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Presentación

Aquitania, as rexións centro e norte de Portugal, e Galicia, son territorios de clara vocación forestal que concentran máis da metade da super-
ficie mundial ocupada polo piñeiro pinaster. Máis de 2 millóns de hectáreas configuran a principal masa forestal do sur de Europa, que vén pro-
ducindo anualmente preto de 15 millóns de metros cúbicos de madeira. Este recurso natural foi tradicionalmente a materia prima que abaste-
ceu  gran parte da industria de transformación da madeira radicada no arco atlántico, contribuíndo de maneira moi significativa ao desenvolve-
mento dunha actividade económica que xerou emprego e riqueza durante varias xeracións.

Nun contexto como o actual, marcado pola globalización mundial da economía,  faise necesario, máis que nunca, facer da innovación e a coo-
peración un medio que permita soster e mellorar os niveis de competitividade actuais. O “Proxecto de Cooperación Técnica para o desenvolve-
mento das aplicacións industriais do piñeiro pinaster”, auspiciado polo Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III B “Espazo Atlántico”,
constitúe un exemplo das oportunidades que pode brindar a cooperación transnacional neste sentido.

Por primeira vez, foi posible reunir e integrar a información proveniente de Francia, España e Portugal, nunha publicación que pretende contri-
buír a promover e facilitar o uso da madeira de piñeiro pinaster en aplicacións diversas. Como o lector poderá comprobar, a calidade estética e
os atributos técnicos característicos deste material, unidos aos avances logrados nas tecnoloxías de transformación e tratamento, abren novas
e interesantes expectativas, especialmente no ámbito das aplicacións de construción e mobiliario. Os innovadores exemplos incluídos na parte
final desta publicación constitúen un bo exemplo deste feito. 

Confiamos en que os resultados deste proxecto serán útiles para contribuír a desenvolver estas aplicacións con todas as garantías. Con iso,
potenciarase o aproveitamento sostible dun recurso autóctono e renovable que ten un protagonismo moi destacado na economía das rexións e
na conservación do medio ambiente.

Jean Lesbats           Ángel Hermida         Fernando Rolin
Presidente FIBA              Presidente CMA               Presidente AIMMP
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O “Proxecto de cooperación técnica para o desenvolvemento
das aplicacións industriais do Pinus pinaster”, enmárcase den-
tro da Iniciativa Comunitaria Interreg III B “Espazo Atlántico”
2000-2006 do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.
Este programa está dirixido a reforzar a cooperación transna-
cional para promover un maior grao de cohesión e integración
territorial no espazo atlántico formado por rexións de Irlanda,
Reino Unido, Francia, España e Portugal.

No Proxecto “Atlanwood” participaron a Federation des
Industries du Bois d´Aquitaine, a Associaçao das Industrias de
Madeira e Mobiliario de Portugal e o Cluster da Madeira de
Galicia, que actúa como xefe de filas. Así mesmo, interveñen o
Centre Technique du Bois et de l'Ameublement de Francia
(CTBA), o Centro Tecnolóxico das Indústrias de Madeira e
Mobiliario de Portugal (CTIMM) e o Centro de Innovación e
Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS-Madeira).

Este proxecto ten como obxectivo realizar unha posta en
común de coñecementos e experiencias acerca da transforma-
ción industrial da madeira de piñeiro pinaster, en 3 rexións
(Galicia, Portugal e Aquitania) que comparten trazos comúns
entre os que destaca unha importante proporción de superficie
forestal que se encontra, en todos os casos, maioritariamente
ocupada pola especie Pinus pinaster subespecie atlántica.

O piñeiro pinaster no arco atlántico:
un recurso común

A superficie mundial ocupada polo Pinus pinaster estímase en
torno aos 4,4 millóns de hectáreas, das cales 4,2 millóns se
dispoñen na área de distribución natural desta especie
(España, Portugal, Francia, Marrocos, Italia, Turquía, Grecia e
Tunisia). Pola súa parte, 200.000 hectáreas sitúanse noutras
áreas de reforestación (Australia, África do Sur, Nova Celandia,
Chile, Arxentina e Uruguai).

Aquitania, Galicia e o norte e centro de Portugal son rexións
que reúnen conxuntamente preto de 7 millóns de hectáreas de
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superficie de carácter forestal (aproximadamente un 45% do
seu territorio). Nesta destacada área forestal, a presenza de
piñeiro pinaster adquire un claro protagonismo ao constituír o
principal recurso que abastece a importante industria da
madeira existente asentada nesta zona. Esta influencia estén-
dese tamén a outras zonas atlánticas, como as illas británicas
ou o norte de España, que consumen significativas cantidades
de madeira en rolla ou produtos de transformación do piñeiro
pinaster.

Na seguinte táboa inclúense cifras relativas á distribución
desta especie. Como se pode comprobar, tomando como refe-
rencia os datos anteriores, Aquitania, Portugal e Galicia reúnen
conxuntamente máis da metade da superficie total ocupada en
todo o mundo (4,4 millóns de hectáreas).

Galicia 2.039.574 467.351* 23%

Portugal 3.349.327 976.069 29%

Aquitania 1.796.918 921.805 51%

Total 7.185.819 2.365.225 33%
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* Corresponde a formacións forestais dominantes de Pinus pinaster

Fontes: IFN III (Galicia), IFN (Aquitania), IFN 3º Revísao (Portugal)

Principal área de distribución natural da especie Pinus pinaster

Superficie ocupada pola especie Pinus Pinaster



En Aquitania, o piñeiro pinaster ocupa 921.805 ha que repre-
sentan o 51% da superficie forestal total. As maiores masas
encóntranse concentradas nos departamentos de Landas e
Gironde, onde o piñeiro pinaster alcanza niveis do 84% e 75%
da superficie forestal respectivamente. 

Pola súa parte, en Portugal o piñeiro pinaster ocupa o 29% da
superficie forestal total, cun total de 976.069 ha. As súas
masas están principalmente localizadas nas rexións Centro,
Norte e Lisboa e Val do Texo (57%, 37% e 22% da superficie
forestal respectivamente).

En Galicia existen 383.632 ha de masas puras de piñeiro marí-
timo. Ademais, encóntrase presente noutras masas con mes-
tura de especies como o eucalipto e outras frondosas.
Considerando a superficie forestal ocupada por masas mixtas,
nas que o piñeiro ten un papel dominante, alcánzase un valor
total de 467.351 hectáreas, o que supón un 23% de toda a
superficie forestal. A distribución desta especie en Galicia é

relativamente homoxénea. As superficies ocupadas en cada
provincia sitúanse entre as 94.041 ha de Pontevedra, e as
151.336 ha situadas en Ourense.

Importancia económica da transfor-
mación industrial do piñeiro pinaster

O piñeiro pinaster é unha especie fundamental para o abaste-
cemento da importante industria de transformación da madei-
ra radicada en Aquitania, Portugal e Galicia. A produción anual
de madeira en rolla industrial de piñeiro marítimo estímase en
torno a 14,1 millóns de m3. Como referencia, cabe destacar
que esta cifra representa unha cantidade próxima á produción
total de madeira en rolla xerada en España anualmente. 
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Landas Aquitania 577.155 483.658 84%

Gironde Aquitania 483.222 360.958 75%

Galicia Galicia 2.039.574 467.351 23%

Centro Portugal 993.664 569.645 57%

Norte Portugal 667.417 245.618 37%

Lisboa e
Val do Texo Portugal 434.956 95.373 22%

Distrito ou
rexión PorcentaxeSuperficie

forestal (ha)
Superficie
piñeiro pinaster

Área
xeográfica

Centro Portugal

Norte Portugal

Outras
Landas (Aquitania)

Gironde (Aquitania)

Galicia

4%

6%
20%

25%

10%15%

20%

Lisboa e Val do Texo

Total madeira
(m3)

Piñeiro marítimo
(m3)

Proporción de
piñeiro marítimo

Aquitania 10.065.000 9.095.000 90 %

Portugal 8.142.000 3.085.000 38 %

Galicia 5.196.604 1.913.580 37 %

Total 23.403.604 14.093.580 60 %

Fontes: IFN III (Galicia), IFN (Aquitania), IFN 3º Revísao (Portugal)

Fontes: Anuario de estadística agraria 2001 (Galicia), Ministerio de agricultura 2002 (Aquitania) 
FAO 2002 (Portugal)

Fontes: Anuario de estadística agraria 2001 (Galicia), Ministerio de agricultura 2002 (Aquitania) 
FAO 2002 (Portugal)

Distribución da superficie ocupada por rexións

Produción de madeira en rolla por rexións



A contribución da industria forestal á economía da área xeográ-
fica considerada corresponde aos valores que figuran na
seguinte táboa. Estas cifras poñen de manifesto a importancia
que cobra a actividade forestal e a industria de transformación
da madeira, tanto en Aquitania como en Galicia e Portugal.

Europa (EU-15) 188,8

Francia   21,8

España     8,6

Portugal     3,1

Francia + España + Portugal   33,5
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Total   14,1

PIB total (millóns de €) 129.887 36.840 66.717 223.115

PIB forestal    3,2 %   6,5 %     5 %       4 %

PIB forestal (millóns de €)    4.146   2.395  3.336    9.876
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Fontes: FAO 2OO2, Anuario de estadística agraria 2001 (Galicia), Ministerio de agricultura 2002
(Aquitania), FAO 2002 (Portugal)

Fontes: O bosque avanza. Consellería de Medio Ambiente (Galicia), INE (Portugal).

Produción anual de madeira en rolla industrial (millóns de m3)



Configuración da propiedade forestal

A maior parte da propiedade forestal en Portugal e Galicia
encóntrase en mans de propietarios privados, que posúen par-
celas de moi pequena dimensión.

No caso de Portugal o 92,3% da superficie forestal é de pro-
piedade privada. Só un 7% é de propiedade comunal (normal-
mente en zonas de montaña ou próximas a dunas en zonas lito-
rais) ou estatal (0,7%). Apenas o 1,1% das explotacións posú-
en máis de 100 hectáreas, sendo a superficie máis habitual
inferior a 3 hectáreas (84,5% do total).

En Galicia, o réxime de propiedade predominante é o da propie-
dade privada (68%), seguido polos montes veciñais en man
común (30%). A fracción restante está composta por montes
públicos catalogados de utilidade pública (1%) e montes públi-

cos non catalogados de utilidade pública (1%). En total estíma-
se que existen 673.000 propietarios de montes que posúen
unha superficie media de 1,5 a 2 hectáreas, divididas normal-
mente en varias parcelas. Tamén é destacable a presenza de
2.700 comunidades de montes cunha superficie forestal media
de algo máis de 200 hectáreas.

No caso de Aquitania, a superficie forestal é principalmente de
carácter privado (91,3%). A propiedade comunal representa o
6%, e os montes públicos o 2,7%. En total existen 285.300
propietarios forestais, cunha superficie media lixeiramente
superior a 5 ha. A diferenza de Galicia e Portugal, onde o máis
habitual é que a propiedade privada media teña extensións
menores de 1,5 a 3 ha, en Aquitania o 73% da superficie pri-
vada corresponde a propietarios que dispoñen dunha superficie
media maior de 10 ha. 

Contexto socioeconómico

En conxunto, as tres rexións ocupan unha superficie total de
159.927 km2. Dela o 57% corresponde a Portugal, o 26% á
rexión de Aquitania e o 18% a Galicia. A poboación total é de
15.528.394 habitantes, cunha densidade media de 97
hab/km2. 

Portugal es la región que mayor cantidad de habitantes apor-
ta, 9.869.300 (63%), y también la de mayor densidad de
población, 111 hab/km2. Galicia cuenta con 2.751.094 habi-
tantes, siendo su densidad de población de 93 hab/km2. La
región de Aquitania dispone de 2.908.000 habitantes, y una
densidad de población de 70 hab/km2. 

Portugal divídese administrativamente en cinco rexións Norte,
Centro, Lisboa e Val do Texo, Alenteio e Algarve, representan-
do as tres primeiras rexións case o 87% da poboación total. A
maior densidade de poboación concéntrase na zona litoral
atlántica. O ritmo de medra da poboación foi no ano 2001 do
0,7%, se ben as rexións Centro, Algarve e Alentejo presentan
valores negativos, chegando a -5,8% no caso do Alenteio. A
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rexión norte é a de maior medra da poboación cun incremento
anual do 2,6%.

A comunidade autónoma de Galicia sitúase no noroeste da
península ibérica, e encóntrase dividida administrativamente en
catro provincias, A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. As
provincias costeiras atlánticas, A Coruña e Pontevedra, consti-
túen as áreas cun maior nivel de industrialización e densidade
de poboación, con 141 e 206 hab/km2 respectivamente. Unha
das súas características máis sobresalientes é a multiplicida-
de de unidades de poboación de pequeno tamaño. Coas súas
aproximadamente 30.000 entidades, Galicia acapara case a
metade de todas as que existen no conxunto de España. 

A rexión de Aquitania está dividida en cinco departamentos,
Dordogne, Gironde, Landas, Lot-et-Garonne e Pyrénées-
Atlantiques, sendo a súa capital administrativa Bordeaux. O
departamento de Gironde é o de maior superficie (44%) e den-
sidade de poboación (129 hab/km2). A maior parte da poboa-
ción de Aquitania vive en cidades (70%). Desde o ano 1990 o
seu ritmo de medra media de poboación é de 0,4% por ano,
sendo superior á media de Francia e da Unión Europea..

Poboación

Superficie (km2)

Superficie forestal (ha)

Superficie forestal (%)

Superficie agrícola (ha)

Pinus pinaster (ha)

Quercus suber (ha)

Quercus robur (ha)

Quercus rotundifolia (ha)

Eucalyptus globulus (ha)

P. pinaster e E. globulus (ha)

Densidade de poboación (hab./km2)

TotalGalicia AquitaniaPortugal
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Fontes: IFN III (Galicia), CRPF-cadastre 1997 (Aquitania), Direcção Geral das Florestas (Portugal)
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Características xerais do piñeiro
pinaster

A distribución natural do piñeiro pinaster (Pinus pinaster Ait.),
sitúase en Francia, España, Portugal, Italia, Marrocos, Alxeria
e Tunisia.

Na península ibérica existen dúas subespecies, a ssp atlántica
e a ssp mediterránea. A primeira medra en Galicia e norte de
Portugal (piñeiro galego, piñeiro bravo) e a segunda no resto da
península (piñeiro negral, piñeiro rodeno). En Francia distín-
guense dous xenotipos segundo a súa orixe: o piñeiro das
Landas e o piñeiro de Córcega.

En Portugal recibe os nomes de pinheiro bravo e/ou pinheiro
marítimo. En Aquitania os de piñeiro marítimo e/ou piñeiro das
Landas.

Un dos factores que favoreceu o desenvolvemento desta espe-
cie foi a súa gran resistencia a chans areentos e de escasa fer-
tilidade onde outras especies non poden prosperar, así como a
súa rápida medra. A capacidade do piñeiro pinaster para se
establecer en chans pobres está vinculada ao seu sistema radi-
cal, moi desenvolvido e cunha importante capacidade de absor-
ción de nutrientes.

Soporta ben a seca estacional, aínda que presenta escasa
resistencia a frío, vento e/ou neve, polo que as mellores calida-
des se dan en localizacións costeiras con crecementos medios
máximos de 20 m3/ha ano e quendas de corta de 30 anos.

Se ben pode chegar a alcanzar os 40 metros de altura, normal-
mente non supera os 20 ou 30 metros. A copa é piramidal na
fase inicial de desenvolvemento da árbore, transformándose
posteriormente nunha forma redondeada e irregular. Nos
exemplares de maior idade a copa é moi reducida en relación
coa altura da árbore, favorecendo a presenza dun sotobosque,
a miúdo constituído por matogueira heliófila.

As ramas dispóñense ao longo do tronco agrupadas en vertici-
los, de forma que cada un deses grupos de ramas correspon-
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den a un lapso de crecemento en altura. Os piñeiros poden ter
cada ano un ou dous crecementos en altura. O segundo, se
existe, dá lugar a un verticilo de ramas de menores dimen-
sións, polo que o número de verticilos importantes permite
estimar de forma aproximada a idade da árbore (non así nos
piñeiros vellos que perderan as ramas da parte inferior do tron-
co).

A codia do fuste é moura e áspera nos piñeiros mozos. A par-
tir dos 15 anos faise grosa e moi cuarteada.

As follas aciculares son moi longas (15-27 cm) e grosas (2-
2,5 mm). Preséntanse agrupadas de dúas en dúas. A súa cor
é verde escura e posúen unha punta forte e punzante.

A floración comeza a partir dos 7-8 anos, aínda que ata os 10-
15 anos non se produce forma regular. As flores masculinas
aparecen en espigas, son amarelas e teñen unha lonxitude de
1 a 2 centímetros. Os conos femininos son pequenos, de cor
vermella a violeta e aparecen en grupos de 2 ou 3 na parte
superior da copa. As piñas, que tardan dous anos en madurar,
son moi grandes e punzantes no extremo das escamas. Unha
vez abertas por efecto da calor acostuman persistir bastante
tempo na árbore. Os piñóns son de cor parda-cincenta e pre-
sentan unha á ancha e escura.

Evolución histórica

O piñeiro pinaster é unha especie autóctona tanto en Portugal
como en Galicia e Aquitania. Encontráronse vestixios da súa
presenza xa no final da era glaciar (8000 A.C.). 

A súa distribución actual é o resultado dun longo proceso evo-
lutivo marcado por alteracións climáticas, pola evolución xené-
tica, e pola acción modeladora do home. Este último factor
influíu decisivamente tanto na distribución como na composi-
ción das masas forestais actuais.

Galicia

No século XVIII iniciouse a expansión desta especie como con-
secuencia da acción do home, que utilizou esta árbore en repo-
boacións realizadas por campesiños que sementaban nos seus
terreos sementes procedentes de Portugal, a miúdo en mestu-
ra con cereal ou toxo. 

A partir do século XIX o piñeiro pinaster esténdese por
zonas costeiras, se ben a mediados do dito século, a
superficie ocupada aínda non superaba as 20.000 hectáre-
as (0,7% do territorio de Galicia). Foi a partir da segunda
metade do século XIX, cando a iniciativa privada inicia unha
importante expansión dos piñeirais. A alza de prezos da
madeira, que foi constante e notable desde 1890, unido ás
campañas destinadas a promover a repoboación con piñei-
ros, explican o interese dos propietarios particulares nesta
reorientación produtiva do monte.
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De forma paralela, no século XIX alcanzáronse en Galicia os
niveis máximos de deforestación, debidos a factores como o
incremento demográfico que intensifica os usos agrícolas e
gandeiros do chan (fenómeno que se retarda para metade do
século como consecuencia da emigración), a gran demanda de
leña e carbón vexetal para a súa utilización como combustible
en usos privados e industriais (forxas principalmente), a
demanda de cortiza por parte da importante industria de cur-
tidos, o desenvolvemento da construción naval, o uso da madei-
ra en edificación, e a exportación de madeira.

No século XX, ata o ano 1939, a maior parte das plantacións
forestais foron acometidas pola iniciativa privada nun proceso
de expansión espontáneo. Posteriormente, tras a guerra civil
(1936-1939) iníciase un programa de repoboacións forestais
de carácter masivo. En 35 anos chegouse a repoboar por ini-
ciativa pública máis do 9% do territorio galego, a maior parte
en terreos veciñais, sendo o piñeiro pinaster a especie máis
empregada con máis da metade da superficie repoboada. Con
estas actuacións, conseguíronse uns resultados desiguais en
canto á calidade das masas, xa que, en certos casos, ou ben
se empregou en condicións estacionais límite, ou se partiu de
semente de orixe inadecuada. A actividade silvícola desenvolvi-
da viuse acompañada polo desenvolvemento dunha florecente
industria de serrado, case sempre de carácter familiar. Nos
anos 50 xa existían unhas 250.000 hectáreas de piñeirais en
Galicia e a industria do serrado representaba a terceira fonte
de riqueza, tras a agricultura e a gandaría.

Paralelamente, a partir de finais dos anos 50, prodúcese un
forte desenvolvemento da industria de fabricación de taboleiros
derivados da madeira, que constitúe na actualidade un dos sec-
tores máis vizosos do sector forestal galego. O crecemento
máis notable da capacidade de produción produciuse nos anos
70.

Unha tendencia similar seguiu a industria de fabricación de
pasta de papel, cuxa actividade se remonta aos anos 50. Non
obstante, neste último caso, a utilización de madeira de piñei-
ro como materia prima foi substituída paulatinamente polo
eucalipto.

Portugal

A potencialidade e a importancia forestal foron recoñecidas e
promovidas en Portugal a través de diversas accións orienta-
das a protexer e fomentar o patrimonio forestal e cinexético.
Pese a iso, a diminución da superficie forestal foi unha constan-
te durante longos períodos. Así, por exemplo, durante os sécu-
los XV e XVI construíronse centos de navíos que foron utiliza-
dos na colonización de novos territorios. O piñeiro marítimo era
usado principalmente nos mastros, vergas e outros elementos
auxiliares. 

Pese a que durante os séculos XVII e XVIII se promulgaron leis
de fomento e protección dos montes, a súa influencia non foi
suficiente para conservar a superficie forestal. Foi durante o
reinado de D. Joao V, a mediados do século XVIII, cando se
chegou ao punto de maior deforestación en Portugal, como
consecuencia da expansión do cultivo de viñedo e cereais, e a
importación de madeiras de Brasil.

Coa creación no ano 1824 da Administración Xeral de Montes
do Reino, dentro do Ministerio da Mariña, iniciouse unha época
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de forte avance forestal co desenvolvemento de lexislación,
programas de protección e fomento, introdución de técnicas de
ordenación e xestión de montes, publicación de traballos fores-
tais, e a creación dunha Escola Superior Forestal (1865).

O século XIX caracterízase polo inicio dos traballos de fixación
das dunas litorais, e polos primeiros traballos de reforestación
das montañas do interior. Desta forma, prodúcese neste sécu-
lo un aumento sensible da área forestal, sobre todo, debido á
expansión do piñeiro marítimo, a rexeneración das sobreiras e
a valorización das devesas. A creación do Servizo Forestal no

ano 1886, dentro da Dirección Xeral de Agricultura, marca
igualmente un xiro radical na estratexia da administración
pública, que ata eses momentos se ocupaba principalmente
das masas do litoral, ao desenvolver o fomento forestal no inte-
rior montañoso de Portugal.

Coa creación en 1888 das dúas primeiras Administracións
Forestais localizadas no interior do País (Mantengas e Gerês)
iníciase a reforestación das serras, que sofre un gran desen-
volvemento co Proxecto de Repoboación Forestal de 1938.
Este Proxecto supuxo un grande impulso ao fomento forestal

nas zonas interiores ao norte do Texo, sendo os seus obxecti-
vos a conclusión da reforestación das dunas litorais, a refores-
tación dos terreos baldíos ao norte do Texo, cunha superficie a
reforestar de 420.000 hectáreas, a creación de reservas de
vexetación (33.000 ha) e a creación de pastos en preto de
60.000 hectáreas.

