta mais 
avermelhado (fig.x). 
Madeira exótica tropical não 
identificada. 
Igual às amostras 18, 20, 21, 23, 28, 
31 e 33.  
Madeira muito escura, raios finos e 
vasos e parênquima avermelhados.  
 
 

  



	

Amostra 27 

Localização no edifício Piso 0, sala 15 

 
Fig.62. Localização da amostra. 
 

 
Fig.63 Observação à lupa (45X).    
 

Elemento Pavimento 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome popular Sucupira 

Nome cientifíco Bowdichia sp.  

Familia Leguminosae 

Observações 

 
Madeira exótica tropical, 
possivelmente Sucupira.  
Igual às amostras 8 e 32. 
Madeira muito escura. 
Pode estar escurecida por ter levado 
cera.  
Vasos de parênquima circunsvascular 
amarelada e raios estreitos (fig.63). 
Pouco material de amostra. 
 

 

 

 

 

 

Amostra 28 

Localização no edifício Piso 0, sala 15 

 
Fig.64 Localização da amostra 
 

 
Fig.65 Observação à lupa (40X).    
 

Elemento Pavimento  

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exteriormente mais polida.  
Madeira exótica tropical não 
identificada. 
Igual às amostras 18, 20, 21, 23, 26, 
31 e 33.  
Madeira muito escura, raios finos e 
vasos e parênquima avermelhados.  
 

 

 

 



	

Amostra 29 

Localização no edifício Piso -1, sala 5 

 
Fig.66 Localização da amostra. 
 

 
Fig.67 Observação à lupa (10X).    
 

 
Fig.68 Observação ao 
microscópio (160X). 
 

Elemento Viga do pavimento do piso superior 

Classe Gimnospérmica  

Nome comum Pinho 

Nome científico Pinus sp.  

Família Pinaceae 

Observações 

Madeira resinosa identificada como 
um tipo de pinho.  
Madeira muito deteriorada por 
ataque xilofago (fig.67).  
Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide 
(fig.68).  

	

	

Amostra 32 

Localização no edifício Piso -1, sala 6 

 
Fig.74 Localização da amostra 
(viiga à direita). 
 

 
Fig.75 Observação à lupa (32X).    
 

Elemento Viga do pavimento do piso superior 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Sucupira 

Nome científico Bowdichia sp.  

Família Leguminosae 

Observações 

 
Madeira exótica tropical, 
possivelmente Sucupira.  
Igual às amostras 8 e 27. 
Madeira muito escura. 
Vasos de parênquima 
circunsvascular amarelada e raios 
estreitos (fig.75). 
Pouco material de amostra. 
 

	



	

Amostra 30 

Localização no edifício Piso -1, sala 5 

 
Fig.69 Localização da amostra. 
 

 
Fig.70 Observação à lupa (32X).    
 

Fig.71 Observação ao 
microscópio (160X). 
 

Elemento Viga do pavimento do piso superior 

Classe Gimnospérmica 

Nome comum Casquinha 

Nome científico Pinus sylvestris L.  

Família Pinaceae 

Observações 

Madeira resinosa identificada como 
sendo casquinha.  
Amostra com alguma sujidade 
(fig.70).  
Observam-se pontuações do campo 
de cruzamento do tipo pinóide 
características da casquinha (fig.71). 

	

Amostra 31 

Localização no edifício Piso -1, sala 5 

 
Fig.72 Localização da amostra. 
 

 
Fig.73 Observação à lupa (32X).    
 
 

Elemento Pavimento do piso superior 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

 
Amostra de pavimento sobre a 
amostra 22.  
Madeira exótica tropical não 
identificada. 
Igual às amostras 18, 20, 21, 23, 26, 
28 e 33.  
Madeira muito escura, raios finos e 
vasos e parênquima avermelhados.  
 

	
	



	

Amostra 33 

Localização no edifício Piso -1, sala 6 

 
Fig. 76 Localização da amostra 
(viga à esquerda). 
 

 
Fig.77 Observação à lupa (32X).    
 

Elemento Viga do pavimento do piso superior 

Classe Angiospérmica (exótica) 

Nome comum Não identificado. 

Nome científico Não identificado. 

Família Não identificada. 

