
 

 

A madeira da carpa é considerada difícil de trabalhar devido à sua densidade e dureza. No entanto, essa 

mesma densidade, juntamente com a sua textura fina, resulta numa excelente madeira torneada. Pinta, 

cola e acaba bem. 

Esta madeira é classificada como não-durável. No entanto, a carpa tem excelente resistência ao desgaste 

e à abrasão.  

 

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada 

Outros nomes: Carpa europeia, e carpa comum 

Origem: Europa 

Alternativa: Faia 

Cor: O borne é muito grosso e a cor é quase branco. O cerne é castanho claro amarelado e não é 

claramente demarcado do borne. 

Textura: fina e lisa 

Fio: Reto 

Dureza: Dura 

Peso: Moderadamente pesada (735 kg/m3) 

Aplicações principais: Utilizada em carpintaria de limpo, instrumentos musicais, rodas e artigos torneados 

 

 

 

 

CHARME (CARPA) 



 

 

The Hornbeam is considered difficult to work on account of its density and toughness. However, this same 

density, coupled with its grain, make an excellent turning wood. Stains, glues, and finishes well. 

This wood is rated as non-durable. However, Hornbeam has excellent resistance to wear and abrasion. 

 

Type: hardwoods of the temperate zone 

Other names: European Hornbeam, Common Hornbeam 

Alternatives: Beech 

Origin: Europe 

Color: the sapwood is very thick and the color is nearly white. Pale yellowish brown heartwood isn’t clearly 

demarcated from sapwood. 

Texture: thin and uniform 

Wood grain: Straight 

Hardness: Hard 

Weight: moderately heavy (735 kg/m3) 

Main applications: used in woodwork, musical instruments, wheels and turned products. 

 

 

 

 

 

CHARME (CARPA) 



 

 

A madeira da carpa é considerada difícil de trabalhar devido à sua densidade e dureza. No entanto, essa 

mesma densidade, juntamente com a sua textura fina, resulta numa excelente madeira torneada. Pinta, 

cola e acaba bem. 

Esta madeira é classificada como não-durável. No entanto, a carpa tem excelente resistência ao desgaste 

e à abrasão.  

 

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada 

Outros nomes: Carpa europeia, e carpa comum 

Alternativas:  

Origem: Europa 

Cor: O borne é muito grosso e a cor é quase branco. O cerne é castanho claro amarelado e não é 

claramente demarcado do borne. 

Textura: fina e lisa 

Fio: Reto 

Dureza:  

Peso: Pesado (735 kg/m3) 

Aplicações principais: Utilizada em carpintaria de limpo, instrumentos musicais, rodas e artigo torneados 
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