A reforestación das dunas constituíu outro dos capítulos máis
importantes da historia forestal en Portugal. 

Desde o punto de vista forestal, o século XX caracterízase pola
consolidación orgánica da administración pública forestal e polo
aumento significativo da área arborizada, como resultado
dunha acción sistemática de repoboación realizada a través de
distintos proxectos e programas institucionais.

En 1945 coa creación do Fondo de Fomento Forestal e
Acuícola, iníciase o apoio da Administración Forestal Pública á
propiedade privada. Ao igual que no caso de Galicia, é neste
século cando se produce a expansión do piñeiro marítimo en
Portugal, sobre todo, como consecuencia da aplicación de
grandes programas de reforestación promovidos polo Estado.
As características do piñeiro pinaster facían que fose unha
alternativa idónea para reforestar dunas litorais e serras inte-
riores que se encontraban rasas. A súa boa adaptación a terre-
os degradados por un uso intensivo secular, permitiron a súa
expansión por case todo o territorio portugués.

Dos piñeirais obtíñanse diversos produtos (leña, puntais de
minas, madeira, resina,…) que constituían un piar fundamen-
tal da economía rural, sobre todo no Centro e Norte do país. A
partir dos anos setenta, o éxodo rural e o desenvolvemento
económico crecente no interior do país, alteraron esta situa-
ción ao producirse un progresivo abandono dos piñeirais. Esta
circunstancia estivo tamén propiciada, polo avance dos eucalip-
tais nas zonas onde as condicións climáticas e edafolóxicas o
permitían.
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Aquitania

Ao igual que en Galicia e Portugal, a dominancia actual do piñei-
ro marítimo en Aquitania veu dada, en gran medida, como con-
secuencia da baixa produtividade e fertilidade dos chans. Os
máis habituais (podzoles) son fortemente acidificados e pre-
sentan unha baixa fertilidade. Ademais, a acumulación de áci-
dos húmicos (compactados a unha profundidade situada entre
0,2 e 2 metros) contribúe a que durante gran parte do inver-
no estes terreos sexan proclives ao encharcamento.

Na súa distribución orixinal, o piñeiro pinaster ocupaba os
terreos menos afectados pola acumulación superficial de auga.
Non foi ata finais do século XVIII cando esta especie comezou
a colonizar progresivamente o conxunto do territorio das
Landas sometidas á ameaza permanente da area e da auga.

O factor determinante que propiciou a expansión do piñeiro
marítimo está ligado á acción do home. Neste sentido, cabe
destacar o avance das técnicas de saneamento (realizado
durante a primeira metade do século XIX) que fixo posible des-
envolver unha rede de colectores para a evacuación das augas,
e o dominio das técnicas de estabilización de dunas litorais
(logrado a finais do século XVIII). 

Ambos os dous feitos tiveron unha influencia decisiva no avan-
ce das plantacións de piñeiro pinaster, ao permitir pór en valor
unha gran cantidade de terreo, posibilitando unha significativa
melloría no nivel de vida das poboacións locais. Non obstante,
provocáronse tensións pola utilización do terreo entre gandei-
ros e silvicultores. 

En 1857 promulgouse unha lei que obrigaba a todos os muni-
cipios a sanear e repoboar os seus terreos. Esta norma obri-
gaba tamén aos concellos que non podían (por razóns económi-
cas) ou non querían realizar estes investimentos, a vender ou
poxar estas áreas a investidores privados. Na exposición dos
motivos da lei quedou definido que a repoboación con piñeiro
tiña como finalidade permitir o saneamento das Landas e faci-
litar un posterior uso agrícola do terreo. Neste sentido, hai que
ter en conta que o século XIX foi testemuña dun forte desen-
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volvemento das infraestruturas, principalmente ferroviarias, o
que provocou o desenvolvemento de numerosos e importantes
proxectos agrícolas e gandeiros que en moitos casos non che-
garon a materializarse.

Por outro lado, o aproveitamento da resina constituíu unha
causa importante do desenvolvemento do piñeiro marítimo e
unha das súas primeiras aplicacións. O escritor Camille Jullian,
nos seus traballos sobre a dominación romana, cita a resina
entre as principais mercadorías que alimentaban os intercam-
bios comerciais (xunto co mármore dos Pirineos, os metais de
España e os aceites do Midi francés) xa que resultaba indispen-
sable para calafatear as naves de madeira e conservar as
enxarcias. 

Tamén, xa desde a Idade Media, as velas fabricadas con este
produto substituíron as teas, o que trouxo consigo un forte
aumento da demanda. A recolección de resina comezou a
decaer de forma importante a partir da 2ª Guerra Mundial. As
poucas explotacións que existían no ano 1960 desapareceron
na década dos anos 80. Esta recesión do sector explícase pola
gran cantidade de man de obra necesaria, e polo efecto da
competencia doutros países produtores. Hoxe en día, se ben
existen programas interesantes de valorización da resina, as
superficies dedicadas a tal fin son moi pequenas.

A situación do piñeiro marítimo en Aquitania experimentou un
cambio moi notable, a principio dos anos 60, cando se come-
zaron a divulgar entre os silvicultores privados técnicas de tra-
ballo innovadoras, orientadas á selección e certificación da
semente, así como á optimización das técnicas de preparación
de chans e tratamento das masas. Estas melloras silvícolas
fixeron posible que a produtividade media do bosque das
Landas se multiplicase (desde 4 m3/ha/ano no ano 1960 a 10
m3/ha/ano en 1999).

No século XX déronse catro circunstancias que afectaron de
forma significativa á evolución da xestión forestal en Aquitania.

Na década dos anos 40 prodúcense unha serie de incendios
que devastan o 40% das masas forestais. Este feito conduciu

á creación de agrupacións veciñais de defensa contra incendios
forestais. Para mellorar a rápida intervención dos bombeiros,
os silvicultores melloran os accesos ao bosque e dótano de
servizos como puntos de toma de auga. O financiamento des-
tas accións lógrase a través dun imposto especial pagado
polos propietarios, que é complementado con axudas públicas.

A gran nevada de 1985 produciu derrubamentos de árbores en
60.000 hectáreas, das que 30.000 ha quedaron moi afecta-
das por roturas das copas. A práctica totalidade das masas
afectadas correspondíanse con repoboacións realizadas tras
os incendios de 1940/1950. O problema orixinado resolveuse
cunha política de certificación da semente.

O temporal do 1-2 de decembro de 1976, afectou de forma
importante á parte sur do bosque de Aquitania, derrubando
arredor de 2 millóns de m3 de madeira. O temporal do 27 de
decembro de 1999, no que se alcanzaron velocidades do vento
de 200 km/h a 30 metros do chan, foi outra gran catástrofe
para o bosque de Aquitania. Máis de 120.000 ha foron afecta-
das, e preto de 27 millóns de m3 de madeira foron derrubados.

Á vista dos efectos deste último temporal, os organismos de
desenvolvemento comezaron a sensibilizar os silvicultores para
que tivesen en conta os efectos das intervencións silvícolas no
caso de treboadas. Ademais, este temporal provocou unha
notable baixada no prezo da madeira derrubada. A experiencia
adquirida tras este acontecemento permitiu mellorar as técni-
cas de conservación da madeira e, en particular, a almacenaxe
con rego.

Por último, cabe aludir ao desenvolvemento doutros procesos
industriais de valorización da madeira de piñeiro pinaster. O
primeiro en se desenvolver foi a industria de fabricación de
papel. A primeira planta papeleira, propiedade dunha agrupa-
ción de silvicultores, instálase no ano 1925 en Mimizan. Hoxe
en día existen tres grandes plantas de fabricación de papel en
Aquitania que utilizan madeira de piñeiro marítimo. Así
mesmo, máis recentemente, a industria dos taboleiros deriva-
dos da madeira comezou a desenvolverse na rexión ata alcan-
zar as 6 plantas industriais existentes na actualidade. Desde
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o ano 1990 constatouse unha forte dinámica investidora des-
tas industrias, así como unha internacionalización dos grupos
industriais.

Situación actual do piñeiro pinaster

De acordo cos datos dos últimos inventarios forestais nacio-
nais as existencias desta especie nas tres rexións suman case
300 millóns de m3 que representan o 63% das existencias
totais de madeira.

Galicia

Nos aproximadamente 11 anos transcorridos entre os duos
últimos inventarios forestais nacionais (IFN), produciuse un
lixeiro incremento (+8%) nas existencias de piñeiro marítimo,
ata alcanzar un total de 49 millóns de m3 con cortiza. No obs-
tante, no conxunto de Galicia, o valor acumulado polas clases
diamétricas inferiores a 35 cm reduciuse durante eses anos
nun 17%. En cambio, as existencias das clases diamétricas
superiores aumentan nun 55%. Nestas condicións, se a
demanda se mantén nos niveis actuais, é previsible que poida
provocarse a medio e longo prazo un significativo déficit de
madeira de piñeiro pinaster.

Por outro lado, hai que ter en conta que a falta dunha xestión
silvícola óptima, aplicada de forma xeneralizada sobre as
masas de piñeiro pinaster, limitou notablemente a produtivida-
de e as posibilidades de obtención de madeira de calidade.
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Este proceso agravouse ao favorecerse unha rexeneración
natural inadecuada, como consecuencia da aplicación de méto-
dos de corta tradicionais que tenden a eliminar as árbores de
mellor calidade.

Tradicionalmente, os montes privados de piñeiro pinaster foron
xestionados realizando cortas selectivas dos mellores exem-
plares. Desta forma, o propietario obtiña uns ingresos que lle
permitían complementar a súa renda ocasionalmente.

Esta práctica primou a permanencia de árbores delgadas que
foran dominadas por exemplares de mellor medra e maiores
dimensións. Ao ser o piñeiro pinaster unha especie con gran-
des necesidades de luz, esas árbores tenden a posuír caracte-
rísticas de calidade inadecuadas para o seu aproveitamento
(fustes de forma curvada, etc.). Así mesmo, este tipo de xes-
tión favorece unha selección xenética negativa, ao producirse a
rexeneración natural a partir das árbores de medra menos
vigorosa. Como consecuencia o monte resultante é moi irregu-
lar e caracterízase pola presenza de árbores de diferentes ida-
des. Todo iso reduce as producións obtidas e fai que as opera-
cións de aproveitamento se vexan moi dificultadas.

Na actualidade, se ben se realizou un desenvolvemento impor-
tante na aplicación de técnicas silvícolas sobre piñeiro pinaster,
aínda é moi habitual encontrar masas nas que non se realizou
ningún labor silvícola intermedio como aclareos, decotas e cla-
ras.

Nos casos en que é necesario realizar unha rexeneración arti-
ficial (por se tratar dunha nova plantación ou por dificultades
rexeneración natural) en Galicia acostúmase recorrer á planta-
ción. Se se usa planta a raíz espida, a época máis adecuada
está comprendida entre novembro e marzo. Aínda que utilizan-
do planta con cepellón a tempada de plantación alóngase nota-
blemente, en calquera caso, deben evitarse os meses centrais
do verán.

Nos últimos tempos, os marcos de plantación máis utilizados
son 2 x 3, 2, 5 x 3 ou 3 x 3 metros que, respectivamente,
corresponden a unhas densidades iniciais de 1.670, 1.330 ou
1.110 pés por hectárea.

Cando se opta por densidades elevadas de plantación (1600-
2000 plantas por hectárea) recoméndase realizar unha primei-
ra corta aos 8 ou 10 anos para reducir a competencia entre
árbores. Se se opta por densidades baixas (1000-1350 plan-
tas por hectárea) é preciso realizar unha repoboación especial-
mente coidadosa para previr unha incidencia de marras exce-
siva. Neste caso, cabe realizar unha reposición para manter a
densidade requirida. De calquera modo, convén efectuar unha
decota temperá para evitar un excesivo engrosamento das
ramas.

As rozas son indispensables cando os piñeiros son novos. Unha
vez que dominaron a matogueira, a partir dos 10 anos de
idade, estas operacións deixan de realizarse salvo para facili-
tar operacións de decota ou preparar o piñeiral para un apro-
veitamento gandeiro que contribuirá a reducir o risco de incen-
dio.

Durante moitos anos a silvicultura do piñeiro pinaster en monte
regular caracterizouse polo mantemento de densidades eleva-
das, procurando aproveitar toda a capacidade produtiva do
monte. Obtíñanse así elevadas cantidades de madeira de
pequena dimensión que foron destinadas maioritariamente á
industria de trituración. 

Ata hai 2-3 décadas utilizábanse quendas de corta de 25-30
anos. Na actualidade, as condicións do mercado fan que sexa
aconsellable orientar a silvicultura cara a produción preferente
de piñeiros de diámetro elevado, cuxa madeira se emprega na
industria de serrado ou chapa. Deste modo, aplícanse quendas
de 30 a 40 anos para asegurar que os diámetros das árbores
que cheguen á corta final alcancen entre 35 e 40 cm. Para iso é
necesaria a realización de claras fortes e o mantemento de den-
sidades máis baixas. A madeira obtida nas claras pode empre-
garse na industria de trituración e mesmo na industria de serra-
do (no caso das trozas inferiores das árbores extraídas nas últi-
mas claras). 
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O seguinte cadro inclúe un esquema típico de claras aplicadas
sobre un monte regular de piñeiro pinaster. Desde o momento
en que se realiza a última clara, ata a idade en que se preten-
de realizar a corta final, é aconsellable que transcorra un
número suficiente de anos (preferentemente 10) para que as
árbores que se seleccionaron poidan desenvolverse convenien-
temente en diámetro.

O piñeiro pinaster de procedencia galega ten a característica
de que as ramas inferiores morren rapidamente ao distanciar-
se da guía, mesmo con densidades baixas, se ben permanecen
longo tempo mortas e adheridas ao tronco. Esta circunstancia
provoca a formación de nós mortos que poden depreciar con-
siderablemente a madeira. 

A decota do piñeiro pinaster ten o obxectivo fundamental de
evitar a formación de nós en pezas grosas aptas para producir
madeira serrada ou chapa. Se se realiza de forma adecuada,
esta operación non ten un efecto negativo sobre a medra en
altura das árbores. 

A situación óptima é a decota de piñeiros con diámetro normal
de 10 a 15 cm, aplicando a seguinte pauta:

- Decota ata os 2 metros de altura en todas as árbores, cando
a altura alcanza os 5 - 7 metros e o diámetro normal medio
é duns 10 cm.

- Decota ata 3 metros de altura, cando o diámetro medio
alcanza uns 18 cm. Decótanse só os mellores 400 - 600 pés
por ha. Acostuma coincidir coa primeira clara.

Desta forma, asegúrase que a primeira troza estea libre de
nós, exceptuando un cilindro interior de 10 cm de diámetro. 

Portugal

Da análise dos inventarios forestais dos anos 1982 e 1995
despréndense alteracións estruturais importantes sobre as
masas forestais de Portugal. O piñeiro marítimo, que foi tradi-
cionalmente a especie máis representada, está a ser diminuído
polos incendios forestais e o avance das masas de eucalipto.
Así, entre os anos 1982 e 1995, esta especie diminuíu a súa
superficie nun 22% (-276.000 ha). Polo contrario, no mesmo
período, os eucaliptais medraron un 74% (+286.000 ha).
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20 Clara de 300 pés por ha. (quedan en pé 700 piñeiros por ha.)

25 Clara de 250 pés por ha. (quedan en pé 450 piñeiros por ha.)

35 Corta final de 450 piñeiros por ha.
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Evolución da superficie ocupada por especie
entre revisións do inventario (10 anos)
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Este incremento substancial da superficie arborada ocupada
polo eucalipto produciuse en substitución do piñeiro marítimo,
sobre todo na zona litoral (norte e centro) e a zona do Texo.
Esta expansión do eucalipto, especie de moi rápido crecemen-
to (12-30 m3/ha/ano), continúa actualmente e non parece pre-
visible que esta situación vaia cambiar nos próximos anos.

Da mesma forma, ao igual que ocorreu no caso de Galicia, a
aplicación de medidas silvícolas insuficientes ou inadecuadas
(como a corta das árbores de maior capacidade produtiva) deu
lugar a un proceso dexenerativo que, repetido xeración tras
xeración, trouxo consigo que actualmente esta especie teña
unha baixa produtividade e unha baixa calidade da madeira pro-
ducida.

A diminución da área forestal ocupada polo piñeiro marítimo
vén acompañada dunha diminución do volume de madeira en
pé, especialmente nas masas enxebres. Isto é debido a que as

cortas e os incendios nestas masas foron superiores á taxa de
repoboación.

No que respecta ás existencias por clases de idade, no caso
de masas enxebres, pódese comprobar unha diminución drás-
tica das existencias nas clases de idade inferiores aos 39 anos
(ver figura). Polo contrario, na clase de idade superior (>60
anos) prodúcese un forte incremento de existencias, ata che-
gar a alcanzar un nivel 10 veces superior ao correspondente ao
ano 1983.

A diminución masiva das existencias correspondentes á clase
de idade de 20 a 39 anos, pódese explicar pola incidencia dos
incendios forestais e polo aumento do consumo de madeira.
Este feito orixinou que as cortas sexan superiores á taxa de
medra. Así mesmo, a evolución das clases de idade superiores
indica un envellecemento progresivo das masas, o cal pode
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traer consigo unha redución do potencial de rexeneración e
produción a medio e longo prazo.

Habitualmente a reforestación realízase mediante plantación,
con densidades iniciais situadas entre 1250 e 1670 plantas/ha
dependendo da calidade da estación. A distancia mínima entre
filas é de 3 metros para permitir a mecanización das opera-
cións silvícolas.

A mellor época de plantación nas zonas de Minho, Douro lito-
ral e montañas do norte e centro vai de novembro a maio usan-
do plantas de raíz espida. Nas estacións do Centro e Sur plán-
tase de novembro a maio usando plantas con cepellón.
Unicamente se realiza a reforestación mediante sementeira
cando o fin das masas é protector.

Durante os 10 primeiros anos acostúmanse realizar de 2 a 3
rozas, utilizando normalmente medios mecánicos para as rúas
(tractor con rozadoira ou similar). A roza entre árbores realí-
zase de forma manual.

Cando existen densidades moi elevadas (máis de 1667 plantas
por hectárea) recoméndase realizar unha selección con inten-
sidade variable dependendo da situación de partida. Este tra-
tamento realízase de forma sistemática (abrindo liñas ou fai-
xas) e/ou selectiva (retirando as árbores de peor calidade).

En calquera caso, é aconsellable realizar claras para mellorar
a calidade da madeira obtida na corta final. Estes tratamentos,
que deben realizarse en outono, seguen a pauta indicada na
seguinte táboa.

A decota é determinante para producir madeira sen nós, así
como para dificultar en caso de incendios a propagación verti-
cal do lume ás copas. Esta operación realízase en outono ou
inverno. A primeira decota é habitual realizala en todas as
árbores (ata unha altura media de 2 metros) aos 10 - 15 anos
de idade, cando a altura media está comprendida entre 5 e 7
m. A segunda decota realízase ata unha altura de 3-4 m, aos
15 - 20 anos, aplicándose unicamente sobre as árbores selec-
cionadas.

En extensións de superficie inferior a 10 hectáreas e pendente
moderada (< 5%), o sistema de aproveitamento habitual é o de
“corte a feito” ou “matarrasa”. En rexións montañosas realíza-
se por rúas (ou manchas) de ancho (ou diámetro) equivalente
a 1 - 3 veces a altura media da masa.

Aquitania

A superficie forestal de Aquitania multiplicouse por 2,5 nun
século (1861-1961), debido principalmente á repoboación con
piñeiro marítimo de zonas utilizadas tradicionalmente para o
pastoreo. Entre 1861 e 1979 a superficie forestal aumentou
de forma constante, mesmo pese á incidencia de factores
como os grandes incendios dos anos 40. Despois da segunda
guerra mundial a superficie forestal estabilizouse en 1,2
millóns de hectáreas, que están distribuídas principalmente
nas rexións de Gironde, Landas, e Lot et Garonne.

Os datos do último inventario (IFN 1998/2000) indican unhas
existencias totais de madeira de 151 millóns de m3, dos cales
o 92% corresponden a piñeiro marítimo. Nos 20 anos trans-
corridos desde o inventario do ano 1976/1979, o piñeiro marí-
timo incrementou as súas existencias nuns 28 millóns de m3,
ata alcanzar os 138 millóns de m3 (crecemento do 25%).

A actualización destes datos tras o temporal de decembro do
ano 1999, poñen de manifesto unha diminución das existencias
de piñeiro pinaster de 27 millóns de m3. Esta cifra é equivalen-
te á produción total correspondente a 3, 4 anos.

15-20 anos Aclareo del 20-40 % das árbores en pé.
Identificación e poda de árbores seleccionados.

25-30 anos Aclareo del 20-30 % das árbores en pé.

35-40 anos Aclareo del 20-30 % das árbores en pé.

40-50 anos Corta final (300-500 árbores por hectárea).

Claras
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Na súa orixe, as plantacións de piñeiro marítimo estaban diri-
xidas fundamentalmente á recolección de resina. Esta situación
cambiou ao adquirir a produción madeireira un maior protago-
nismo. Foi a partir de 1960 cando se desenvolveu tecnicamen-
te o cultivo do piñeiro marítimo na rexión de Aquitania, co des-
envolvemento de técnicas específicas de reforestación e silvi-
cultura. 

De forma tradicional (nun 80% dos casos) os terreos  refores-
tábanse por sementeira artificial. Unha vez saneada, rozada,
fertilizada e arada, a parcela sementábase en liña con aproxi-
madamente 2-3 kg de sementes por hectárea. A partir dos
anos 80 provocouse un cambio nos hábitos de plantación, coa
produción en viveiro de planta procedente de semente mellora-
da xeneticamente. Actualmente, as dúas técnicas son utiliza-
das indistintamente

En todos os casos, o terreo debe estar ben drenado. Se non
fose así, é necesario realizar canles de drenaxe cunha profun-
didade mínima de 30-40 cm, polo menos 6 meses antes de
proceder á plantación. O terreo prepárase mediante laboreo
para facilitar o enraizamento da planta e a incorporación da
materia orgánica ao chan. Habitualmente realízase unha fertili-
zación inicial con ácido fosfórico.

A sementeira acostuma realizase na primavera, de febreiro a
maio, e en outono, de agosto a outubro. A plantación efectúa-
se entre novembro e maio, utilizando unha separación entre
plantas de 1,5 a 2 metros e separacións entre filas de 3 a 4
metros. As densidades iniciais sitúanse entre 1.200 e 1.500
plantas por hectárea.