Observações 

Madeira exótica tropical não 
identificada. 
Igual às amostras 18, 20, 21, 23, 26, 
28 e 31.  
Madeira muito escura, raios finos e 
vasos e parênquima avermelhados.  
 

	

	

	

Amostra 34 

Localização no edifício Piso -1, sala 6 

 
Fig.78 Localização da amostra.  
 

 
Fig.79 Observação à lupa (32X).    
 

Elemento Viga do pavimento do piso superior 

Classe Angiospérmica 

Nome comum Carvalho. 

Nome científico Quercus sp.  

Família Fagaceae 

Observações 

Madeira resinosa identificada como 
um tipo de carvalho. 
Viga muito deteriorada (fig.78).  
Semelhante à amostra 36.  
Observaram-se alguns raios muito 
largos e outros estreitos (fig.79).  
 

	

	

	

	



	

Amostra 35 

Localização no edifício Piso -1, sala 6 

 
Fig.80 Localização da amostra. 
 

 
Fig. 81 Observação à lupa 
(10X).    
 

 
Fig. 82 Observação ao 
microscópio (160X). 

Elemento Viga do pavimento do piso superior 

Classe Gimnospérmica. 

Nome comum Pinho 

Nome científico Pinus sp.  

Família Pinaceae 

Observações 

Madeira resinosa identificada como 
um tipo de pinho.  
Madeira muito deteriorada por ataque 
xilófago.  

	
Amostra 36 

Localização no edifício Piso -1, sala 6 

 
Fig.83 Localização da amostra 
 

 
Fig.84. Observação à lupa (20X).    
 

Elemento Viga do pavimento do piso superior 

Classe Angiospérmica 

Nome comum Carvalho 

Nome científico Quercus sp. 

Família Fagaceae 

Observações 

 
 
Madeira resinosa identificada como 
um tipo de carvalho. 
Semelhante à amostra 34.  
Madeira muito deteriorada por 
ataque xilófago.   
Observa-se um raio muito largo e 
outros raios estreitos.  
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Localização das amostras A4,  A5 e A6  nas asnas da cobertura.
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M e s t r a d o  I n t e g r a d o  e m  A r q u i t e c t u r a

5º ano - Dissertação final

Legenda:

1 - escadaria monumental
2 - salão azul
3 - capela
4, 5, 6 - salas
7 - salão verde
8 - acessos
9 - salão branco
10 - salão vermelho
11 - sala da lareira
12, 13 - salas
14 - acessos

Nota: Desenhos cedidos pela EGEAC

A7

A8

A14 e A15

A16 e A17

Localização das amostras A7 e A8 no pavimento da sala 11.

Pavimento da sala 12

Localização das amostras A14, A15, A16 e A17 na sala 13.

A9
A10

A12
A11
A13
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Escala 1:200

A7

A8

A14 e A15

A16 e A17
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Legenda:
1 - hall de entrada
2, 3, 4, 5  - escritórios
6 - instalações sanitárias
7 - acessos
8 - sala
9, 10, 11, 12, 13 - salas expositivas do Carpe Diem
14 - acessos
15, 16 - galeria de arte Carpe Diem
17 - bar Carpe Diem
18, 19 - cozinha Carpe Diem

Nota: Desenhos cedidos pela EGEAC

M e s t r a d o  I n t e g r a d o  e m  A r q u i t e c t u r a

5º ano - Dissertação final

Localização das amostras A20, A21 e A22 no pavimento da sala 12.

Localização das amostras A25, A23 e A24 no pavimento da sala 13.

Localização da amostra A27 e A28 no pavimento da sala 15.

A18 e A19
A20A21

A22

A20 A21

A22

A26
A28

A27

A28

A27A25
A24
A23

A23
A24
A25
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M e s t r a d o  I n t e g r a d o  e m  A r q u i t e c t u r a

5º ano - Dissertação final

Legenda:

1 - jardim
2, 3, 4, 5, 6,10 - salas cave
8 - antigo espaço da cozinha
7, 9 - acessos

Nota: Desenhos cedidos pela EGEAC

A32 A33
A34 A36

Localização das amostras A29, A30 e A31 na sala 5.

Localização das amostras 32 e 33 da sala 6.

Localização das amostras 34, 35 e 36 da sala 6.

A29 A30

A29 A30 A31

A35

A32A33

A34A36 A35

A31