A silvicultura moderna do piñeiro marítimo require de opera-
cións de roza para loitar contra a competencia e favorecer o
desenvolvemento das plantas novas. Así mesmo, cando a rexe-
neración se realiza mediante sementeira, debe aplicarse un
proxecto de clareos durante os primeiros anos para reducir a
densidade das plantas. Habitualmente o primeiro clareo realí-
zase durante o terceiro ou cuarto ano, mantendo de 2.500 a
3.000 pés por hectárea. Isto implica un espazamento de 0,8 -
1 m entre árbores. O segundo clareo realízase, entre o quinto
e sétimo ano, eliminando unha de cada dúas plantas ata redu-
cir a densidade a uns 1.250 - 1.500 pés/ha.

Como norma xeral a primeira clara realízase cando o diámetro
normal está en torno aos 16 cm., o que ocorre normalmente
entre os 10 e 15 anos. As claras vanse realizando cada 4 ou
5 anos, retirándose en cada ocasión entre o 25% e o 30% dos
pés.

A última clara, antes da corta final, ten lugar cando as árbores
alcanzan un diámetro normal duns 30 cm (aproximadamente
aos 30 anos). Neste punto a densidade final da masa é dunhas
300 a 350 árbores/ha. A corta final realízase normalmente
cando as árbores alcanzan un diámetro comprendido entre 40
e 50 cm (quenda de 50-65 anos).
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Actualmente existe unha tendencia para o acurtamento das
quendas de crecemento, como consecuencia do aumento da
demanda de madeira de dimensión media (0,6 a 1,2 m3/árbo-
re).

Co fin de conseguir unha boa calidade de madeira na corta final,
acostuman realizarse decotas intermedias que se realizan só
sobre aquelas árbores seleccionadas para a corta final. A pri-
meira decota acostuma realizarse cando a árbore ten un diá-
metro duns 11 - 14 cm. A segunda antes de que as árbores
alcancen un diámetro de 20 cm, decotando ata cinco metros e
medio de altura as 300-350 árbores que constituirán a masa
final. 

A mecanización dos aproveitamentos aumentou considerable-
mente tras o temporal do ano 1999. Na actualidade sitúase
arredor do 65% (2004) e está en progresiva medra. Esta
situación está a orixinar cambios en características silvícolas
como a separación entre filas ou o marco de plantación. Neste
sentido, hai que ter en conta que, por razóns de competitivida-
de, as primeiras claras deben ser mecanizadas.

O obxectivo desta silvicultura é producir a máxima cantidade de
madeira de calidade, no tempo máis curto posible, mantendo o
equilibrio ecolóxico de forma sostible. Con este espírito, a
mellora xenética da planta e a potenciación dos aspectos cua-
litativos da silvicultura (particularmente a decota) constitúen
os aspectos fundamentais a considerar.

Incendios forestais

En Galicia, na década dos anos 80, chegaron a arder un total de
659.000 hectáreas das cales 283.000 hectáreas correspondí-
an a superficie arborada. Durante esa década, chegáronse a
queimar nun só ano máis de 195.000 hectáreas (ano 1989) das
que aproximadamente a metade eran de arborado.

Na década dos 90, co desenvolvemento dun proxecto de loita
contra os incendios forestais, logrouse reducir a superficie
afectada ata alcanzar valores medios de 25.000 ha/ano, a
pesar de que o número de incendios se incrementou de manei-
ra espectacular durante estes anos. Neste sentido, cabe des-
tacar a drástica redución da porcentaxe de superficie arbora-
da afectada (da superficie afectada só unhas 6000 hectáreas
corresponderon a terreo arborado).

Se ben a eficacia dos dispositivos de loita é cada vez máis alta,
o número de incendios segue presentando niveis extraordina-
riamente altos (máis de 9000 incendios cada ano). Na actuali-
dade estanse a impulsar accións de carácter preventivo dirixi-
das a mellorar esta situación.

En Aquitania, se ben os bosques das Landas de Gascogna
coñeceron épocas de grandes incendios, como os habidos
durante os anos 40 cando arderon arredor de 400.000 ha, o
desenvolvemento de medidas preventivas e de control permitiu
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diminuír a área queimada anualmente, ao aumentar a eficacia
da extinción. Porén, o número de incendios segue medrando
todos os anos, principalmente en zonas periurbanas, turísticas
ou situadas ao longo dos grandes eixes de comunicación. Cabe
destacar que unha causa de incendio importante son os fenó-
menos naturais (raios), que acostuman provocar varios focos
simultáneos dificultando a extinción.

En Portugal, considerando o período comprendido entre os
anos 1987-2002, o número medio de incendios rexistrados
anualmente ascendeu a máis de 21.000. Nalgúns anos alcan-
zouse unha cifra próxima aos 35.000. A superficie media afec-
tada foi de 102.128 ha/ano (3% da superficie forestal actual).
O 48% corresponderon a superficie arborada (48.616 ha).

O ano 1991 foi o de maior superficie afectada con 182.486 ha.
Ademais, a proporción de superficie arborada foi especialmen-

te alta este ano (69%  - 125.488 ha).

Así mesmo, o ano 2003 foi catastrófico para o bosque portu-
gués. Aínda que o número de incendios diminuíu en relación a
anos anteriores, arderon un total de 423.276 hectáreas, o que
representou o 13% da superficie forestal total. Preto do 82%
da superficie afectada debeuse a 59 incendios de grandes pro-
porcións (máis de 1.000 hectáreas afectadas). Cabe destacar
que, a diferenza dos anos anteriores (1998-2002) onde a
superficie queimada de monte arborado presentou un valor
medio de 53.572 hectáreas, no ano 2003 arderon 283.063
hectáreas, o que representou un incremento da superficie afec-
tada do 429%.  

No total do período 1987-2003, o lume queimou máis de 2
millóns de hectáreas, das que preto do 50% correspondían a
superficie arborada.
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Na actualidade, en todos os ámbitos da sociedade, existe unha
preocupación crecente pola conservación do medio ambiente.
No caso da xestión forestal, a sensibilidade da opinión pública
cara o desenvolvemento de mecanismos que garantan un des-
envolvemento sostible dos bosques, comezou nos anos 80 coa
divulgación de información sobre as consecuencias da defores-
tación na zona tropical.

A partir de 1990, celebráronse varias conferencias mundiais
orientadas a analizar as medidas a adoptar co fin de conciliar
a protección do contorno e o desenvolvemento industrial. Así,
por exemplo, a xestión sostible dos bosques foi consagrada en
1992 no Cumio da Terra de Río de Janeiro (Brasil) cunha pri-
meira definición: "Os recursos e as terras forestais deben ser
administradas ecoloxicamente dun modo viable para responder
ás necesidades sociais, económicas, ecolóxicas, culturais e
espirituais das xeracións actuais e futuras". Na conferencia de
Helsinki de 1993, os países de Europa occidental adoptaron os
principios definidos no cumio de Río, adaptando a definición aos
bosques europeos con 6 criterios de xestión forestal sostible.

Finalmente, nos últimos anos do século vinte, creáronse os pri-
meiros sistemas de certificación da xestión forestal sostible.

Os sistemas de certificación teñen como finalidade garantir ao
consumidor que os produtos adquiridos son froito dun proceso
de xestión forestal sostible.

Sistemas de certificación

A certificación forestal é un proceso voluntario no que unha
parte independente (auditor) comproba que se pode asegurar
que a madeira provén de montes xestionados de forma sosti-
ble.

Entre os sistemas de certificación forestal desenvolvidos en
todo o mundo destacan polo seu nivel de implantación:
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SISTEMA FSC (Forest Stewardship Council)

Creado en 1993 por iniciativa de grandes organizacións non
gobernamentais de protección do contorno (das que o WWF é
a organización máis antiga) ten posta a súa prioridade nos bos-
ques ecuatoriais e boreais. Apóiase sobre os seguintes princi-
pios:

- Observación das leis e dos principios do FSC.
- Dereitos e responsabilidades de posesión e uso da terra e os

recursos forestais.
- Dereito dos pobos indíxenas.
- Relacións comunais e dereitos dos traballadores.
- Beneficios do bosque.
- Impacto ambiental.
- Proxecto de manexo ou ordenación.
- Seguimento e evolución.
- Mantemento de bosques con alto valor de conservación.
- Plantacións.

SISTEMA PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes)

O Sistema Pan-europeo de Certificación Forestal, foi creado en
1999 en Europa por iniciativa das federacións de propietarios
forestais particulares.

Aínda que este sistema está desenvolvido en Europa, o seu
impacto esténdese a escala mundial polo recoñecemento
mutuo (acordos en curso ou xa aprobados) establecido con sis-
temas desenvolvidos noutros continentes:

América do Norte: CSA internacional (Canadá), SFI (Estados
Unidos).
Latinoamérica: Certfor (Chile).
África: PAFC (Gabón).
Asia do Sueste e Oceanía: AFS (Australia).
Europa: ampliación fóra da Unión Europea (Rusia).

Este sistema apóiase sobre os denominados “seis criterios de
Helsinki”:
1 Mantemento e mellora adecuada dos recursos forestais e a

súa contribución aos ciclos globais do carbono.
2 Mantemento da saúde e vitalidade do ecosistema forestal. 
3 Mantemento e promoción das funcións produtivas dos bos-

ques (madeira e non madeira). 
4 Mantemento, conservación e mellora adecuada da diversida-

de biolóxica nos ecosistemas forestais. 
5 Mantemento e mellora adecuada das funcións de protección

na xestión forestal (sobre todo, chan e auga).
6 Mantemento e outras funcións e condicións socioeconómi-

cas.

Ademais este sistema busca a coherencia coas políticas fores-
tais nacionais e unha adaptación á pequena propiedade fores-
tal.

Proceso de certificación

Os sistemas de certificación distinguen 2 partes complemen-
tarias: 

Certificación da xestión forestal sostible (GFS)
A xestión e uso dos bosques e terreos forestais debe realizar-
se de forma que se manteña a súa biodiversidade, produtivida-
de, capacidade de rexeneración, vitalidade e potencial, agora e
no futuro, sen causar prexuízos a outros ecosistemas.

Certificación da cadea de custodia (CdC)
É o mecanismo que verifica que a madeira utilizada pola indus-
tria da transformación procede de bosques xestionados de
acordo a criterios de sostibilidade. Constitúe a etapa posterior
á certificación da xestión forestal sostible e é un procedemen-
to necesario para coñecer a orixe do produto.

Con esta doble certificación, asegúrase ao consumidor final
que o produto adquirido foi fabricado por empresas que se
abastecen de materia prima proveniente de bosques xestiona-
dos con criterios de sostenibilidade.
A madeira procedente de bosques certificados é controlada ao
longo da cadea de transformación, ata que chega ao produto
final.
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A Certificación Forestal é un procedemento voluntario polo que

unha terceira parte independente (entidade certificadora) pro-

porciona unha garantía escrita tanto de que a xestión forestal

é conforme con criterios de sostibilidade (certificación da GFS),

como de que se realiza un seguimento fiable desde a orixe dos

produtos forestais ao produto final (certificación da CdC).

As modalidades xerais dos sistemas de certificación forestal

son a individual (para propietarios particulares ou empresas a

título privado) e a de grupo (para un conxunto de propietarios).

O sistema PEFC contempla ademais a modalidade de certifica-

ción rexional que resulta moi eficiente en grandes áreas fores-

tais de propiedade particular. O sistema FSC inclúe ademais os

denominados SLIMF (Small and Low Intensity Managed

Forests), que son propiedades de superficie inferior a 100 ha,

ou con menos de 5000 m3 de aproveitamento anual, e aprovei-

tamentos anuais inferiores ao 20% do crecemento medio.

A posibilidade de certificación en grupo no sistema PEFC tivo
unha grande aceptación ao representar máis do 70% da super-
ficie certificada PEFC en Europa. Nalgúns países como
Alemaña, Finlandia, Austria, Bélxica e Francia esta modalidade
supón o 100%.

Certificación da cadea de custodia

Para garantir a trazabilidade da madeira extraída dun monte
certificado ata que chega ao consumidor, realízase a certifica-
ción da cadea de custodia de acordo co seguinte esquema de
funcionamento.

O sistema PEFC ofrece varias posibilidades de certificación da
cadea de custodia:

Método de separación física

Débese garantir que a madeira certificada estea separada ou
sexa claramente identificable en todas as etapas do proceso de
fabricación ou comercialización.

Método porcentual

A empresa poderá etiquetar como “Procedente de bosques
xestionados de maneira sostible” a proporción dos seus produ-
tos que corresponda á cantidade de materia prima certificada
utilizada. Este sistema é verificado por uns rexistros de inven-
tarios en cada etapa de proceso. Cando a empresa utiliza máis
do 70% de madeira certificada pode etiquetar toda a súa pro-
dución co logotipo PEFC.
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Xestión Forestal Sostible

Tras corrección de irregularidades, segunda visita.

Auditoría extraordinaria.

1. Solicitude da certificación

- Certificado individual
- Certificado de grupo
- Certificado rexional

2. A entidade certificadora demanda os documentos necesarios
e envía un cuestionario previo á auditoria.

3. Visita do auditor. Auditoría.

4. Informe non favorable.

4. Informe favorable.

5. Emisión do certificado de Xestión Forestal Sostible. 



Estado da certificación forestal

Galicia

Os últimos datos dispoñibles do año 2006, indican que en
España existen 393.498 ha de bosques con certificado PEFC
de xestión forestal sostible, e 105.560 ha certificadas polo
sistema FSC. Ademais, hai 38 empresas que teñen certificada
a cadea de custodia con PEFC.

Así mesmo existen 119.681 ha certificadas polo sistema PEFC
(30% do total de España) e 9492 ha certificadas polo sistema
FSC (9% do total de España). No ano 2005 producíronse en
Galicia 511.000 m3 de madeira certificada polo sistema PEFC
procedentes de montes xestionados pola Xunta de Galicia
(74%), así como de industrias forestais co seu patrimonio
forestal certificado. 

En Galicia existen actualmente 11 empresas que teñen certifi-
cada a súa cadea de custodia polo sistema PEFC. Ademais, o
organismo “Grupo Galego de Cadea de Custodia” posúe un cer-
tificado de grupo no que actualmente se encontran incluídas 17
pequenas e medianas empresas.

Portugal

Os últimos datos dispoñibles (decembro de 2005) indican que
en Portugal existen 50.012 ha de bosques con certificado
PEFC e 50.253 ha con certificado FSC de xestión forestal sos-
tible. Estes datos corresponden basicamente a unha mesma
área que, na súa maior parte, está ocupada por masas de
eucalipto. Na actualidade existen varios proxectos en curso
para a certificación de áreas de piñeiro. Previsiblemente, a
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superficie de masas forestais de piñeiro certificadas pode
situarse en torno ás 10.000 hectáreas a finais do ano 2007.

Existen 5 empresas que teñen certificada a cadea de custodia
con PEFC e 11 empresas con certificado de cadea de custodia
FSC. Ademais existen varios certificados de xestión forestal
(tanto FSC como PEFC).

Aquitania

Os datos correspondentes a setembro de 2004, indican que
preto de 600.000 ha e 3500 propietarios posúen o certifica-
do de sostibilidade segundo o sistema PEFC. Nesa mesma
data, un total de 70 empresas teñen certificada a súa cadea
de custodia segundo o sistema PEFC.
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En Aquitania, Portugal e Galicia as cortas de madeira de piñei-
ro pinaster alcanzan 14,6 millóns de m3, o que representa
preto do 60% da madeira destinada a usos industriais nesta
área. Aquitania é a rexión onde se alcanza unha maior produ-
ción (9,1 millóns de m3) seguida por Portugal (3,1 millóns de
m3) e Galicia (1,9 millóns de m3). 

A primeira transformación do piñeiro pinaster baséase funda-
mentalmente na produción de madeira serrada (cun consumo
próximo aos 10 millóns de metros cúbicos de madeira en rolla
con cortiza) así como na industria de trituración (taboleiros e
pasta de celulosa).

A industria de serrado 

A industria de serrado é unha actividade económica moi impor-
tante na transformación do piñeiro pinaster, non só polo seu

42 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster
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elevado nivel de consumo de materia prima (67% do total)
senón tamén pola súa incidencia como fonte de abastecemen-
to de produtos e subprodutos destinados a outros subsectores
(2ª transformación, taboleiros, etc.). Na actualidade trátase
dun sector que vén sufrindo unha importante reconversión
marcada por unha paulatina redución do número de empresas.
A continuación inclúense datos sobre a evolución e caracterís-
ticas deste sector en Aquitania, Portugal e Galicia.

En Aquitania, especialmente, a industria de serrado ten unha
forte dependencia do consumo de madeira de piñeiro pinaster
(93% da provisión total). En Portugal, aínda que en menor pro-
porción, a industria de serrado tamén se basea principalmen-
te no consumo desta especie, tanto de procedencia nacional
(75% do total) como de importación (1,2%). O resto do con-
sumo corresponde a outras frondosas (9,1%), madeira tropi-
cal (8%), outras coníferas (3,1%) e eucalipto (3,4%). 

No caso de Galicia, se ben a proporción de consumo é menor
(63%), a madeira de piñeiro marítimo segue constituíndo a
principal materia prima utilizada. O resto do abastecemento
complétase con eucalipto (8%), outras frondosas (10%), e
outras coníferas (19%) entre as que destaca o piñeiro radiata.

Na actualidade estímase que existen unhas 1.000 empresas
de serrado repartidas entre Galicia (37%), Portugal (35%) e
Aquitania (28%). Nos últimos anos produciuse unha drástica
redución do número de serradoiros. Previsiblemente esta ten-
dencia continuará no futuro próximo, ata alcanzar unha situa-

ción de equilibrio na que a estrutura empresarial e a capacida-
de produtiva media das plantas estean adaptadas á disponibi-
lidade de materia prima e as condicións dun mercado globali-
zado. 

A seguinte figura ofrece unha referencia sobre a distribución
actual do número de empresas en función da súa capacidade
de produción anual.

No caso de Aquitania a reestruturación do sector trouxo con-
sigo o desenvolvemento dun grupo de empresas de gran tama-
ño (25 serradoiros representan o 60% da produción) que
incorporan os últimos avances técnicos en serrado e secado.
Desta forma, foi posible mellorar a calidade dos produtos e,
sobre todo, aumentar a produtividade para reducir os custos
variables. A pesar de todo, desde o ano 2000, constatouse
unha diminución de aproximadamente o 20% do volume de pro-
dución anual, ata estabilizarse en torno aos 1,5 millóns de
metros cúbicos.
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Consumo total 6.352.000 2.865.000 2.750.000

Coníferas 5.989.000 (94%) 2.275.000 (79%) 2.255.000 (82%)

Piñeiro pinaster 5.912.000 (93%) 2.185.000 (76%) 1.736.350 (63%)
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(m3 c.c.)
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Fontes: CIS-Madera 2001 (Galicia), FIBA 2002 (Aquitania), AIMMP 2001 (Portugal). 

Fonte: Elaboración  propia

Consumo da industria de serrado

Evolución do número de serradoiros



Analogamente, en Portugal, a diminución das unidades de
serrado está intimamente relacionada coa presión da compe-
tencia, resultante da evolución tecnolóxica, e a necesidade de
desenvolver procesos de 2ª transformación (secado da madei-
ra, armado de palets, produción de produtos encolados). Desta
forma, producíronse significativos avances que propiciaron a
evolución da produtividade media da industria de serrado de
piñeiro marítimo desde 68 m3/home/ano no ano 1975, ata
450 m3/home/ano 20 anos despois. Porén, aínda existe un ele-
vado número de empresas tradicionais que carecen dos
medios técnicos que permitirían mellorar a súa competitivida-
de.

En Galicia, se ben se produciu unha mellora da capacidade pro-
dutiva, exceptuando casos moi concretos, non se realizaron
grandes investimentos en plantas de serrado. De acordo cos
datos dispoñibles, existen unhas 19 empresas que transfor-
man máis de 20.000 m3 con cortiza de madeira en rolla de
piñeiro. O consumo deste grupo equivale a arredor do 37% do
total. Tamén cabe destacar a existencia de 38 empresas de
tamaño intermedio que consumen entre 10.000 e 20.000 m3

c.c. (24% do consumo). A fracción restante (claramente maio-
ritaria en número) corresponde a pequenas instalacións, xeral-
mente de carácter familiar, que posúen unha reducida capaci-
dade produtiva.

A estrutura de custos de Aquitania, Portugal e Galicia está
relacionada fundamentalmente cos prezos da madeira, a tecno-
loxía empregada e os custos de man de obra. A continuación
inclúense algúns datos que expresan as diferenzas nos custos
de materia prima, amortizacións e man de obra.

En Aquitania cabe destacar que o 75% das empresas de serra-
do realiza actividades de explotación forestal, o que lles permi-
te mercar a madeira directamente en pé. En Galicia e Portugal
esta porcentaxe é inferior ao intervir unha serie de intermedia-
rios no abastecemento de madeira ás fábricas. No caso de
Portugal a industria de serrado compra a intermediarios arre-
dor do 60% do seu consumo.
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Nº de serradoiros por tramos de produción



En Aquitania o rendemento medio de serrado estímase com-
prendido entre un 42 e un 48% (2,1 - 2,4 m3 c.c. de tronco
por m3 de produto). En Portugal o rendemento sitúase en 2,3
toneladas de madeira en rolla con cortiza por m3 de madeira
serrada. No caso de Galicia os rendementos medios estimados
son similares con valores situados entre 2 e 2,3 toneladas de
madeira en rolla con cortiza por m3 serrado.

Produtos

Outro aspecto de grande interese vén dado pola configuración
da oferta de produtos desenvolvidos a partir da madeira de
piñeiro pinaster. Neste sentido, as diferenzas son moi nota-
bles, destacando a importancia do sector de mobiliario e car-
pintaría en Portugal e a fabricación de produtos cepillados en
Aquitania.

No caso de Galicia, a maior parte da produción corresponde a
táboa e táboa grande para construción e carpintaría, así como
madeira destinada á fabricación de palet, embalaxe e envase
alimentario. A táboa e táboa grande para construción e carpin-
taría utilízanse principalmente na construción, desempeñando
labores auxiliares como encofrado, estadas e peches. As
mellores calidades destínanse a carpintaría e moble.

No caso de Portugal, sobre todo, cabe destacar a importante
cantidade de madeira (22%) utilizada en aplicacións de eleva-
do valor engadido como carpintaría e mobiliario.
Cuantitativamente a produción de palets e embalaxes de
madeira, xunto ás aplicacións de construción civil (encofrados,
etc.), constitúen os principais destinos da madeira serrada de
piñeiro marítimo. Tamén é significativa a cantidade de madeira
destinada á fabricación de postes, varas e peches.

Dos 1.757.000 m3 de madeira serrada producida en
Aquitania (2001) só se comercializa o 58%. A fracción res-
tante (42%) corresponde a madeira que os propios serra-
doiros transforman para realizar outros produtos como
palets, tarima ou frisos. Entre a gama de produtos fabrica-
dos cabe destacar a importante proporción de madeira

Número de serradoiros 274 350 365 (*) 1.094

Número de traballadores 2.500 6.300 4.000 12.800

Facturación  (millóns de €) 330 469 180 -

Consumo total de madeira
(millóns de m3 c.c.) 6.352.000 2.865.000 2.750.000 11.940.000

Consumo total de coníferas
(m3 c.c.) 5.989.000 (94%) 2.275.000 (79%) 2.255.000 (82%) 10.519.000 (88%)

Consumo total de piñeiro
marítimo (m3 c.c.) 5.912.000 (93%) 2.185.000 (76%) 1.736.350 (63%) 9.833.350 (82%)

Produción total de madeira
serrada (m3) 2.070.600 1.552.500 1.200.000 4.823.100

Madeira serrada
de coníferas (m3) 1.844.300 (89%) 1.121.500 (72%) 980.000 (82%) 3.945.800 (82%)

Madeira serrada
de piñeiro marítimo (m3) 1.756.800 (85%) 1.051.500 (68%) 750.000 (62%) 3.558.300 (74%)

Empresas con
explotación forestal 75% 4% 40% (**) -

Empresas con
segunda transformación 40% 34% 12% -

Produtividade media
por traballador 1.490 (*) - 1.059 (*) -
(m3 consumidos/serradoiro)

TotalPortugal GaliciaAquitania
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Fontes: FIBA 2005 (Aquitania), A. Babío 2006 (Galicia y Portugal)

Fontes: CIS- Madera 1999 (Galicia), FIBA 2001 (Aquitania), AIMMP 2001 (Portugal).
(*) A. Babío 2006   (**) Fearmaga 2006 

Estrutura de custos

A industria de serrado en cifras



empregada en tarimas, frisos e outros produtos cepillados
(31%). O 12% da produción expórtase.

Nos últimos anos, aumentou en Aquitania de maneira impor-
tante a cota de fabricación de envase e embalaxe (palets
especialmente) pasando do 38,9% ao 48% entre 1993 e
2001. O mercado dos produtos cepillados tende a manter-
se estable en torno ao 30% tras a baixada experimentada
entre 1993 e 1997.

Industria de trituración

A industria de fabricación de taboleiros situada en Aquitania,
Galicia e Portugal está integrada por unhas 26 empresas que,
en conxunto, facturan anualmente máis de 1000 millóns de
euros proporcionado emprego directo a unhas 6000 persoas.
Só en Galicia estímase que o emprego indirecto vinculado a
este sector pode alcanzar unha cifra de 13.500 persoas. 
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Distribución de produtos de serrado (piñeiro pinaster - Portugal)

Evolución das aplicacións da madeira serrada en Aquitania

Distribución de produtos de serrado (piñeiro pinaster  - Galicia)

Distribución de produtos de serrado (piñeiro pinaster  - Aquitania)



Se ben, especialmente a partir dos anos 90, comezou a produ-
cirse un significativo impulso do consumo de especies alterna-
tivas (especialmente eucalipto en Galicia e Portugal) a materia
prima fundamental segue estando constituída por madeira de
piñeiro pinaster. Na actualidade cabe destacar que existe unha
marcada tendencia para o uso de madeira reciclada (provenien-
te de produtos como envases e embalaxes ao final do seu ciclo
de vida) en substitución da madeira en rolla utilizada tradicio-
nalmente.

Este tipo de industria comezou a desenvolverse a finais dos
anos 50 e principios dos 60 coa instalación das primeiras liñas
de taboleiro aglomerado e taboleiro de fibras duro. Na década
dos 70 iniciouse unha forte expansión da actividade que conti-
nuou nos 80 coa instalación das primeiras liñas de taboleiro de
densidade media. Actualmente trátase dun sector industrial
que, en termos xerais, grazas aos fortes investimentos reali-
zados nos últimos anos, logrou manter os niveis de eficiencia
requiridos nun mercado altamente competitivo, que impón
unha necesidade de innovación constante no desenvolvemento
de novos produtos e na mellora dos custos e a eficiencia dos
procesos.

A gama de produtos fabricados inclúe o taboleiro aglomerado,
o taboleiro MDF, o taboleiro de fibras duro, e o taboleiro con-
trachapado. Na actualidade existe unha tendencia cara a inte-
gración vertical de procesos de transformación como o recu-
brimento con melamina, os rechapados ou a fabricación de pro-
dutos derivados como chans laminados ou posformados.  
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Aquitania   6 1.137    260

Portugal 12 2.530    324

Galicia   8 2.133    470

TOTAL 26 5.800 1.054

Nº de plantas Nº de traballadores Facturación anual

Fontes: CIS-Madera (Galicia), AIMMP 2002 y MTS 2001 (Portugal).



En relación á produción de pasta de papel cabe reseñar a exis-
tencia de 3 plantas en Aquitania. En Galicia e Portugal a utili-
zación de madeira de piñeiro foi paulatinamente substituída
polo eucalipto a partir dos anos 70.

En Galicia a produción de taboleiro supón aproximadamente o
60% da fabricación total nacional.

Desde as súas orixes esta industria baseou a súa medra no
consumo de madeira de piñeiro marítimo procedente dos mon-
tes galegos. Non obstante, o incremento do consumo chegou a
superar a oferta, polo que foi necesario recorrer á importación
de madeira de coníferas. Así, por exemplo, no ano 99 foi pre-
ciso importar 0,5 millóns de m3 de madeira de coníferas para
complementar o abastecemento.

No caso das fábricas de taboleiro de partículas, a evolución da
tecnoloxía de fabricación permite conseguir que gran parte do
abastecemento de materia prima se realice a partir de subpro-
dutos doutras industrias, de madeira de menor dimensión
(ramas e restos de corta) e de madeira reciclada, permitindo
ademais introducir mesturas de distintas especies como piñei-
ro, eucalipto e outras frondosas (carballos, castiñeiro, amieiro,
bidueira, …). 

Nos taboleiros de densidade media, as características do pro-
ceso limitaron a incorporación destes materiais de menor cali-
dade. Non obstante, o desenvolvemento de novas tecnoloxías
de fabricación a partir de madeira de eucalipto branco
(Eucalyptus globulus) fixo posible incrementar a capacidade
produtiva do sector, coa creación de dúas novas liñas de fabri-
cación, sen aumentar a presión sobre as masas de piñeiro.

En relación ao taboleiro contrachapado, mantense a tendencia
a traballar coa madeira de eucalipto branco, polas maiores
posibilidades de subministración que ofrece. Así mesmo, no
caso das plantas de produción de chapa plana, se ben a madei-
ra de piñeiro foi unha materia prima utilizada tradicionalmente,
nos últimos tempos a falta dunha provisión estable de calidade
adecuada fixo que as empresas se visen obrigadas a abaste-
cerse de madeiras importadas.
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Plantas de fabricación de chapa plana
1. FINSA, en Padrón (A Coruña).
2. ASERPAL, S.A. en Curtis (Lugo).
3. ONTE, S.A. en Sarria (Lugo).

Plantas de fabricación de taboleiro de partículas
4. FINSA, en Santiago de Compostela (A  Coruña).
5. TABLICIA, S.A. en Nadela (Lugo).
6. UNEMSA,  en Carballo (A Coruña).

Plantas de fabricación de taboleiro de fibras - MDF
7. FIBRANOR, en Rábade (Lugo).
8. FINSA, en Padrón (A Coruña).
9. INTASA,  en San Sadurniño (A Coruña).
10. OREMBER, S.A. en S. Cibrao das Viñas (Ourense).

Plantas de fabricación de taboleiro de fibras conformado
11. LIGNOTOCK, S.A. en Porriño (Pontevedra).

Evolución do consumo de materia prima na 
industria de taboleiro aglomerado en Galicia



En Portugal esta industria arrincou no ano 1957 cunha peque-
na unidade industrial de fabricación de taboleiros aglomerados.
Tomando como referencia datos do ano 2002, existen en
Portugal 12 empresas fabricantes de taboleiros derivados da
madeira: 5 fabrican taboleiro de partículas ou aglomerado, 3
taboleiro MDF, 4 taboleiro contrachapado e/ou chapas de
madeira, 1 taboleiro de fibras duro e, por último, existe unha
empresa dedicada á fabricación dun taboleiro mixto de partícu-
las con cemento.

O piñeiro marítimo constitúe a principal fonte de abastecemen-
to da industria de fabricación de taboleiros aglomerados (98%
do consumo total) e taboleiros de densidade media MDF (95%
do consumo total). En cambio, a súa utilización por parte da
industria de chapas e taboleiro contrachapado é moi baixa, con
porcentaxes situadas en torno ao 6% do consumo total.

O produto de maior crecemento nos últimos anos foi o MDF. A
facturación deste sector é duns 325 millóns de euros, tratán-
dose dun sector de forte vocación exportadora, xa que practi-
camente a metade da produción  expórtase. Os principais mer-
cados son España e Reino Unido. 

Durante os últimos anos produciuse unha redución da exporta-
ción a España, sendo substituída por países como Suíza,
Holanda e Finlandia.

En Aquitania o sector do taboleiro está representado por 6 uni-
dades industriais cuxa produción equivale ao 20 % do total
nacional. Existen plantas de fabricación de taboleiro de partícu-
las (3 plantas - 1,2 millóns de metros cúbicos), taboleiro MDF
(1 planta – 200.000 metros cúbicos), taboleiro contrachapa-
do (1 planta – 120.000 metros cúbicos) e taboleiros illantes
(100.000 metros cúbicos). Cabe destacar que a planta de
taboleiro contrachapado é a instalación europea cunha maior
produción no desenrolo de madeira de coníferas.

A diferenza de Galicia e Portugal, onde a produción de pasta de
celulosa está abastecida integramente por madeira de eucalip-
to, en Aquitania existe tamén un importante uso do piñeiro
como materia prima de procesos de fabricación de pasta e
papel. Concretamente, existen 3 grupos industriais que produ-
cen pasta Kraft (530.000 toneladas) e pasta Fluff (165.000
toneladas). 

Conxuntamente, a industria de taboleiro e de pasta de papel
consume anualmente arredor de 2,6 millóns de toneladas de
madeira procedente de cortas e 1,6 millóns de toneladas de
subprodutos de serrado. Os fluxos de aprovisionamento inte-
gran a práctica totalidade da madeira de trituración existente
en Aquitania, así como recursos provenientes de rexións limí-
trofes como Limousin, Midi-Pyrénées e País Vasco e outras
importacións. Antes da treboada de 1999 as estimacións
apuntaban a unha necesidade suplementaria de 1 millón de
toneladas de madeira cada ano.

Estas empresas posúen un tamaño moi superior ao resto de
empresas do sector (máis de 150 traballadores por empresa)
e, a pesar do seu reducido número, a súa contribución supera
o 50% da facturación total do sector.
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1 Silva, Moreiras & C.ª Paredes PLY

2 Indústrias JOMAR Porto PB, PLY

3 LAMINAR V. N. Gaia PLY

4 SIAF Mangualde MDF

5 LUSOFINSA Nelas PB, MDF

6 CASCA Oliveira do Hospital PB

7 CIDESA Fundão PB

8 SOTIMA Proença-a-Nova PB

9 I.F.M. Tomar HB

10 VALBOPAN Tomar MDF

11 REVIMA Azambuja PD

12 VIROC Setúbal CPB

Empresa Localización ProdutoLe  g

PB – Taboleiro de partículas / MDF – Taboleiro MDF / HB – Taboleiro de fibras
duro / PLY – Contrachapado. CPB – Taboleiro mixto de madeira e cemento



2ª Transformación da madeira

A segunda transformación fai que o aproveitamento do recur-
so madeireiro alcance todo o seu potencial económico. O
seguinte gráfico ofrece algunhas cifras de referencia sobre o
efecto multiplicador logrado a partir da transformación da
madeira nas súas distintas fases e procesos.

Por esta razón, a pesar de que en termos de facturación poi-
dan alcanzarse valores absolutos inferiores, a creación de
riqueza é especialmente importante no caso deste tipo de
empresas. Neste sentido, é significativa a distribución do valor
engadido obtido pola industria da madeira portuguesa, utilizan-
do fundamentalmente madeiras nacionais mesmo na industria
de mobiliario.

50 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster

Smurfit Pasta Kraft Factur

Tembec Pasta Fluff Tartas

Gascogne Pasta Kraft Mimizan

Isoroy Tablero de partículas Linxe

Seripanneaux Tablero de partículas St Vincent de Tyrosse

Egger Tablero de partículas Rion des Landes

Finsa MDF Morcenx

Smurfit Contrachapado Labouheyre

Isoroy Tablero aislante Casteljaloux

Grupo LocalizaciónProduto

bobinado

Mobiliario
431 millóns de euros

Pasta, papel
e cartón
290 millóns de euros

Serrado
138 millóns de euros

Carpintaría
97 millóns de euros

Taboleiros
47 millóns de euros

Desenrolo

Taboleiro de partículas

Taboleiro de fibras

Fábricas de papel
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Valor engadido neto (Portugal, 1993)

Fonte: Productrion, Industry, Marketing and Uses of Maritime Pine (Pinus Pinaster, Ait.)
Helena Cruz, Pedro Pontífice de Sousa (LNEC)



En relación ao impacto sobre a creación de emprego, cabe
tomar de novo como referencia a Portugal. Neste país o sub-
sector de mobiliario emprega preto de 41.000 persoas, o que
representa o 5% do total correspondente á industria transfor-
madora e o 60% do emprego na cadea de transformación da
madeira. O peso específico deste subsector, en termos de fac-
turación, é sensiblemente inferior. Só as empresas fabricantes
de pasta de papel reúnen o 54% do valor da produción total da
cadea de transformación.

Ao analizar desde unha perspectiva global a transformación de
piñeiro pinaster no suroeste de Europa, un dos aspectos máis
interesantes vén dado polas importantes diferenzas que exis-
ten no desenvolvemento alcanzado en Aquitania, Galicia e
Portugal nos diferentes subsectores. Estas diferenzas fan que
difira notablemente o valor engadido obtido dun recurso que,
basicamente, pode considerarse común.

Así, por exemplo, considerando a fracción de madeira destina-
da a aplicacións de elevado valor constátase que, fronte a uns
niveis de utilización da madeira serrada de piñeiro pinaster do
22,4% en aplicacións de mobiliario (Portugal) ou do 31% en
tarimas, frisos e outros produtos cepillados (Aquitania), en
Galicia estas aplicacións apenas existen.

Os principais factores que inflúen nesta situación son:

- A calidade da madeira serrada de piñeiro marítimo. A insufi-
ciente aplicación de técnicas silvícolas adecuadas (mellora
xenética, tratamentos, etc.) determina a calidade tanto da
madeira en tronco como da madeira serrada. Este feito está
propiciado pola forte demanda de madeira de trituración e,
sobre todo, pola gran fragmentación da propiedade forestal.
De forma habitual, un serradoiro medio pode obter só un 5-8%
de madeira da mellor calidade (táboa limpa e semilimpa) apta
para a fabricación de elementos de carpintaría e moble. Como
consecuencia, as características da madeira en rolla non per-
miten obter cantidades suficientes de madeira serrada adecua-
da para a súa valorización industrial en sectores alternativos ao
de embalaxe.
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- En Galicia e Portugal, a falta de uniformidade no uso de
estándares de calidade para a clasificación da madeira de
piñeiro pinaster representa unha gran desvantaxe fronte á
competencia de madeira de coníferas proveniente doutras
procedencias. Este efecto acentúase pola utilización do sis-
tema de clasificación mediante “anchos corridos”.

- Inexistencia de accións de “mercadotecnia” que permitan
mellorar o coñecemento acerca das características e calida-
des técnicas da madeira de piñeiro pinaster utilizada en apli-
cacións de elevado valor engadido. Neste sentido, cabe des-
tacar o exemplo de Aquitania, onde a planificación e o desen-
volvemento de accións conxuntas de carácter promocional,
que veñen sendo realizadas desde os anos 80, contribuíron
de forma decisiva ao impulso da cota de mercado de produ-
tos como parqués ou frisos. Co fin de ofrecer unha referen-
cia sobre o esforzo realizado, cabe engadir que, consideran-
do só publicidade televisada, o investimento realizado alcan-
zou un valor cifrado en torno a 3,2 millóns de euros.

Galicia

En Galicia este subsector está formado por unhas 2400
empresas (incluíndo empresarios autónomos) das cales 1360
corresponden a actividades de carpintaría e ebanistaría e
1046 a mobiliario e fabricación de obxectos de madeira.

Do emprego total xerado pola industria de transformación da
madeira de Galicia, estimado en 17.000 empregos, a maior
parte está englobado en actividades de carpintaría e mobiliario
(10.000 empregos). A facturación alcanza 421 millóns de
euros.

A estrutura deste subsector componse maioritariamente por
microempresas (9 de cada 10 empresas son artesanais) cun
moi reducido número medio de traballadores. Cabe distinguir 3
grupos:

- Empresas de pequena dimensión e escasa capacidade pro-
dutiva, que teñen menos de 10 empregados (comprenden o
90% do sector). Na súa maior parte son empresas indivi-
duais ou sociedades de responsabilidade limitada, cunha
marcada presenza familiar na maioría dos seus empregados
e unha actividade comercial realizada case exclusivamente no
mercado local. Practicamente a totalidade destas empresas
non superan os 300.000 euros de facturación anual.

- Empresas de tamaño medio, con 10 - 20 empregados, for-
madas na súa maior parte por empresas de responsabilida-
de limitada ou empresarios individuais (6,2% do sector).
Cerca do 92% destas empresas non superan unha factura-
ción anual de 1.200.000 euros.

- Empresas industrializadas constituídas como sociedades
anónimas ou limitadas e cun número de traballadores com-
prendido entre 20 e 100 empregados (3,5% do sector).
Este grupo de empresas contan cun nivel de facturación
anual superior aos 1.250.000 euros. O seu mercado é tanto
de ámbito nacional como internacional.

52 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster
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Salvo nalgunhas actividades como a de fabricación de moble de
cociña e baño, e en menor medida no moble de lar, o grao de
especialización e automatización do sistema produtivo é moi
reducido. Ademais, predomina a fabricación a medida sobre a
produción en serie, salvo no caso das empresas industriais de
tamaño medio e alto onde existe unha maior estandarización.

O material máis utilizado é o taboleiro aglomerado e o tabolei-
ro de fibras de densidade media (MDF). A madeira maciza
ocupa o segundo lugar, representando un 30 % do consumo
total. Desta madeira maciza, o 88% provén do estranxeiro e o

6% doutras zonas de España. Tan só o 6% da madeira maciza
é de orixe galega.

Por outro lado, paradoxalmente, estímase que unicamente o
10% da madeira serrada producida en Galicia é sometida a
segundas transformacións na propia rexión (datos do ano 99).
As aplicacións actuais redúcense a: 

- Utilización en bastidores de moble de tresillos, sofás e cadei-
ras de brazos.

- Fabricación de pavimentos, revestimentos de madeira e mol-
duras. Un dos usos tradicionais do piñeiro marítimo en
Galicia é a fabricación de tarima e friso. Esta transformación
realizábase en moitos casos nos propios serradoiros a par-
tir de madeira seca ao ar libre. Nestes momentos, aínda que
existen algunhas empresas especializadas na fabricación
deste tipo de produtos, a utilización de piñeiro pinaster pode
considerarse moi pouco importante ao predominar ampla-
mente o consumo doutras especies de madeira.

- Utilización en envases alimentarios, principalmente na fabri-
cación de caixas de botellas. Por razóns de loxística, o máis
habitual é que a montaxe final se realice no lugar de destino. 

- Fabricación de palets e outras embalaxes industriais. A
maior parte da madeira destinada a estes usos é tamén
enviada coas dimensións finais, realizándose a montaxe final
do produto en destino para optimizar o transporte.

Actualmente, existe en Galicia unha empresa industrializada
dedicada exclusivamente á montaxe de palets, e unha serie de
serradoiros que fabrican manualmente palets, normalmente
non retornables, destinados na súa maior parte para o merca-
do local. 

Por último cabe subliñar que, actualmente, as mellores calida-
des de madeira de piñeiro marítimo, utilizadas para a fabrica-
ción de mobiliario, destínanse na súa maior parte a industrias
e almacéns doutras zonas de España como Valencia, Andalucía
e Cataluña.

Outros
2%

Madeira
importada
26%

Madeira
maciza
30%

Taboleiros
derivados da
madeira
68%

Madeira de
procedencia
galega 2%

Madera doutras
zonas de España 2%

Moble de cociña
e baño

50%

Moble de lar
13%

Ebanistaría e
elementos de
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Distribución da facturación por sectores de produción

Tipo de materia prima



Portugal

En Portugal a industria de carpintaría e mobiliario está forma-
da por unhas 7000 empresas. Os datos incluídos na seguinte
táboa ofrecen unha referencia sobre os principais indicadores
deste subsector.

Como pode comprobarse analizando os termos medios de fac-
turación e número de traballadores, especialmente na activida-
de de carpintaría, a configuración do empresariado está com-
posta maioritariamente por moi pequenas organizacións.
Tomando como referencia o subsector de mobiliario, obsérva-
se que apenas preto de 500 organizacións teñen máis de 5
operarios. A maior parte corresponde a empresas de carácter
familiar.

Atendendo ao nivel tecnolóxico, existen situacións moi diversas
que cabe tipificar nos seguintes grupos:

- Empresas artesanais que realizan traballos de mecanización
manual e en moitos casos non aplican rematados decorativos
- Empresas clásicas con algún grao de automatización e sec-
cións de rematado.
- Empresas intermedias ben organizadas en aspectos básicos
(seguridade e medio ambiente, etc.) pero, xeralmente, con
necesidades de mellora en relación á xestión integral da
empresa en aspectos como o deseño ou as estratexias comer-
ciais.
- Empresas modernas con equipamento completo e unha boa
xestión produtiva e comercial.

Xeograficamente, as empresas produtoras de mobiliario con-
céntranse no Norte do Douro (preto do 69% das empresas), e
nos distritos de Leiria, Viseu e Setúbal. Nos distritos de Porto,
Lisboa, Braga, Aveiro, Leiria e Setúbal localízanse o 81% das
empresas que no seu conxunto producen o 90% da facturación
e agrupan o 89% do emprego.

Na distribución dos diferentes produtos, como se pode com-
probar no seguinte gráfico, o mobiliario de dormitorio e salón
predomina cun peso de arredor o 50% do volume de vendas
total. Cabe destacar a medra do mercado de moble de cociña
por módulos.

Este subsector posúe en Portugal un baixo nivel de internacio-
nalización, tanto desde o punto de vista comercial como de
investimentos. Se ben a produción destínase maioritariamente
ao mercado interno, os principais destinos das exportacións
son Francia (33,4%), Alemaña (20,5%) e España (12%), tra-
tándose predominantemente de mobiliario de dormitorio e

54 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster

Número de empresas 2.075 3.676

Número de traballadores 11.000 40.950

Volume de vendas (millóns de €) 538,7 1.247

Importacións (millóns  de €) 64,3 122,2

Exportacións (millóns  de €) 75,3 113,2

MobiliarioCarpintaría
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salón. As importacións (que superan ás exportacións) corres-
ponden ao mesmo tipo de mobiliario, diferenciado por unha
compoñente de deseño ou marca asociada. As importacións
proveñen fundamentalmente de España (57,3%), Italia
(16,2%) e Francia (5,4%).

Durante os últimos anos produciuse unha gran medra do con-
sumo de moble, debido ao auxe do mercado inmobiliario, aos
tipos de interese e ao cambio do hábito de consumo. De forma
parella, incentivouse o investimento tecnolóxico nas empresas,
o que aumentou a capacidade produtiva instalada. Porén, cos
primeiros sinais da crise económica en 2002-2003, produciu-
se unha redución importante no consumo interno. Este feito foi
acompañado por unha inestabilidade nos circuítos de distribu-
ción internacionais, ante a forte competencia de moble proce-
dente doutros países. Como consecuencia desta situación pro-
duciuse unha significativa redución do número de empresas
activas.

Entre as principais especies de madeira utilizadas podemos
encontrar a cerdeira, o carballo, o castiñeiro, a nogueira, a faia
e o piñeiro pinaster. Estas madeiras son as máis utilizadas non
só polo seu aspecto decorativo e polas súas propiedades de
mecanizado, senón tamén por unha cuestión de tradición, ao
tratarse de especies autóctonas. Loxicamente, sobre todo no
caso de frondosas, o abastecemento de materia prima comple-
méntase con madeira importada doutros países. 

No caso do piñeiro pinaster, sen dúbida, cabe afirmar que
Portugal é o país que máis destacou no desenvolvemento deste
tipo de aplicacións de mobiliario baseadas no uso de madeira
maciza desta especie. Na actualidade, existen exemplos de
empresas que, a partir desta materia prima, alcanzaron os
máis altos estándares de calidade e eficiencia, logrando
comercializar os seus produtos de forma exitosa tanto no
ámbito nacional como internacional. 

Aquitania

En Aquitania a aplicación de técnicas silvícolas, estendidas
desde hai varios decenios, fixo posible obter unha importante
proporción de madeira serrada de boa calidade. Tomando como
referencia datos do SERFOB (ano 1997) o medio de clasifica-
ción por calidades corresponde ao seguinte reparto:

- Calidades OA, OB e 1: 25%
- Calidades 2 e 3A: 70%
- Calidade 3B: 5%

O primeiro grupo corresponde a madeira libre de defectos, ou
con singularidades de pequena consideración. A seguinte táboa
proporciona unha referencia sobre os usos asignados a cada
calidade:

Estas condicións de dispoñibilidade de materia prima permiti-
ron o desenvolvemento dunha industria que conta na actualida-
de con 30 instalacións industriais que producen importantes
cantidades de produtos de elevado valor engadido, entre os
que destaca o parqué e o lambris. Anualmente prodúcense uns
3.800.000 m2 de parqués (expórtanse 670.000 m2) e

56 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster

Molduras de primeira calidade OA

Molduras, chans e revestimentos OA-OB

Mobiliario e elementos de interior (escaleiras…) OA-OB

Carpintaría y mobles en kit OA-OB-1

Mobiliario de exterior OB-1-2

Elementos estructurais 2-3A

Embalaxes e palets 2-3A

Caixas de viño 2-3A

Traveseiros 3A

Embalaxe non reutilizable 3A-3B

Encofrado 3B

CalidadeAplicación



12.000.000 m2 de frisos
(expórtanse 290.000 m2). Todo
iso fabricado en piñeiro maríti-
mo. Arredor do 75% da produ-
ción posúe selos de calidade
emitidos por organismos de
certificación. A maior parte das
empresas fabrican tamén ele-
mentos de decoración como
molduras, zócolos, etc...

A produción de embalaxe tamén
é importante polo seu elevado
nivel de consumo de piñeiro
marítimo (corresponde a
Aquitania o 60% da produción
nacional de palets de resino-
sas). O sector agrupa a 80
empresas das que a metade
teñen menos de 5 traballado-
res. O desenvolvemento de téc-
nicas de alta produtividade e
servizos loxísticos integrados
foron factores determinantes
para conseguir que a madeira
de piñeiro marítimo adquirise
unha posición dominante no
sector de palets.

Tamén existen en Aquitania
cerca de 200 empresas que
fabrican produtos estruturais e
de carpintaría (portas e xane-
las). A metade delas posúen
menos de 50 traballadores.
Existen unhas 20 empresas de
serrado que se dedican á fabri-
cación de produtos estruturais.
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Morfoloxía

Un defecto común asociado ao piñeiro pinaster é a falta de rec-
titude do fuste. Esta circunstancia acostuma estar orixinada
por un crecemento desigual en diámetro e pola presenza de
madeira de compresión en gran parte do tronco. Estes defec-
tos de forma, que están fortemente influenciados por factores
ambientais e funcionais da árbore, poden corrixirse utilizando
planta mellorada xeneticamente e/ou técnicas silvícolas especí-
ficas.

A aparición de curvaturas na árbore provoca que esta xere, na
parte comprimida do tronco, madeira de compresión destina-
da a reorientar a árbore á posición vertical. Esta madeira pode
ser doadamente recoñecida pola súa forte coloración, aneis
anormalmente anchos, grande excentricidade e densidades
anormalmente altas. Unha vez seca, este tipo de madeira min-
gua notablemente en dirección lonxitudinal. Este defecto condi-
ciona a súa utilización en aplicacións de construción.

A presenza de curvaturas nas trozas incide no rendemento do
serrado industrial da madeira. Por esta razón, un dos destinos
máis habituais da madeira de piñeiro pinaster corresponde á
súa utilización en envases, embalaxes e palets. Nestas aplica-
cións, a madeira transfórmase en lonxitudes pequenas, minimi-
zando a incidencia das curvaturas do tronco. Por iso, a diferen-
za doutras especies de coníferas europeas que acostuman pro-
cesarse en lonxitudes de ata 6 metros, no piñeiro marítimo, de
forma xeral, non se superan os 2,5 m.
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Descripción macroscópica

A madeira de piñeiro galego é de cor branca-amarelada na
albura e arrubiada-amarelada na cerna. A proporción de cerna
está relacionada coa idade da árbore e co seu nivel de crece-
mento. A medula, sensiblemente circular, é de cor “vermella
viva” ou marrón.

Os aneis anuais son moi visibles a simple vista polo forte con-
traste entre as zonas de primavera e de verán, dando a esta
madeira unha veta característica bastante marcada.

O número de aneis por centímetro oscila entre 1 e 4 (media:
2,2). Como consecuencia da excentricidade e da variación cli-
mática anual, a súa distribución é algo irregular dentro da
mesma troza. En xeral a textura é grosa.

No caso de que as masas non fosen decotadas, os nós apare-
cen en gran número, sen unha distribución uniforme. Son rela-
tivamente grandes, de cor parda escura e, en xeral, preséntan-
se soltos ou mortos. Este feito débese a que o piñeiro pinas-
ter ten tendencia a deixar morrer as ramas por debaixo da
copa, de forma que, ao ir ensanchándose en diámetro, a árbo-
re vai xerando nós procedentes de ramas mortas. A presenza
de nós deprecia de forma importante o valor da madeira, ao
constituír un dos principais criterios de clasificación da madei-
ra, tanto en usos de tipo decorativo como estrutural. Tamén é
característica desta madeira a presenza de bolsas de resina
moi localizadas. A fibra é recta.

Características microscópicas

As traqueidas teñen sección transversal poligonal, con grandes
punteaduras aeroladas que se dispoñen nunha soa fila xeral-
mente, aínda que ás veces presentan series dobres nos extre-
mos das paredes radiais. Non presentan punteaduras as pare-
des tanxenciais das traqueidas de verán.

No cadro seguinte, indícanse as dimensións das traqueidas do
tronco e das pólas de piñeiro pinaster (análise realizada sobre
mostras de Galicia).

Os radios leñosos son
uniseriados e fusifor-
mes. Os primeiros
inclúen de 10 a 15 célu-
las de altura por termo
medio. Os valores
extremos en canto a
tamaño son de 26 célu-
las de 500 μ de grosor
e 2 células con 38
micras de grosor. Polo
xeral son heteroxéneos
con traqueidas denta-
das marxinais esparexi-
das no interior do
radio.

As punteaduras dos
campos de cruzamento,
das células do parénqui-
ma radial coas traquei-
das lonxitudinais, son
do tipo pinoide con

máxima 3,3 3,0
Lonxitude (mm) mínima 1,3 1,3

media 2,1 2,1

máxima 78,0 63,6
Anchura máxima (micras) mínima 24,0 20,4

media 36,9 36,2

Grosor da parede (micras) 5,4 4

Esbelteza media 56,9 59,5

Proporción da anchura da
parede sobre a anchura total 29,2 22,1
media da fibra (%)

Tronco Pólas
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rebordo pequeno. Xeralmente preséntanse 2 ou 3 por cruza-
mento. As traqueidas radiais son dentadas con dentes illados.

As paredes do parénquima radial son grosas e do mesmo gro-
sor que as traqueidas lonxitudinais. Parénquima vertical ausen-
te. 

As canles resiníferas verticais son numerosas e grandes cun
diámetro entre 200 e 350 micras, con células epiteliais de
paredes finas. Estas canles localízanse principalmente na zona
de transición da madeira de primavera á de verán. As canles
resiníferas horizontais son moito máis pequenas, mesmo nos
radios.

Variabilidade da madeira

A madeira é un material natural resultante do crecemento dun
ser vivo que pode presentar características anatómicas moi
diversas. Este feito orixina unha variabilidade que debe consi-
derarse adecuadamente ao valorar o seu comportamento e
propiedades.

A formación da madeira débese á actividade dun conxunto de
células que se integran no denominado cambium vascular. Este
proceso de formación da madeira inclúe tres fases: división
celular, diferenciación e maduración. Durante este proceso de
desenvolvemento, numerosos factores internos e externos inci-
den na variación do tipo, número, tamaño, forma, estrutura
física e composición química dos elementos que compoñen a
madeira (madeira de verán, madeira de primavera, madeira de
reacción, madeira xuvenil e madeira adulta). Todo iso vén con-
dicionado pola información xenética, as características do chan
e do clima, os tratamentos silvícolas aplicados (espazamento,
fertilización, clareos e claras, decotas) e os axentes biolóxicos
ou fenómenos naturais que poden incidir no desenvolvemento
da árbore. Como consecuencia,  maniféstanse cambios de orde
morfolóxica e de estrutura.
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Co fin de poder controlar a variabilidadenatural da madeira de
piñeiro marítimo, realizáronse esforzos importantes na selec-
ción e mellora xenética, e no desenvolvemento de criterios sil-
vícolas específicos. 

Os factores xenéticos fan posible que mostras similares
(extraídas de árbores da mesma idade e calidade de estación)
poidan chegar a presentar diferenzas de ata un 50% (Desh e
Dinwoodie, 1996). Os factores edafoclimáticos tamén son sig-
nificativamente responsables da variabilidade da madeira,
desde o punto de vista das súas propiedades mecánicas, como
consecuencia do efecto dos esforzos provocados pola penden-
te do terreo, os fenómenos meteorolóxicos (vento e neve) e o
peso propio da árbore. 

Un estudo do LNEC (Portugal), realizado para analizar a aptitu-
de das estruturas de madeira de Pinus pinaster Ait. de diferen-
tes procedencias, permite comprobar a relación que existe
entre a variabilidade da madeira e a súa procedencia.

A esta variabilidade entre distintos individuos dunha mesma
especie, pode engadirse un segundo nivel de variación dentro
da madeira dun mesmo individuo. Pode clasificarse en tres
niveis:
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Mapa xenético do piñeiro pinaster
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Distribución da tensión de rotura a flexión da especie Pinus pinaster Ait. (Cruz e Machado, 1990).

Tensión de rotura a flexión (N/mm2)



- Variación horizontal (na dirección da medula á cortiza).
- Variación vertical (na dirección da base do tronco á copa da

árbore).
- Variación dentro dos aneis de crecemento (pronunciada no

caso do piñeiro marítimo).

Nestes casos, a variabilidade radica na variación das caracte-
rísticas dos elementos celulares. Así, na dirección horizontal
diferéncianse tres zonas principais: medula, madeira xuvenil e
madeira adulta. As propiedades mecánicas aumentan desde a
medula á madeira adulta, ao crecer a lonxitude das traqueidas
(principal elemento anatómico vinculado á resistencia da
madeira). A madeira xuvenil, que se encontra nos primeiros
aneis próximos á medula, correspóndese con madeira formada
sobre a influencia directa da copa. É unha madeira que presen-
ta maior retracción, menor durabilidade e moita menor resis-
tencia, polo que posúe unha calidade inferior en aplicacións de
carpintaría e mobiliario, sobre todo en usos estruturais. 

A disposición dos aneis de crecemento permite de forma indi-
recta coñecer as variacións de crecemento da árbore, ao pre-
sentar a madeira de verán unha maior densidade que a madei-
ra de primavera. Segundo estudos realizados (Castera et al.,
1999), o módulo de elasticidade para a madeira de verán ten
valores 1,2 veces superiores aos que corresponden á madeira

de primavera para unha idade de cambio de 2 a 4 anos. No
caso dunha idade de cambio comprendida entre 8 e 10 anos
esta desproporción é aínda maior (achégase a 2). Por esta
razón, habitualmente, as normas de clasificación estrutural
impoñen uns límites ao ancho dos aneis, ao considerar que o
aumento do ancho do anel trae consigo unha diminución da den-
sidade da madeira (por ter unha menor proporción de madeira
de verán) e, consecuentemente, unha menor resistencia mecá-
nica.
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Características físico–mecánicas

Tomando como referencia as fontes bibliográficas reseñadas na
parte inferior inclúese na seguinte táboa un resumo dos valo-
res medios correspondentes ás principais características físi-
co-mecánicas do piñeiro pinaster en Galicia, Aquitania e
Portugal. Loxicamente, estes datos deben considerarse como
unha simple referencia orientativa

Dos datos anteriores despréndese que a madeira de piñeiro
marítimo pode ser considerada de “lixeira” a “semipesada”,
cunha contracción volumétrica de “media” a “alta”, “mediana-
mente nerviosa”, e cunha relación “alta” entre os coeficientes
de contracción lineal en dirección radial e tanxencial. O termo
medio de dureza é de tipo “medio”, superior ao que correspon-
de ás demais variedades de piñeiro existentes na península ibé-
rica.

Propiedades da madeira xuvenil

A madeira xuvenil desenvólvese durante os primeiros anos de
crecemento cambiante da árbore, concentrándose nunha zona
cilíndrica situada arredor da medula. No caso do piñeiro marí-
timo a zona de diferenciación entre a madeira xuvenil e a
madeira adulta encóntrase normalmente entre o décimo e duo-
décimo anel de crecemento. 

A madeira xuvenil presenta unhas características anatómicas
e químicas diferentes ás da madeira adulta, ao caracterizarse
por ter fibras curtas con grandes lúmenes e paredes celulares
delgadas, grande ángulo de microfibras, importante cantidade
de madeira de compresión, baixa densidade, taxa de lignina
elevada, unha resistencia mecánica débil, contracción lonxitudi-
nal elevada e contracción transversal reducida. Como conse-
cuencia, a madeira é nerviosa e, en xeral, presenta peores
características desde o punto de vista da súa transformación
industrial. 

Así, por exemplo, as características da madeira xuvenil provo-
can que teña unha menor resistencia mecánica (fronte a un
módulo de elasticidade para madeira de piñeiro pinaster libre
de defectos de 9000 N/mm2, a madeira xuvenil só alcanza
3.000 - 4.000 N/mm2). Tamén poden producirse problemas
derivados de deformacións causadas pola maior inestabilidade
dimensional. Este feito vén influenciado polo desvío da fibra,
que é máis acusada no centro do tronco. Todo iso pode orixi-
nar incidencias no proceso de fabricación (secado irregular,
problemas na aplicación de rematados decorativos, necesida-
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Peso específico verde (kg/m3) - - 1.000 - -

Peso específico anhidro (kg/m3) 455 - - - -

Peso específico al 12% (kg/m3) 476 564 [470-658] 510 [470-650] 565 640

Peso seco volumétrico saturado (kg/m3) 398 - - - -

Densidade básica (kg/m3) - 480 [350-645] - - -

Contracción volumétrica Total (%) 14,54 11,9 [10 - 15] 13,2 – 16,7 14,6 16,7

Unitaria 0,45 - 0,52 – 0,57 0,52 0,57

Higroscopicidade 2,61 x 10-3 - - - -

Punto de saturación das fibras (%) 34 - - 28 30

Contracción lineal

     a) Tanxencial Total (%) 7,59 7,7 [4,2 – 9,9] 7,2 – 10,1 9,0 10,1

Unitaria 0,25 - - 0,32 0,34

     b) Radial Total (%) 4,09 4,6 [2,5 – 6,6] 4,1 – 6,0 6,0 6,0

Unitaria 0,14 - - 0,21 0,20

Dureza Monnin 2,6 – 3,1 - 2,2 – 4,2 3,6 2,2

Z. Viana     Z. Leiria

Portugal
Galicia AquitaniaCaracterísticas físicas

Media

Resistencia á compresión axial (N/mm2) 39,9 47,8 [34 – 68] 39,0 – 68,5 59,0 68,5

Resistencia á flexión estática (N/mm2) 79,7 90 [62 -139] 80,0 – 151,9 135,0 151,9

Módulo de elasticidade a flexión (N/mm2) 7.378 10.200 8.800 – 11.500 11.760 13.520

[6.000 – 16.000]

Tracción paralela á fibra o axial (N/mm2) 89,5 82,7 [46 – 162] - - -

Flexión dinámica (J) 15,9 11,8 [5 – 22] - - -

Esforzo cortante (N/mm2) Tanxencial 10,0 7 [2 – 12] - - -

Radial 8,4 - - -

Viana

Portugal
Galicia AquitaniaCaracterísticas mecánicas

Media Leiria

Fontes: A. Remacha 1987 (Galicia), CTBA (Aquitania), Albino de Carvalho 1997 y CTIMM 2003 (Portugal).



de dun maior consumo de adhesivo, etc.). No caso da obten-
ción de chapas de madeira, a madeira xuvenil provoca vibra-
cións na coitela e fallos de corte. Ademais, as chapas con
madeira xuvenil secan máis rápido incrementando a aparición
de fendas.

A importancia do coñecemento das propiedades da madeira
xuvenil acentúase ante a tendencia á diminución das quendas
de corta das plantacións. En Francia, considérase que a actual
quenda de rotación do piñeiro marítimo, comprendida entre 45
e 50 anos, pode reducirse coa aplicación de novas técnicas ata
alcanzar un valor situado en torno aos 30 anos. Por esta razón,
o coñecemento da proporción de madeira xuvenil procesada, e
a súa influencia sobre as características do produto fabricado,
constitúen aspectos esenciais para garantir o rendemento do
proceso e a calidade do produto final.

Bolsas de resina no piñeiro marítimo

As bolsas de resina forman parte das singularidades que poden
afectar de maneira importante á calidade da madeira serrada
de coníferas, principalmente en aplicacións de carpintaría e
mobiliario. No caso do piñeiro pinaster, este tipo de defectos
preséntase en ocasións de maneira recorrente sen que as cau-
sas deste feito sexan ben coñecidas. 

Nesta especie, existen 3 tipos morfolóxicos de bolsas: 

O tipo I fórmase como unha aceboladura interior que non afec-
ta ao crecemento posterior da árbore. Este tipo de bolsas de
resina é o máis frecuente no piñeiro marítimo. 

O tipo II corresponde a unha reacción de cicatrización conse-
cuencia dunha ferida que dana o cambium, podendo incluír unha
parte de cortiza. Ademais este tipo de bolsas perturban o cre-
cemento da árbore durante varios anos, depreciando fortemen-
te a madeira.
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Variación descendente 
de características:

- Ángulo fibrilar da S2
- Contracción lonxitudinal
- Humidade da madeira

Variación crecente e
gradual de 
características:

- Densidade
- Lonxitude das células
- Grosor das paredes 

celulares
- Contracción transversal
- Porcentaxe da madeira 

de verán
- Resistencia mecánica

Madeira xuvenil

Medula CortizaAnel 5-20

Medula CortizaAnel 5-20

Madeira adulta

Madeira juvenil

Madeira adulta



O tipo III prodúcese como consecuencia de finas
fendeduras lonxitudinais que se enchen de resi-
na. No caso do piñeiro radiata, este tipo de bol-
sas atribuíronse a esforzos mecánicos que pro-
vocan lesións na madeira e fisuras na cortiza.

O estudo da xeometría das bolsas de tipo I e III
(realizado mediante o desenrolo das pezas) pon
de manifesto que as dimensións son moi varia-
bles, con lonxitudes comprendidas entre 20 e
120 mm, anchos de 10 a 50 mm e grosores
entre 1 e máis de 12 mm. Ao parecer existe
unha boa correlación entre a lonxitude e o
ancho. Así mesmo, a análise da relación entre a
altura e a presenza de bolsas (realizado consi-
derando as 3 primeiras trozas en 5 proceden-
cias diferentes) pon de manifesto que a madei-
ra situada a menor altura é máis sensible a apa-
rición deste fenómeno.

Nestes momentos, pese aos estudos realiza-
dos, non se coñecen ben as causas que provo-
can a aparición das bolsas de resina no piñeiro
marítimo. Porén, certos estudos realizados
sobre outras especies como o piñeiro radiata,
permiten sospeitar que factores como a veloci-
dade de crecemento e outros aspectos que
afectan á desestabilización da árbore (pendente
do terreo, ventos, traumatismos, realización de
claras, …) son posibles causas orixe deste
fenómeno. 

Por último, cabe mencionar que algúns estudos
realizados mediante microscopía electrónica e
outras técnicas experimentais, relacionan unha
liberación anormal de etileno (que se presenta
habitualmente en asociación con outras hormo-
nas vexetais) cunha proliferación anárquica do
cambium celular, que pode dar orixe á aparición
de bolsas de resina.
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O sector de serrado acompañou no seu crecemento o desen-
volvemento das plantacións realizado durante os séculos XIX e
XX. Inicialmente, esta industria utilizou muíños de auga para o
accionamento das serras. Posteriormente, co desenvolvemen-
to industrial, moitos dos equipos  reconvertéronse para traba-
llar con máquinas de vapor que utilizaban como combustible, en
moitos casos, os propios residuos do serradoiro. Nesta época
desenvólvense carros portatroncos con sistemas mecánicos
de fixación e posicionamento das trozas.

A época máis vizosa correspondeu ao período transcorrido
desde finais da Segunda Guerra Mundial ata principios dos
anos 60. O encarecemento dos custos salariais, producido
como consecuencia do fenómeno da emigración, provocou unha
certa recesión na tendencia de forte desenvolvemento mantida
ata este momento.

Máis recentemente, a partir dos anos 80, iniciouse unha
reconversión que trouxo consigo unha mellora da estrutura
empresarial e un incremento da capacidade produtiva de moi-
tas instalacións, principalmente en serradoiros de tamaño
medio e grande. Pese a iso, aínda hoxe existe un forte minifun-
dismo empresarial. 

Sistemas de serrado

A diferenza doutras coníferas, onde o fuste da árbore é xeral-
mente transportado completo ao serradoiro para efectuar o
dimensionamento en lonxitude das trozas, no caso do piñeiro
marítimo o tronzado realízase na explotación forestal. Desta
forma, as pezas selecciónanse e clasifican en función do seu
diámetro e singularidades, cortándoas en lonxitudes compren-
didas xeralmente entre 2 e 2,5 metros.

Esta práctica limita o uso desta especie en aplicacións estru-
turais, que demandan produtos de maior lonxitude (normal-
mente superior a 2,6 m). 

A razón desta utilización da madeira en trozas de curta lonxi-
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tude, vén dada polas perdas de materia prima provocadas
polas curvaturas do tronco, a súa conicidade e outras singula-
ridades.

Tradicionalmente, a industria de serrado do piñeiro marítimo
baseouse en sistemas de serrado de gran polivalencia que per-
miten obter un bo rendemento de materia prima, mesmo con
calidades heteroxéneas de madeira en tronco. A consideración
prioritaria do rendemento de materia prima, realizada en detri-
mento da produtividade da planta de serrado, fai que se obte-
ñan gran cantidade de dimensións e calidades. Con iso dificúl-
tase a automatización dos procesos e, especialmente, a clasi-
ficación e manipulación da madeira serrada. Un claro exemplo
desta circunstancia é o emprego do sistema de clasificación
por “anchos corridos” utilizado tradicionalmente en Galicia.

Nas últimas décadas produciuse un incremento das empresas
que modificaron o sistema clásico de serrado, especializando a
súa produción en determinados produtos. Isto esixe unha
maior especificidade nos requirimentos de madeira en rolla, en
función do tipo de produto a obter. Desta forma é posible
aumentar a produtividade e automatizar as operacións de cla-
sificado e amoreado, se ben a instalación pasa a ser moi
dependente da subministración de materia prima

Tipos de instalacións

A implantación dos equipos de produción das instalacións de
serrado desenvólvense segundo dous esquemas tipo: disposi-
ción en espiga e disposición en liña.

A disposición en espiga é tradicionalmente a máis común ao ir
asociada a unha maior flexibilidade na liña de produción. Estas
instalacións acostuman basearse na utilización de serras de
cinta que permiten procesar troncos dentro dun gran rango
diametral e realizar cambios continuos no despezamento de
serrado.

O despezamento optimízase peza a peza de modo manual

(habitualmente non dispoñen de sistemas automáticos de opti-
mización do corte) segundo as súas características e calidade.
Desta forma conséguese unha gran flexibilidade na produción.
Este tipo de instalacións corresponden habitualmente a serra-
doiros que consumen madeira en rolla cun diámetro mínimo
con cortiza de 20 cm, para producir táboa e táboa grande
xeralmente con “anchos corridos” (sen clasificación por ancho).
Así,  trátase de conseguir a maior porcentaxe posible de pro-
duto para mobiliario e carpintaría (táboa limpa, semilimpa e
carpintaría) e un bo rendemento de materia prima. 

A disposición en liña desenvolveuse para poder alcanzar gran-
des producións e unha alta produtividade. Para a aplicación
deste sistema de serrado acostúmase recorrer a equipos tipo
“chipper-canter” dispostos de forma enfrontada, en combina-
ción con equipos de corte múltiple con serras circulares. Desta
forma obtéñense velocidades de alimentación moi elevadas
(100 m/min e mesmo superiores). Este tipo de instalacións en
liña ofrecen moi pouca versatilidade e flexibilidade, polo que se
utilizan en empresas cunha produción moi especializada para
determinados sectores.

Esta disposición é moi común nos serradoiros que producen
táboa pequena e taco para a elaboración de envases e embala-
xes, a partir de madeira de pequeno diámetro (habitualmente
no rango de 12-20 cm) en ocasións con madeira tronzada a
lonxitudes inferiores a 1,25 metros.  
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funcionamiento

de chipper-canter



Equipos e tecnoloxías

Preparación da madeira en rolla

A preparación da madeira en rolla, realizada no parque de
madeiras ou patio de amoreado, pode incluír as operacións de
cubicación, clasificación, tronzado da madeira, descortizado e
clasificación final. No caso dos serradoiros de piñeiro maríti-
mo, xeralmente, estas operacións limítanse á operación de
descortizado.

O máis habitual é que a selección por clases diamétricas e cali-
dades dos troncos se realice no monte, chegando a madeira ao
serradoiro xa clasificada. A utilización cada vez máis frecuente
de procesadoras forestais nos aproveitamentos permite mello-
rar esta clasificación ao facilitarse un maior control das dimen-
sións da madeira. 

Durante os últimos anos, o desenvolvemento de liñas de alta
produción propiciou que se comezasen a implantar liñas de cla-
sificación automáticas da madeira en tronco (baseadas en
medicións de diamétros, curvaturas e conicidades) co obxecti-
vo de mellorar o rendemento e a produtividade. 

O equipo máis utilizado para o descortizado do piñeiro maríti-
mo é o de coitelas con anel xiratorio. Este tipo de descortiza-
dora permite traba-
llar cun rango diame-
tral importante (habi-
tualmente de 10-60
cm) e altas velocida-
des (habitualmente
entre 20-50 m/min)
obténdose unha boa
calidade de descorti-
zado.

Serrado

Serras de cinta

É o equipo máis común utilizado no procesamento do piñeiro
marítimo. Acostuma estar formado por unha serra de cinta
vertical monocorte cun carro portatroncos lateral. A súa utili-
zación baséase principalmente na súa alta flexibilidade (posibi-
lidade de cambio de dimensións corte a corte) e na súa gran-
de adaptabilidade a distintos patróns de corte e dimensións da
madeira. O operador deste equipo desempeña un labor funda-
mental ao seleccionar o despezamento máis adecuado, en fun-
ción das características da materia prima e as dimensións e
calidades dos produtos a obter. 

Nos últimos tempos esta tecnoloxía evolucionou coa incorpora-
ción dos seguintes medios:

- Serras bicorte. Permiten aumentar a capacidade de produ-
ción arredor dun 20 - 40%, podendo adaptarse sen necesi-
dade de grandes investimentos a equipos xa existentes.

- Tandem. Este sistema consiste en utilizar dous equipos de
corte alimentados por un mesmo carro portatroncos. Desta
forma, en cada movemento de avance é posible obter 2 pro-
dutos serrados. Este tipo de equipos é pouco empregado
debido ao problema que supón a separación dos produtos
obtidos.

- Serras enfrontadas ou “twin”. Consiste en utilizar dúas
serras de cinta enfrontadas que poden posicionarse de
forma simétrica respecto ao eixe de alimentación. Esta tec-
noloxía presenta vantaxes en relación á colocación en tan-
dem, pola maior facilidade de separación dos produtos. A ali-
mentación pode realizarse mediante unha cadea de alimenta-
ción central (moi utilizada cando se traballa con madeira de
pequenas dimensións se ben presenta problemas para a rea-
limentación da madeira) ou mediante a utilización dun carro
central suspendido (versión “tele-twin”). Este último sistema
permite mellorar a produción en torno a un 30 - 40%.
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Detalle de funcionamento dunha 
descortizadora de coitelas con
anel rotor.



Actualmente estanse a desenvolver equipos de serra de cinta
con carro portatroncos que incorporan sistemas automáticos
de optimización do despezamento baseados na medición/cubi-
cación dos troncos e en valores de programación. Desta forma
o operador debe unicamente supervisar o funcionamento do
equipo validando o patrón de corte calculado polo ordenador.

Ademais do seu uso no grupo de cabeza, estes equipos son uti-
lizados frecuentemente na fase de reaserrado, sobre todo no
desdobrado de costeiros, co fin de aumentar a produtividade e
a produción da liña. Os equipos de desdobrado fóronse mello-
rando de forma continua, principalmente nos sistemas de ali-
mentación e realimentación das pezas. A configuración máis
usual do equipo está formada por unha serra de cinta inclinada
con mesa de alimentación e rodete de arrastre. 

No caso de Galicia é habitual encontrar liñas de fabricación,
orientadas á fabricación de táboa pequena para envase e
embalaxe, que utilizan sistemas de corte baseados en serras
de cinta. Estas liñas de fabricación baséanse en realizar 3
caras á peza, normalmente cun grupo de serras enfrontadas e
unha serra de cinta horizontal. Posteriormente o núcleo con
tres caras  reasérrase nun equipo de serras de cinta en tan-
dem ou serras individuais equipadas con realimentador.

Chipper-canters

Os chipper canters son dispositivos de corte que converten
directamente o material residual en lasca, o que permite evitar
as dificultades na recollida, transporte e manexo dos costei-
ros. Esta tecnoloxía, relativamente recente, permite ademais
obter velocidades de alimentación moi elevadas (50 - 100
m/min podendo alcanzarse mesmo 150 m/min) facendo posi-
ble a obtención de altas capacidades de produción. 

Estes equipos asócianse sempre a outras tecnoloxías de corte.
As combinacións máis frecuentes son:
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Serras enfrentadas con carro aéreo (teletwin).



- Serras de cinta enfrontadas (twin). Permiten traballar con
maior altura e menor grosor de corte que as serras circula-
res, se ben a produción é menor (velocidades de alimenta-
ción da orde de 40-60 m/min). 

- Serras circulares enfrontadas. Poden ser dun só eixe ou de
dous eixes (maior altura de corte). Acostuman utilizarse 4
serras enfrontadas para obter ata 4 pezas serradas en cada
movemento. 

- Serras múltiples circulares. Permiten producir múltiples
pezas nun só avance.

- Serra de cinta e carro portatroncos. Neste caso un cabezal
tipo “canter” situado antes da serra de cinta, e aliñado con
ela, lasca directamente a zona de costeiro. A produción está
limitada polo equipo de corte.

No caso máis habitual de disposición en liña, estes equipos
poden ter dous sistemas de traballo: 

- Clasificación en liña: Neste caso un equipo cubicador instala-
do á entrada da liña realiza a medición do tronco, para que
poida ser calculado o esquema de corte óptimo. Desta
forma, para cada peza, os equipos de serrado deben adap-
tarse ao esquema de corte seleccionado.

- Clasificación previa: A madeira é clasificada no parque por
dimensións e calidades, entrando na liña de serrado de modo
homoxéneo. Desta forma, conséguese diminuír o tempo de
cálculo do despezamento por parte do ordenador, así como o
tempo de desprazamento e posicionamento das ferramentas
de corte.

Neste tipo de equipos, de moi alta produtividade, os operarios
limítanse practicamente a labores de supervisión, non tendo
practicamente capacidade de decisión sobre a operación de
selección do esquema de corte. Esta tecnoloxía está aínda moi
pouco implantada no procesamento do piñeiro marítimo.

Serras circulares

Esta tecnoloxía ten importantes vantaxes debido á súa gran
precisión e calidade de corte. A súa aplicación no grupo de
cabeza (primeiro corte) está limitada a troncos de menos de
300 mm. Acostuma basearse en dúas serras circulares
enfrontadas que se utilizan para producir un núcleo. En equipos
de corte múltiple (segundos cortes) permite aumentar de
maneira importante a capacidade de produción do serradoiro.

Inicialmente estes equipos múltiples de serra circulares dispu-
ñan de serras fixas. Actualmente existen versións con serras
móbiles que permiten unha maior flexibilidade na aplicación
destes equipos.

Ademais dos equipos múltiples, a súa outra grande aplicación
é como equipos de canteado para o dimensionado en ancho das
táboas e táboa grandes. Se ben tradicionalmente estes equi-
pos dispuñan de dúas serras, con polo menos unha delas
móbil, actualmente chéganse a utilizar equipos de ata 3 e 4
serras móbiles.

Ferramenta de corte

A industria de serrado do piñeiro marítimo, basea a súa produ-
ción no emprego de equipos de corte de serra de cinta, tamén
denominadas serras de banda. Os equipos máis modernos,
acostuman dispor de volantes de 1,4 a 1,5 metros de diámetro
e potencias de entre 75 e 90 CV. Para conseguir altas veloci-
dades de alimentación estes equipos acostuman dispor de
serras anchas, normalmente de máis de 200 mm e un grosor
de polo menos 1,4 mm; equipadas con dentes estelitados. Con
este equipamento e velocidades de corte (velocidade da serra)
comprendidas entre 40 e 45 m/s, conséguense alcanzar veloci-
dades de alimentación de 50 m/minuto. Para conseguir estas
velocidades, recoméndase traballar con serras con ángulo de
corte entre 20º e 25º, podendo chegar nalgúns casos a 28º, un
paso de dente de 45-50 mm, e unha altura entre 15-17 mm.
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Clasificación e amoreado

A clasificación da madeira ten como finalidade agrupar e amo-
rear a madeira en función das súas dimensións e calidades
comerciais. Nalgúns casos é habitual que os serradoiros de
piñeiro marítimo traballen coa clasificación por “anchos corri-
dos”.

O aumento de produción media das plantas, a tendencia para
produtos de ancho fixo, e o desenvolvemento da tecnoloxía,
permitiron a implantación de sistemas automáticos de clasifi-
cación e amoreado. Se ben a automatización da clasificación
dimensional está completamente superada, na clasificación por
calidades, de forma xeral, o operador é quen toma as decisións
seleccionando a madeira de forma manual.

Nos clasificadores automáticos cabe distinguir dous tipos: lon-
xitudinais e transversais. Os sistemas lonxitudinais acostuman
utilizar madeira de menos de 2 m de lonxitude, ou ben madei-
ra seca. Os transversais, que á súa vez poden ser verticais ou
horizontais, son os máis utilizados con madeira de maior lonxi-
tude. Os clasificadores automáticos acostuman estar integra-
dos en liña con outros dispositivos como os apíadores automá-
ticos, dispositivos de embalaxe e de marcado da madeira.

No caso de grandes producións o marcado da madeira pode
realizarse mediante un dispositivo (normalmente mediante
inxección de chorro de tinta) integrado na liña de clasificación.

No caso de producións menores, o marcado realízase manual-
mente mediante un rodete ou tampón de marcaxe.

Medios auxiliares de control

A incorporación das tecnoloxías da información ao proceso de
produción, foi integrada para optimizar o proceso de valoriza-
ción da madeira, en función das características da materia
prima a transformar (forma das trozas, localización das singu-
laridades da madeira, etc.). 

Estes avances fan posible que as cadencias de produción poi-
dan incrementarse de maneira importante ata alcanzar valores
da orde de 20 trozas/minuto na entrada da liña, e mesmo
superiores a 100 pezas/minuto na fase final do proceso. Así
mesmo, a incorporación destas tecnoloxías permite un mellor
control da calidade do produto. 

A posibilidade de coñecer o volume de cada troza constitúe un
elemento de xestión fundamental. Para iso, débese medir o diá-
metro en polo menos dous eixes perpendiculares. No caso da
optimización do corte é necesario tamén coñecer os diámetros
en punta delgada e punta grosa.

A medición da lonxitude das trozas realízase medindo o despra-
zamento das trozas mediante un sensor fixo. Para que as medi-
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Paso de dente: 45 - 50 mm γ : 20º- 25º

Altura: 
15 - 17 mm

Funcionamento dunha máquina de amorear automática

1.- Alimentador de
produtos.
2.- Brazos 

de facer moreas.
3.- Morea de  

madeira.
4.- Subministración

de restreis.



cións sexan fiables, é necesario que os equipos utilizados non
sexan sensibles ás variacións climáticas e que sexan capaces
de soportar cadencias de medida elevadas.

Habitualmente utilízanse dous sistemas:

- Feixes luminosos. Este sistema consiste en pasar as trozas
entre os feixes formados por 2 fontes luminosas, medindo as
zonas de sombra deixadas sobre os sensores. 

- Rede de raios infravermellos. O principio consiste en pasar
as trozas por un feixe de raios emitidos paralelamente dun
emisor a un receptor. A medición realízase cunha precisión
que oscila entre 1 e 4 mm.

Calquera que sexa o sistema utilizado, é indispensable que o
movemento das trozas se realice cun sistema estable coa fin
de que as medicións sexan fiables.

Para realizar a optimización do corte é necesario determinar a
forma da madeira, caracterizando a súa curvatura e conicida-
de. Isto conséguese realizando medidas continuas de diámetro,
segundo dous eixes perpendiculares. 

Nun parque de madeira en tronco, estes sistemas permiten
controlar o proceso de clasificación das trozas por dimensións,
diámetros e longo. Os datos da madeira clasificada permiten
seleccionar o despezamento máis adecuado e conseguir gran-
des cadencias de produción (da orde de 20 pezas/minuto). Ás
veces estes sistemas de optimización instálanse á entrada da
liña de serrado co fin de facilitar a toma de decisións por parte
do operario, se ben neste caso a cadencia de produción redú-
cese sensiblemente. 
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Cubicación e optimización. Principio de funcionamiento por feixes luminosos.

L- Ancho
H- Altura
Lo - Lonxitude
d1 - Diámetro punta delgada
d2 - d1  Marxe de programación
Con - Conicidade
F1 - Frecha
Hn - Altura do núcleo 

1 - Transportador 
lonxitudinal

2 - Troza de madeira
3 - Fontes luminosas
4 - Receptores



Posicionamento mediante láser

Este sistema, que pode ser moi simple, está constituído por un
emisor láser que o operador utiliza para posicionar o corte da
serra. Isto permite ao operador actuar máis rapidamente e con
máis seguridade. A utilización de varios raios láser, acoplados
a un software de cálculo, permite optimizar o esquema de
corte en función dos programas preseleccionados.

Visión artificial

Este dispositivo está formado por moitas cámaras acopladas
en rede e conectadas a un ordenador. Este equipo permite
determinar os perfís das pezas para controlar o seu posiciona-
mento e a súa fixación sobre o carro portatroncos das serras
de cabeza. Un dispositivo similar pode ser utilizado nas serras
desdobradoras ou reaserradoras.

Estes datos e a súa visualización en pantalla permiten ao ope-
rador seleccionar o despezamento dunha maneira segura e
rápida a partir dos programas preseleccionados.

Automatización da clasificación

As melloras realizadas nos equipos de visión industrial fixeron

fiable a identificación das singularidades ou defectos na madei-

ra, co fin de conseguir unha clasificación automática por cali-

dade da madeira.

As cámaras de visión colócanse en 2 eixes perpendiculares,

para que a exploración se faga sobre as 4 caras das pezas.

Automatización da clasificación por calidade da madeira serrada
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Visualización do esquema de corte na pantalla.

Aliñamento do tronco mediante cámaras

Carro con torres independentes

Principio do scanner de visión

3. Cinta de evacuación
4. Xogo de cámaras
5. Xogo de cámaras

1. Tránsfer de alimentación
2. Scanner de visión



Automatización do corte en lonxitude

O sistema máis estendido e fiable consiste en utilizar un sensor que le as marcas que os operadores realizan manualmente nas zonas de corte das
pezas. Desta forma identifícanse as zonas a eliminar determinando as zonas defectuosas. A continuación, un ordenador programable optimiza o
corte que se executa mediante unha serra circular escamotable. A instalación complétase habitualmente cun equipo de clasificación que funciona
de forma automática.

Neste caso acostúmanse utilizar clasificadores lonxitudinais que, se ben necesitan máis espazo en lonxitude, son máis sinxelos e doados de fabricar
que os clasificadores transversais máis compactos pero máis complexos de manexo e construción.
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Sistema de optimizado lonxitudinal.

1- Cortes

X1
X2
X3
X4
X5

1 - Zona de marcado de defectos
2 - Medición e corte
3 - Clasificación automática 2- Marcado con xiz fluorescente

Lonxitude de corte

X1

1
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3

X2 X3 X4 X5



Exemplos de liñas de serrado
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Liña de serrado para piñeiro pinaster (Serradoiros de táboa e táboa grande). 
Referencia de produción: 14.000 - 20.000 t/ano/quenda

Liña de serrado baseada en Chipper Canter e serras circulares. 
Referencia de produción: 35.000 - 50.000 t/ano/quenda

1.- Chipper Canter con 4 serras circulares
e sistema realimentador

2.- Canteadora con tronzadora

Descortezadora de coitelas
(anel xiratorio)

Serra de cinta con carro portatroncos
(mono ou bicorte)

Canteadora

Retestado e
baño
antiazulado

Clasificación manual

Clasificación manual

Retestado e
baño
antiazulado

Desdobradora de cinta 
con realimentación

Desdobradora de cinta 
con realimentación

Serra de cinta con carro portatroncos
(mono ou bicorte)

Descortezadora de coitelas
(anel xiratorio)

Liña de serrado para piñeiro pinaster (combinación con produtos de ancho fijo). 
Referencia de produción: 18.000 - 24.000 t/ano/quenda
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Secado natural

A madeira posúe de forma natural un contido de auga moi
superior ao que debe presentar nas súas condicións normais
de utilización. Así, a humidade da madeira verde (expresada en
relación á masa de madeira anhidra) pode chegar a ser supe-
rior ao 100%. A seguinte figura ofrece unha referencia sobre
os niveis finais que corresponden a utilizacións de exterior e
interior.

Este método de secado require só unha dispoñibilidade de
terreo adecuada e non implica custo ningún derivado do consu-
mo de enerxía. Non obstante, a principal desvantaxe deste
método de secado vén dada pola dependencia das condicións
climáticas da almacenaxe, que limita considerablemente as

82 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster

Taxa de humidade recomendada

Taxa de humidade comúnmente utilizada

Parquet
mosaico

Parquet
tradicional

Parquet
laminado

Revestimento

Mobles

Carpintaría
interior

Envases
e embalaxes

Carpintaría
tradicional

Carpintaría
industrial

Madeira
laminadaCarpintaría

exterior

Estruturas

Parquet
mosaico

Parquet
tradicional

Parquet
laminado

Revestimento

Mobles

Carpintaría
interior

Envases
e embalaxes

Estruturas

Carpintaría
tradicional

Carpintaría
industrial

Madeira
laminada

Carpintaría
exterior

0

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6

Fonte: Le séchage des résineux. CTBA



posibilidades de alcanzar contidos de humidade compatibles co
uso final (especialmente en aplicacións que precisen contidos
de humidade inferiores ao 15%). Outra desvantaxe engadida
vén dada pola falta de control sobre a calidade final da madei-
ra seca obtida.

Se ben esta técnica presenta grandes diferenzas (dependendo
de factores como o sistema de amoreado empregado, o gro-
sor da madeira e as condicións ambientais) o termo medio de
duración do secado natural do piñeiro pinaster (ata conseguir
unha humidade situada en torno ao 20%) pode cifrarse nuns
80-90 días en inverno e 20 - 30 días en verán para madeira
serrada de 27 mm. de grosor. 

Para obter un secado natural correcto é importante asegurar
unha boa circulación de ar e dispor a morea de modo que a
perda de calidade por deformacións ou outros defectos se vexa
reducida. Para iso é conveniente orientar a madeira en direc-
ción perpendicular aos ventos dominantes, e dispor as moreas
do modo indicado na figura. Así mesmo, recoméndase utilizar
restreis de coníferas ou frondosas claras (para evitar manchas
por lavado de taninos). 

A seguinte táboa inclúe algúns valores de referencia sobre a
configuración idónea da morea, dependendo do grosor  de
madeira utilizado.

Tendo en conta que o ar frío e húmido tende a descender acu-
mulándose na parte baixa da morea, recoméndase elevar a
base das moreas evitando a presenza de vexetación ou a for-

mación de charcos. Tamén é recomendable protexer as more-
as na súa parte superior. Desta forma, favorecerase o secado
e a prevención do ataque de fungos de azulado.

18-20 20 0.3-0.5

20-30 25 0.4-0.5

30-40 30 0.6-0.8

40-60 35 0.6-0.8

60-80 40 0.9-1.0

80-100 45 1

Grosor da
madeira (mm)

Separación entre
restreis (m)

Espesor dos
 restreis (mm)
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Tellado

Dados de formigón

1,2 - 1,5 m.
0,5 - 0,8 m. 0,2 m.

0,4 - 0,5 m.

Amoreado en triángulo
Amoreado de pé

Amoreado en cabalete Amoreado horizontal
(para táboa grande de tarima)



O sistema de amoreado en vertical permite incrementar a velo-
cidade de secado (de 1,5 a 2 veces). Non obstante, o risco de
deformacións é máis elevado polo que non se recomenda utili-
zalo con humidades inferiores ao 30%.

Técnicas de secado artificial

Se ben o secado ao ar libre é unha opción vantaxosa nalgúns
aspectos (simplicidade, custo enerxético, custo de mantemen-
to, requirimentos de investimento, …) na actualidade existe
unha tendencia para a incorporación do secado artificial en
cámara. Este feito vén motivado polos seguintes factores: 

- Necesidade de asegurar a obtención dun produto final com-
patible con aplicacións que requiren baixos contidos de humi-
dade (chans, revestimentos, …). 

- Conveniencia de mellorar o tempo de secado, reducindo as
existencias de produtos en curso de fabricación, para obter
importantes vantaxes financeiras e unha maior flexibilidade
organizativa. 

- Optimización do transporte da madeira serrada ao reducir o
peso da madeira. 

- Eliminación da posibilidade de degradación da madeira serra-
da (por azulado ou outras causas).

Entre as tecnoloxías de secado artificial distínguense os
seguintes tipos:

Secadoiros de ar quente climatizado

O funcionamento deste sistema consiste en tomar ar do exte-
rior para o impulsar, a través duns ventiladores, sobre unha
batería calefactora e un sistema de humidificación. Deste
modo o ar é acondicionado, a unha temperatura e humidade
relativa determinadas, en función das necesidades de secado.
O ar climatizado pasa a través da morea, absorbendo o vapor
de auga extraído da madeira. Con iso o ar arrefríase, cargán-
dose de humidade, polo que é necesario substituílo por ar exte-
rior máis seco.

Cámaras de secado a media temperatura (menos de 100ºC)

Este tipo de secadoiro é o máis utilizado con piñeiro marítimo.
Os ciclos de secado obtidos son relativamente curtos (3-3,5
días para táboa de 25-27 mm de grosor).

A cámara fabrícase normalmente a partir de paneis mixtos
illantes con recubrimento de aceiro ou aluminio, nos que se dis-
poñen unha serie de baterías calefactoras e ventiladores que
producen unha corrente de ar quente en dirección transversal
á madeira. A condución do secado efectúase a partir de son-
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Secado artificial

Secado convencional

Secado mediante
baleiro

Ar quente climatizado

Secadoiro de bomba de
calor

Baleiro discontinuo

Balerio continuo

Secado en cámara

Túneles de secado

De circuito pechado

De circuito aberto

Con placas

Con vapor sobrequentado

(presión atmosférica)

Secado a media
temperatura (<100º C)

Secado a alta
temperatura
(100-120º C)



das de humidade e temperatura colocadas no interior da cáma-
ra. Un dispositivo electrónico realiza unha regulación automáti-
ca das condicións ambientais en función do programa de seca-
do seleccionado para cada especie de madeira e grosor de pro-
duto. Neste tipo de secadoiros acostuman utilizar velocidades
de ar no interior das moreas de 1,5 a 3 m/s. A instalación de
variadores de frecuencia permite regular a velocidade nas dis-
tintas etapas de secado. 

O sistema de calefacción máis utilizado son baterías de inter-
cambiadores de calor polas que circula auga quente, aceite tér-
mico ou calquera outro fluído térmico. Habitualmente a calor
provén de caldeiras de fuel ou gas, ou ben de caldeiras de bio-
masa que se abastecen dos residuos xerados pola empresa.

Actualmente está en fase de desenvolvemento un novo sistema
baseado no uso dun queimador de gas no acondicionamento
térmico directo do ar. Esta variante permite utilizar como com-
bustible gas natural, propano ou butano.

Para a regulación da humidade do ar destes secadoiros, utilí-
zanse sistemas de humidificación baseados en inxectores de
auga fría pulverizada ou vapor a baixa presión. Así mesmo,
para reducir a humidade do ar, dispóñense condutos ou tram-
piñas regulables que permiten a renovación do ar. Estes dispo-
sitivos poden ser equipados con motores de extracción.

A capacidade útil deste tipo de secadoiros pode chegar a 100
m3, se ben as unidades máis funcionais acostuman ter unha
capacidade comprendida entre 30 e 80 m3. Normalmente, a
capacidade útil acostuma corresponder ao 20 - 25% da capa-
cidade total. Desta forma, un secadoiro de 50 m3 require unha
cámara cun volume de 200 - 250 m3.

Para o secado de piñeiro, normalmente, recoméndase que a
potencia calorífica instalada sexa dunhas 700.000 kcal/h para
un secadoiro de 80 m3 útiles de capacidade.

Cámaras de secado a alta temperatura (maior de 100ºC)

Durante os últimos anos desenvolvéronse cámaras de secado
de alta temperatura (115ºC - 130ºC) que permiten reducir
drasticamente o tempo de secado nas coníferas (no caso do
piñeiro marítimo chégase a reducir o ciclo entre 2,5 e 3
veces).

O sistema de funcionamento é similar ao das cámaras de
media temperatura. A principal diferenza radica na utilización
de velocidades de ar maiores (entre 5 e 6 m/s) e un ancho de
moreas inferior (< 2 - 2,5 m) que asegure a homoxeneidade do
secado. Esta última circunstancia fai que os secadoiros teñan
normalmente unha capacidade reducida (15 - 50 m3).
Ademais, para conseguir estas temperaturas de ar é necesa-
rio utilizar fluídos térmicos a unha temperatura da orde de 160
ºC (aceite térmico ou auga sobrequentada).

Co fin de reducir as deformacións de secado é conveniente
efectuar un amoreado moi coidadoso e facer uso de pesos
repartidos uniformemente na parte superior da morea.
Recoméndase empregar unha carga de 1000 kg/m2. 

Os dous grandes problemas que presentan estes secadoiros
son a regulación do proceso e a determinación do punto final
do secado. O primeiro aspecto vén dado pola dificultade exis-
tente na determinación da humidade relativa do ar a tempera-
turas superiores a 100ºC e humidades de equilibrio higroscó-
pico inferiores ao 5%. Entre as solucións existentes destaca a
utilización dunha atmosfera pura de vapor de auga (“secado en
vapor sobrequentado”). Este sistema permite regular o proce-
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so en función da temperatura do bulbo seco. Outros métodos
consisten en manter constantes as temperaturas dos bulbos

seco e húmido, e regular a operación por tempo.

Así mesmo, existen unha serie de importantes condicionantes
a ter en conta:

- A madeira con altos contidos de resina presenta problemas
derivados da migración da resina cara a superficie. Esta resi-
na pode cristalizar producindo unha coloración escura na
madeira de difícil eliminación posterior. 

- Os nós mortos tenden a desprenderse sobre todo se van
acompañados de resina.

- Cando hai diferenzas importantes na humidade inicial na
carga, dáse lugar a dispersións importantes en contido de
humidade final da madeira. Este sistema está indicado para
o secado de coníferas desde o estado verde.

- Este secado é recomendable para espesores inferiores a 50
mm. Con espesores maiores e, sobre todo, con seccións
cadradas, normalmente aparecen fendas internas nas testas
que se poden estender ata 20-25 cm.

A continuación recóllese o programa de secado proposto polo
CIFOR-INIA para o secado a alta temperatura en vapor sobre-
quentado:

Onde:
T: Temperatura seca dentro do secadoiro nas fases de secado e igualación.
Tms, Tmi: Temperatura da madeira no momento final das fases de secado e
igualación (medida por termopares de 3 mm, tipo T, introducidos transversal-
mente e polo canto das pezas testemuña ata unha profundidade de 50 mm). 
HEHs, HEHi: Humidade de equilibrio da madeira que corresponde á tempera-
tura da madeira alcanzada ao final das fases de secado e igualación.

Túneles de secado

Este tipo de secadoiros de gran capacidade son utilizados prin-
cipalmente nos serradoiros de gran produción que producen
táboa con grosores comprendidos entre 25 e 35 mm. Este
secado baséase en ir desprazando as moreas de madeira por
unha cámara de gran lonxitude, na que a madeira pasa por
varias condicións ou etapas de secado. 

Estas instalacións teñen como grandes vantaxes, a súa gran
capacidade de produción, un baixo custo enerxético e a posibi-
lidade de automatización da alimentación e descarga da madei-
ra. O maior inconveniente encóntrase na dificultade, control da
humidade final da madeira. Ademais é necesario que toda a
carga de madeira sexa homoxénea, tanto na especie como no
contido de humidade inicial e no grosor.

A duración do secado de madeira de piñeiro marítimo de 27
mm. de grosor ata contidos de humidade do 10-12% é da orde
de 3 días (a unha temperatura máxima de 85ºC). Cun secado
a alta temperatura a duración pódese reducir a 1día.
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Ts (ºC) 127 124 121 118 115 113 110 107 104 102 100

Hr (%) 42 45 49 53 59  65 70 77 85 94 100

HEH (%) 3.1 3.4 3.8 4.2 5.0 5.8 6.9 8.7 11.3 15.5 19.5

Temperatura seca

Temperatura húmida constante a 100ºC

T (º C) Tms (º C) HEHs (%) T (º C) Tmi (º C) HEHi (%)

120 103 13,5 107 105 11,8

Programa do secado a alta temperatura en vapor sobrequentado para piñeiro pinaster

Fase do secado Fase de igualación



Secadoiros de bomba de calor

Este tipo de secadoiro baséase en utilizar unha bomba de calor
(semellante ás utilizadas nas máquinas frigoríficas) para deshi-
dratar o ar da cámara. O interese desta tecnoloxía reside na
mellora do rendemento enerxético do proceso. 

Estes secadoiros funcionan a temperaturas non moi altas (nor-
malmente inferiores a 60ºC). En moitos casos estes secadoi-
ros dispoñen tamén de baterías de calefacción e extractores o
que lles permite traballar durante as primeiras etapas, cando
máis doadamente perde humidade a madeira, como un seca-
doiro convencional.

En xeral, este tipo de cámaras son pouco utilizadas pola indus-
tria de serrado de piñeiro marítimo, destinándose máis comun-
mente ao secado de madeiras de frondosas. Os ciclos de seca-
do normais con pezas de piñeiro pinaster de baixo grosor son
da orde duns 5 días. As cámaras acostuman ter unha capaci-
dade de 30 a 80 m3.  

Existen dous tipos:

Secadoiro de bomba de calor de circuíto pechado

Neste tipo de cámaras, o ar húmido que sae da morea pasa
por un deshumificador que condensa o vapor de auga extraído
da madeira, que se evacúa ao exterior do secadoiro. O ar seco
pasa polo condensador para se quentar, sendo necesario, prin-
cipalmente nas primeiras fases de secado, incorporar unha
batería de calefacción de apoio (normalmente de tipo eléctri-
co). Neste tipo de secadoiros a velocidade do ar acostuma ser
de 1,5 a 2,5 m/s.

Secadoiro de bomba de calor de circuíto aberto

Neste caso os secadoiros dispoñen de clapetas de extracción
e de entrada de ar co fin de regular as condicións climáticas do
interior do secadoiro.

Secado por baleiro

O método de secado de baleiro baséase en aplicar condicións
de presión que fagan incrementar a velocidade de circulación
da auga na madeira (coeficiente de difusión maior), diminuíndo
por outro lado a temperatura de ebulición da auga. Ambos os
duos feitos fan posible que o secado sexa máis rápido que en
condicións de presión atmosférica.
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A auga que sae da madeira, en forma de vapor, é succionada
para o exterior do secadoiro pola acción extractora da bomba
de baleiro, ou ben é condensada nun condensador para ser
expulsada ao exterior.

Entre os métodos máis comúns, en función dos medios empre-
gados para transmitir a calor á madeira, cabe distinguir:

Baleiro descontinuo
Quentamento por convección interrompendo periodicamente o
baleiro.

Baleiro continuo
Quentamento por condución. 
Placas metálicas en contacto directo coa madeira. 
Quentamento mediante vapor de auga sobrequentado.

A principal vantaxe do método de secado ao baleiro vén dada
pola redución da duración do secado entre 3 e 6 veces respec-
to do secado tradicional, con igual calidade de secado. Así
mesmo, permite o secado de madeiras de gran grosor. 

Estes secadoiros acostuman utilizarse como equipos de apoio
para reducir o tempo de secado no caso de especies de madei-
ra difíciles de secar, principalmente frondosas como a faia ou o
carballo.

Duración dos ciclos de secado 
para madeira de piñeiro pinaster

Na seguinte táboa recóllense os ciclos normais de secado para
varias especies para o secado con ar quente climatizado a
media temperatura (80º C), obtidas por experiencias do CTBA
en colaboración con outros organismos:

A continuación recóllese a duración dos ciclos normais de
secado do piñeiro marítimo (expresado en días) en función do
grosor da madeira e a técnica de secado empregada:

No caso de utilizar o secado a alta temperatura (120º C), o
secado do piñeiro marítimo (para grosores de 27 mm) pode
reducirse desde ciclos de 3 - 3,5 días, a ciclos de secado dun
só día.
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Humidade final desde estado verde 30% 12% 30% 12% 30% 12%

Ar quente
climatizado

Bomba de calor en
circuito aberto

Bomba de calor en
circuito pechado

27 1,8           3,5 4 8 5 10 

41 2,8           5,8 6 13 8 17 

54 4              8 9 19 11 24

Grosor da
madeira en mm

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
80ºC 120ªC

Dí
as

Piñeiro marítimo 80 - 90 10 - 12 3 - 3,5

Piñeiro silvestre 80 - 90 10 - 12 3 - 5

Carballo 60 - 70 10 - 12 28 - 30

Faia 70 - 80 10 - 12 10 - 15

Chopo 170 10 5 - 11

Humidade
inicial (%)

Humidade
final (%)

Duración do
secado (días)

Grosor da
 madeira: 27 mm

Duración do ciclo

Temperatura



Programas de secado 

O secado da madeira realízase aplicando unha serie de etapas
nas que as condicións ambientais da cámara se van adaptando
progresivamente á evolución do proceso.

A continuación inclúense como referencia varias cédulas de
secado establecidas mediante experimentación. Estas cédulas
deben ser eventualmente adaptadas en función da orixe da
madeira e as características dos equipos utilizados.

Programa de secado recomendado polo CTBA

Programa de secado recomendado polo BRE (Cédulas inglesas
de secado) para madeira de ata 4 cm de grosor.

Programa de secado recomendado polo Hildebrand para groso-
res menores de 30 mm.

Programa de secado recomendado polo Hildebrand para groso-
res comprendidos entre 30 e 60 mm.

Programa de secado recomendado polo Hildebrand para groso-
res de máis de 60 mm.

Verde 70 66,5 85 15,0 -

35 70 66,0 83 14,0 2,5

32 70 63,0 72 10,7 3,0

30 75 66,0 65 8,6 3,5

28 75 64,0 60 7,8 3,6

25 75 60,0 50 6,5 3,8

20 80 60,0 40 5,0 4,0

15 80 54,0 28 3,7 4,0

Humidade
relativa %

Humidade
da madeira

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmida ºC

Humidade de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado

 60 75 72,5 90,5 16 -

60 – 45 75 70 80 12 5

45 – 30 75 66,5 67 9 5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humidade
relativa %

Humidade
da madeira

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmida ºC

Humidade de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado

Verde 93,5 84,5 70 - -

50 99 81,5 50 - -

Humidade
relativa %

Humidade
da madeira

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmida ºC

Humidade de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado
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> 60 70 67,5 89,5 16 -

60 – 45 70 65 78,5 12 5

45 – 30 70 63 70 10 4,5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humidade
relativa %

Humidade
da madeira

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmida ºC

Humidade de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado

> 60 65 62,5 88,5 16 -

60 – 45 65 60,5 80,5 13 4,6

45 – 30 65 56 63 9 5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humidade
relativa %

Humidade
da madera

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmida ºC

Humidade de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado



Consideracións xerais sobre o secado do piñeiro  pinaster

- O piñeiro marítimo é unha especie de madeira relativamente
doada de secar, sendo os ciclos de secado bastante curtos
cos sistemas de secado convencionais, mesmo para groso-
res importantes.

- A duración dos ciclos de secado aumenta de forma importan-
te ao aumentar o grosor dos produtos.

- O aumento da temperatura de secado permite reducir os
ciclos de secado, pero na práctica o uso de temperaturas
superiores a 100ºC require dispor de técnicas altamente efi-
cientes e específicas. 

- Para poder exudar a resina da madeira e evitar posteriores
problemas na aplicación desta madeira, é suficiente unha
temperatura de 80ºC.

Consumo enerxético asociado 
ao secado de piñeiro pinaster

No secado artificial da madeira deben considerarse dous tipos
de gasto enerxético:

Enerxía calorífica de secado

Enerxía eléctrica destinada ao funcionamento da ventilación e
extracción de ar. Se ben en todos os casos o sistema de ven-
tilación e intercambio de ar é alimentado con enerxía eléctrica,
no caso da enerxía calorífica existen distintas posibilidades.

No caso dos secadoiros de bomba de calor o quentamento
lógrase ao pasar o ar polo condensador polo que o seu funcio-
namento é totalmente eléctrico. No caso dos secadoiros de ar
quente climatizado acostúmase utilizar enerxía calorífica proce-
dente da combustión dos propios residuos da industria, ou ben
doutros combustibles como o gas ou o fuel. 

Na seguinte táboa recóllense, a título indicativo, os consumos
de enerxía calorífica (expresados en Kwh por kg de auga extra

ída) obtidos en distintos estudos realizados polo CTBA en cola-
boración con outros organismos.

Consumo de enerxía eléctrica

A potencia de ventilación a instalar depende da xeometría das
moreas (ancho esencialmente) e da velocidade de circulación
de ar. Xeralmente para secadoiros convencionais cunha capa-
cidade de 30 a 80 m3 a potencia requirida é da orde de 0.3
Kw/m3 de capacidade útil. Este valor é sensiblemente superior
no secado a alta temperatura.

Consumo eléctrico do sistema de ventilación para o secado de
piñeiro marítimo con ar quente climatizado a temperatura
media:

- 20 Kwh/m3 ou 0,06 Kwh/kg de auga extraída (grosores de
27 mm e humidades de 80% a 10%). 

- 40 Kwh/m3 ou 0,13 Kwh/kg de auga extraída (grosores de
54 mm e humidades de 80% a 15%).

Os datos anteriores permiten constatar a gran cantidade de
enerxía que é necesaria para o secado da madeira (da orde de
450 Kwh/m3 o cal equivale a aproximadamente 10 veces a
enerxía utilizada no serrado). Por esta razón, o coñecemento e
a xestión do consumo enerxético asociado ao secado constitúe
un factor determinante no control dos custos de produción do
proceso.
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Grosor da
 madeira  (mm)

Contido de
humidade

Necesidades enerxéticas
Kwh/kg de auga extraída

Piñeiro marítimo 27 80-90 10-12 1,3-1,4 1,6-1,7

Piñeiro silvestre 27 90 15 1,4-1,5 -
27 80-90 10 - 1,5-1,6

Carballo 27 55 12 1,9 -
64 50 14 2,1 -

Chopo 27 170 10 1,2-1,7 -
27 150 10 - 1,9-2,3

Especie de madeira
Inicial (%) Final  (%) Media temperatura

80° C
Alta temperatura

120° C
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Aínda que o encolado de madeira vén sendo realizado desde hai
moitos séculos, defectos de operación e/ou insuficiencia das
características das colas existentes, crearon a idea de que a
unión por encolado ofrecía poucas garantías en canto á súa
resistencia mecánica e, sobre todo, en canto á súa durabilida-
de a longo prazo. A dúbida sobre a fiabilidade dunha unión enco-
lada deu orixe a unha forma de actuación na que se utilizaban
enxeñosos encaixes mecánicos, non só para aumentar a área
de encolado senón tamén para garantir a estabilidade do con-
xunto no caso de fallo do adhesivo. Esta solución ten como con-
secuencia unións caras e, en moitos casos, sobredimensiona-
das.

Nos últimos tempos producíronse desenvolvementos especta-
culares nas propiedades das colas. Hoxe en día existen proce-
dementos normalizados que permiten avaliar de forma precisa
os campos potenciais de utilización das colas (estruturais e
non estruturais, de uso interior e exterior, etc.) e as caracte-
rísticas cualitativas dunha unión encolada.

Desde o punto de vista das potencialidades das unións encola-
das, podemos citar como as máis importantes:

- Obtención de formas e dimensións difíciles de conseguir en
madeira maciza dunha soa peza sen defectos. 

- Mellora do comportamento de estabilidade dimensional e
deformacións. 

- Mellor aproveitamento das pezas de pequenas dimensións. 
- Eliminación local de defectos. 
- Rapidez e facilidade de preparación local de compoñentes. 
- Aumento da resistencia mecánica e a uniformidade de distri-

bución de tensións. 
- Posibilidade de realizar operacións de mecanización con ele-

mentos reconstituídos.

As limitacións e faltas de desempeño atribuídas ao encolado
débense a deficiencias de execución e/ou descoñecemento dos
límites reais desta técnica. Neste sentido, deben terse en
conta as condicións do proceso, as características do adhesi-
vo e a especie de madeira utilizadas. A continuación reséñase
información xeral sobre a tecnoloxía de encolado, incluíndo
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unha serie de especificacións aplicables ao encolado da madei-
ra de piñeiro marítimo.

Características xerais da adhesión

Mecanismos de adhesión

O mecanismo de adhesión foi explicado de diversas formas
para diferentes materiais. No caso da madeira existen teorías
que explican a adhesión como unha combinación de fenómenos
puramente mecánicos que van acompañados de unións de
natureza química.

Unión química

Toda a materia está constituída por átomos que se enlazan
entre si formando moléculas ou outros agregados estables. As
forzas de unión entre os átomos, que se designan como forzas
de unión interatómicas, son esencialmente de natureza electró-
nica, e teñen enerxías de unión elevadas que oscilan entre 10
e máis de 100 kcal/mol. Estas forzas determinan a estrutura
das moléculas e teñen pouco que ver cos fenómenos de adhe-
sión que conducen ao encolado.

Á súa vez, as ligazóns entre moléculas, designadas como for-
zas de unión intermoleculares, son fundamentalmente de natu-
reza electrostática e teñen enerxías de unión moito menores
que as primeiras (de 2 a 4 kcal/mol), polo que non son suficien-
temente fortes para que as moléculas se asocien entre si for-
mando novas substancias químicas. Por tanto, son responsa-
bles da resistencia ao desprazamento entre as moléculas, o
que explica o comportamento líquido ou sólido dos diferentes
materiais. Estas forzas intermoleculares (forzas de Van der
Walls e pontes de hidróxeno) só se manifestan cando as molé-
culas están suficientemente próximas (distancias menores de
3x10-8 cm) e teñen moito que ver coa adherencia que condi-
ciona os fenómenos de encolado. A adhesión da cola á madei-
ra por forzas de atracción intermoleculares é, na opinión dos

principais estudosos deste proceso, o mecanismo que máis
contribúe á resistencia total.

Unión mecánica

A adhesión mecánica tenta explicar o fenómeno do encolado da
madeira pola acción debida á adaptación da cola ás irregulari-
dades superficiais e a penetración na estrutura porosa da
madeira. Así, despois da polimerización ou o secado da cola,
esta queda fixada solidariamente coa madeira por encaixe
mecánico.

Resistencia da unión

O encolado consiste na xustaposición de dúas superficies, pla-
nas ou curvas, que se axustan entre si mediante unha película
moi fina de adhesivo. O encolado está suxeito fundamentalmen-
te a dous tipos de esforzos:

Movemento relativo entre dúas superficies (“corte”), inducido
como consecuencia da aplicación de tensións que poden darse
en calquera dirección (incluída a rotación sobre un eixe). 

Tensións de tracción perpendiculares á superficie (“arrinca-
mento”) que orixinan na madeira forzas que tenden a separar a
unión.

No caso do piñeiro pinaster, así como noutras especies con boa
aptitude ao encolado, a resistencia ás tensións de corte super-
ficial na zona de unión é superior á da propia madeira. Tamén
os límites de resistencia de tracción perpendicular son supe-
riores á cohesión transversal da propia madeira. As excepcións
a este comportamento só poden ser explicadas como conse-
cuencia dunha elección inadecuada de adhesivo, ou por defec-
tos na operación de encolado. A presenza de zonas cun eleva-
do contido en resina ou outras substancias contaminantes de
tipo graxento ou impermeabilizante, poden prexudicar a calida-
de da unión, véndose afectada sobre todo a resistencia á trac-
ción perpendicular.
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As tensións nas superficies de unión poden vir dadas non só
polas tensións de cálculo de servizo derivadas da aplicación de
cargas exteriores. Outro tipo de solicitudes “ocultas” aparecen
nas zonas de conexión por efecto de movementos entre os
dous compoñentes da unión. Estas tensións mecánicas apare-
cen como consecuencia de variacións das condicións ambien-
tais (temperatura e humidade relativa do ar). Ao ser a retrac-
ción e o inchamento diferentes, nas direccións axial, tanxencial
e radial, é de prever que madeiras pegadas inadecuadamente
provoquen nas zonas de conexión tensións importantes. Este
tipo de tensións son unha das principais causas do envellece-
mento por fatiga das conexións por encolado e, en última ins-
tancia, poden ser motivo do colapso da propia unión.

Caracterización do sustrato

No caso da madeira, debido ás súas particularidades (como a
anisotropía nas propiedades físicas e mecánicas e a súa estru-
tura), as superficies das pezas preséntanse bastante irregula-
res. Esta irregularidade pode acentuarse por deficiencias das
máquinas ou por unha deficiente concepción ou mantemento
das ferramentas cortantes. Mediante unha observación minu-
ciosa (ampliación ao microscopio ou con lupa binocular 40x)
pode comprobarse que as superficies teñen unha rugosidade
moi elevada, con fibras arrincadas, orificios e fendeduras.
Outro tipo de imperfeccións maniféstanse a unha escala supe-
rior ao existir diferenzas de planicidade local que se manifestan
en todo o ancho da peza.

Se ben desde o punto de vista do encolado a adhesión mecáni-
ca pode verse beneficiada pola rugosidade primaria, a adhesión
química vese afectada moi negativamente polos erros de forma
e a rugosidade secundaria. Para a maioría dos adhesivos a
descontinuidade do grosor da película é un factor perturbador
do bo desempeño da conexión. A excepción vén dada polas
colas epoxídicas que, ao non sufrir retracción durante a súa
fase de secado, non se ven afectadas negativamente na efica-
cia da conexión. 

Caracterización do proceso

No proceso de encolado están definidos intervalos de tempo
específicos para cada fase de operación. Así, “tempo aberto”
corresponde ao intervalo que transcorre entre a aplicación do
adhesivo e o posicionamento das superficies, “tempo pechado”
é o intervalo entre o posicionamento das pezas e o inicio do
prensado, e por último o “tempo de prensado” é o tempo en
que as pezas deben situarse baixo presión. Os fabricantes son
especialmente coidadosos nas indicacións destes tempos, que
dependen en moito das condicións de operación e da especie
de madeira. O piñeiro pinaster presenta na albura unha moi
elevada permeabilidade á auga, polo que o non cumprimento
dos tempos abertos ou pechados máximos poden facer que, no
momento de prensado, o pegamento xa estea demasiado
“seco” para permitir unha conexión eficaz. 

A viscosidade do adhesivo é un factor fundamental a controlar
para asegurar unha adecuada dosificación do produto. Neste
sentido, hai que ter en conta que viscosidades demasiado altas
ou baixas poden dificultar, respectivamente, a extensibilidade
da película e a penetración no substrato.

A temperatura é moi importante, aínda cando o adhesivo se
encontra en estado líquido, almacenado en espera do momen-
to de aplicación. Os adhesivos vinílicos presentan a caracterís-
tica de que, por debaixo de determinadas temperaturas, os
seus compoñentes  descompóñense de forma irreversible.
Esta temperatura crítica denomínase punto branco.
Dependendo das formulacións, as temperaturas do punto bran-
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co poden ir desde os 12ºC (para as colas de peor calidade) ata
preto de 3ºC. En climas nos que as temperaturas invernais
descenden puntualmente por debaixo destes valores, tendo en
conta que moitos dos talleres non son calefactados, debe pres-
tarse especial atención a esta característica. Unha temperatu-
ra demasiado elevada tamén pode ser prexudicial para a con-
servación da cola, pois pode facer perder o disolvente inicián-
dose o proceso de polimerización prematuramente. As tempe-
raturas de almacanamento máis convenientes sitúanse entre
os 15 e os 25ºC.

O control da temperatura durante a operación de encolado é
tamén fundamental para o equilibrio do contido de humidade e,
sobre todo, para se adecuar ás esixencias propias de certos
adhesivos que necesitan calor para iniciar ou proseguir os feno-
ménos de reticulación ou cura. Outro importante aspecto a ter
en conta fai referencia ao grupo dos pegamentos termoplásti-
cos. Neste caso, as propiedades de resistencia mecánica pér-
dense cando a temperatura se eleva por encima de determina-
dos valores, indicados polos fabricantes de cada formulación
específica. En xeral, esta temperatura sitúase por encima dos
60ºC.

Os valores de presión máis convenientes varían dependendo do
tipo de adhesivo e as características das superficies. En cal-
quera caso, debe evitarse causar deformacións ou producir
unha distribución de forza desigual que poida dar orixe a unha
xunta de encolado descontinua. Este feito tamén pode ser pro-
vocado por unha deficiente calidade no rematado das superfi-
cies.

A estabilización ou tempo de cura do pegamento é o tempo
transcorrido entre o final da operación de prensado e o inicio
da solicitude mecánica de servizo. Representa o tempo mínimo
antes do cal a conexión non debe ser colocada en carga máxi-
ma. Aínda que o tempo mínimo de prensado sexa establecido
para permitir retirar as pezas dos equipos de aplicación de
presión, o aumento de resistencia dáse aínda dunha forma
lenta e continua durante preto dos 8 días seguintes. Na prác-
tica, para os pegamentos máis correntes, a conexión pode
entrar en servizo normal en menos tempo, tendo en conta que,

por razóns de seguridade, as conexións son proxectadas para
tensións de servizo bastante inferiores ás tensións de rotura.

Tipos de encolado

Encolado a tope

A alta resistencia da madeira a esforzos de tracción na direc-
ción paralela ás fibras acentúa a diferenza entre a resistencia
da madeira maciza e a da conexión de tope. A unión de tope
simple (superficie plana perpendicular á dirección das fibras)
non permite resistencias maiores que un 10% da madeira
maciza. Por este motivo, é preciso aplicar solucións auxiliares
baseadas no aumento da superficie de contacto (entalles múl-
tiplos triangulares, xunta en bisel, etc.) co fin de permitir unha
mellor transmisión dos esforzos axiais.
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Encolado de canto

Desígnanse como unións de canto aquelas feitas a través de
superficies lonxitudinais. Poden dividirse en dúas variantes
dependendo de que as fibras das pezas sexan perpendiculares
(unións en ángulo recto) ou paralelas (por exemplo para formar
pezas anchas). Desde o punto de vista do comportamento
mecánico das conexións, as tensións de rotura á tracción
transversal son moi semellantes en ambos os dous casos. A
cohesión total depende máis dos límites da propia madeira que
da eficiencia do encolado. En canto á resistencia a esforzo cor-
tante, hai que ter en conta que a conexión en sentido perpen-
dicular pode dar lugar a retraccións diferenciadas que poden
orixinar tensións adicionais.

Tipos de adhesivos

En xeral todas as colas utilizadas para madeiras presentan bos
resultados nas unións con madeira de piñeiro pinaster, sempre
que sexan seguidos os procedementos correctos de operación,
con valores xeralmente superiores á cohesión da propia madei-
ra (agás en unións axiais).

A selección das colas ten moito que ver coas condicións de
fabricación, co prezo e as esixencias de utilización e con carac-
terísticas de carácter ambiental. Neste sentido, hai que ter en
conta que algunhas colas poden provocar (especialmente en
determinadas fases do proceso) emisións gasosas indesexa-
bles ou prohibidas por encima de certos límites.

As colas para madeira poden ser clasificadas segundo varios
criterios, sendo o máis habitual e de maior interese práctico o
que se relaciona coas condicións de utilización, facéndose dis-
tinción entre colas para interiores e colas para exteriores.
Neste ámbito de clasificación, a norma europea EN 204:2001
“Clasificación de colas termoplásticas de madera para aplica-
ciones no estructurales” establece 4 categorías (D1, D2, D3,
D4) de acordo cos criterios establecidos na seguinte táboa:
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Con relación á clasificación de colas para madeira con fins
estruturais en diferentes condicións de utilización, defínense
dúas categorías: tipo I e tipo II, segundo o establecido na
norma europea EN 301:1992, cuxas condicións de aplicación
se resumen na seguinte táboa:

Tamén son con frecuencia clasificadas de acordo coa súa orixe,
dividindo, neste caso, as colas en dous grandes grupos: colas
naturais e colas sintéticas. As colas naturais divídense en dous
subgrupos, as colas animais e as colas vexetais. Á súa vez, as
colas sintéticas divídense en tres subgrupos: termoendureci-
bles, termoplásticas e elastómeros. 

Na seguinte táboa preséntase unha clasificación das colas que
poden ser empregadas no encolado de madeira de piñeiro
pinaster. Xunto á terminoloxía internacional abreviada para as
diferentes formulacións tipo, inclúense indicacións sobre os
campos de utilización atendendo ao produto final e ás condi-
cións de exposición.

Acetato de polivinilo

A abreviatura á que corresponden estas colas corresponde ás
iniciais da designación inglesa, que en castelán se denomina
acetato de polivinilo. Trátase dunha cola que é polimerizada en
pequenas partículas que son mantidas en dispersión dun sóli-
do en medio líquido, sendo a auga o solvente. O endurecemen-
to da cola é un proceso puramente físico provocado pola eva-
poración ou pola absorción de auga pola madeira. A xunta de
encolado é incolora ou lixeiramente branca.

As vantaxes destas colas son o seu baixo prezo e a súa simpli-
cidade de uso (fornécense preparadas para o seu uso), non son
abrasivas ás ferramentas de corte, son doadas de aplicar e de
limpar, non necesitan de grandes presións durante o encolado
e secan ben en frío. A película de cola é elástica e a resisten-
cia mecánica, en ambiente seco, é moi elevada. Os aspectos

Clases de Exemplos de condicións climáticas e campos de aplicación:
durabilidade

D1 Interior, onde as condicións de humidade de equilibrio non pasen do 15 %.

Interior no que, ocasionalmente ou por periodos curtos de tempo, a madeira
D2 estea suxeita a contacto con auga ou humidade elevada e onde as condicións

de humidade de equilibrio non pasen do 18 %.

Interior con frecuentes contactos con auga líquida ou exposición prolongada
D3 a condicións de humidade elevada.

Exterior cuberto.

D4 Interior con exposición prolongada a agua de condensación ou corrente.
Exterior non cuberto con protección de recubrimento superficial adecuado.

Colas tipo I 85% H.R.  20ºC Exposición prolongada en exterior.

Edifícios calefactados e
Colas tipo II ≤85% H.R.  20ºC ventilados. Exterior protexido.

Curtos períodos de exposición total.

Condicións
ambientais Exemplos de utilización

TermoplásticosElastómerosTermoendurecibles

UF: Urea Formaldehído
MUF: Melamina Urea Formaldehído
PF: Fenol Formaldehído
RF :  Resorcina Formaldehído
TPF: Tanino Fenol Formaldehído
MDI: Di -Isocianato
PVA: Poliacetato de Vinilo (con unións cruzadas)

(a): Policloropreno (contacto)
(b ): Neopreno
(c): Acetato de Vinilo - Etileno
(d): Emulsión de Poliacetato de Vinilo

Designación

(Abreviaturas) UF MUF PF RF TPF MDI PVA (a) (b) (c) (d)

Perfiís laminados encolados 4 4 1 1 1

Embarcacións 2 1 1

Guarnicións, xanelas, portas exterior 2 1 1 1 2

Portas interior 3 2 3

Mobiliario 3 2 4 3 3

Rechapado en madeira 3 2 2 3 3 3

Aglomerados de partículas 3 2 1 1 1 1 - 3

Contrachapados 3 2 1 1 1

MDF 3

Clase Condicións de utilización

B4 1 - Exposición exterior permanente ou inmersión en auga
B3 2 - Exposición exterior ocasional
B2 3 - Ambiente interior (H .E. < 18% ; T < 50ºC )
B1 4: Casos especiais

Fonte: Adaptado de "Wood Adhesives - Chemistry and Technology". JAS 2001
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menos positivos veñen dados polo feito de que sofren certa
fluencia baixo a acción de tensións elevadas durante un tempo
prollangado, non se garante a súa resistencia a temperaturas
superiores a 60ºC, e, sobre todo, teñen unha eficacia reducida
en ambientes húmidos.

Urea formaldehido

A urea é un composto amínico obtido a partir de dióxido de car-
bono e amonio. Estes compostos reaccionan co formaldehido,
extraéndose despois o solvente para obter unha especie de po
branco (forma na que se presenta comercialmente). Trátase
dunha resina de prezo relativamente baixo. A película de pega-
mento é moi resistente en ambiente seco, pero degrádase e
perde as súas características por inmersión prollangada en
auga e, aínda máis, en ciclos alternados de inmersión en auga
e secado. 

Os inconvenientes das resinas de urea poden ser reducidos
mediante a adición de melamina, o que implica un aumento de
prezo.

Melamina formaldehido

Os adhesivos de melamina preséntanse tamén en forma de po
branco cristalino, ou en forma líquida obtida por condensación.
A xunta de encolado é incolora, cunha resistencia mecánica moi
elevada, elástica e resistente á auga. Son pegamentos de com-
posición química próxima ás colas de urea formaldehido, coa
diferenza de que unha parte da urea é substituída por melami-
na, coa finalidade de aumentar a resistencia á auga.

Trátase dun adhesivo particularmente indicado para realizar o
encolado por alta frecuencia. O seu campo de aplicación prin-
cipal é a madeira laminada estrutural. Utilizouse en substitu-
ción da resorcina por razóns estéticas (película de pegamento
incoloro). Permite alcanzar a clase D4 establecida segundo a
norma EN 204.

Resorcina

Os adhesivos de resorcina son fabricados facendo reaccionar
resorcinol con formaldehido. O proceso realízase con déficit de
formaldehido polo que a reacción acaba cando este reactivo se
esgota. A resina é almacenada en forma líquida e ten un eleva-
do tempo de vida en reserva pechada (anos). A preparación do
adhesivo para a aplicación practícase coa adición dun endure-
cedor que contén formaldehido e cargas. O produto preparado
ten un tempo máximo de vida de poucas horas.

A cura realízase a temperatura ambiente (10 - 20ºC) ou en
quente. É necesario aplicar unha elevada presión. A conexión
da madeira é extremadamente forte e durable, resistente á
auga fría e quente, aínda en ambientes salinos. Ten a vantaxe
de non delaminar aínda en caso de exposición ao lume. Desde
o punto de vista estético, pode ter o inconveniente de mostrar
unha película de unión de cor escura. É un adhesivo que cum-
pre amplamente as esixencias da clase D4 segundo a norma
EN 204 ensaiada en condicións húmidas. 

Epoxídicas

Estas resinas son subministradas en dous compoñentes,
sendo un de tipo epoxídico e o outro de tipo amina bifuncional.
Ningún dos compoñentes ten disolventes. Na mestura, os dous
reaccionan para formar un composto moi duro e resistente que
non presenta diminución de volume durante a fase de cura.
Esta última propiedade é de grande utilidade para encher xun-
tas espesas ou facer reparacións. As conexións de madeira de
piñeiro con resinas epoxídicas son extremadamente resisten-
tes e durables, situándose entre os adhesivos de resorcina e
os de melamina. Pola súa capacidade, estes produtos son moi
adecuados para construción de embarcacións, para reparación
de compoñentes degradados, conexións de madeira con outros
materiais (metálicos, etc.).
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Termofusibles

Estes adhesivos son substancias que funden a temperaturas
comprendidas entre 130ºC e 160ºC, de forma reversible, sen
producir outra alteración química ou interferencia co material
a pegar que non sexa unha adherencia mecánica superficial.
Poden presentar unha elevada resistencia instantánea nas pri-
meiras horas de aplicación, pero non presentan garantía de
boa fixación a longo prazo se quedan sometidas a tensións
mecánicas permanentes. Son adhesivos especialmente ade-
cuados para o encolado de cantos, molduras ou revestimentos.
Entre as súas vantaxes está a versatilidade e a súa adecuación
a procesos de produción a alta velocidade.

Factores con influencia no encolado e
recomendacións específicas

Proporción de albura e cerna

A madeira, a través dos seus compoñentes básicos, desempe-
ña durante o crecemento da árbore funcións de soporte, de
condución de líquidos e de almacenaxe de substancias de
reserva entre outras funcións vitais. Porén, despois dun perío-
do de tempo variable dependendo da especie e as condicións
de desenvolvemento, as células vivas van morrendo dando orixe
á obstrución progresiva das traqueidas (resinosas) e as fibras
e vasos (frondosas).

Este proceso vai acompañado por unha acumulación de subs-
tancias que pode reducir fortemente a permeabilidade da
madeira, dificultando o secado e a correcta aplicación de pro-
dutos de rematado e adhesivos. Esta circunstancia, xunto coa
notable diferenza na permeabilidade á auga existente na madei-
ra de piñeiro pinaster, deberá ser tida en conta na selección e
aplicación do adhesivo. 

Defectos e anomalías

Na madeira de piñeiro pinaster, é sabido que existen condicións
culturais, xenéticas e climáticas que favorecen o desenvolve-
mento de determinadas características. Así, xeralmente, as
árbores con fustes rectos e crecementos máis rápidos, produ-
cirán madeira menos densa e tamén menos nerviosa. Por
exemplo, a experiencia demostra que en Portugal a madeira
proveniente do norte litoral, debido á conxugación dunha serie
de condicións edáficas e climáticas favorables, presenta carac-
terísticas que se aproximan ao que é desexable en aplicacións
de carpintaría e sobre todo de mobiliario.

Na marxe do anterior, loxicamente, a aptitude ao encolado
pode verse afectada por defectos como nós, desviacións acen-
tuadas da dirección da fibra, bolsas de resina e degradacións
biolóxicas. Un defecto importante vén dado por fendas internas
producidas como consecuencia dun proceso de secado pouco
axustado. Estas fendas péchanse tras o secado facéndose
practicamente invisibles. Roturas en zonas próximas aos pla-
nos de encolado, baixo solicitacións moi inferiores ao que é
previsible, poden ser debidas a este fenómeno.

Madeira tratada ou presencia de aceites e resinas

As superficies da madeira deben estar limpas tanto de po,
serraduras e graxa coma de resinas naturais provenientes da
propia madeira. Para retirar aceites e resinas cabe utilizar
disolventes adecuados ou ben realizar un cepillado superficial.
Tamén cabe recomendar aumentar a presión de unión (tendo en
conta os límites de resistencia da propia madeira) e o emprego
de adhesivos moi alcalinos, como poden ser os fenólicos, que
facilitan a extensibilidade sobre o substrato.

Tamén hai que ter en conta que os produtos de tratamento pro-
tector da madeira poden afectar ao resultado final do encolado
dependendo das súas formulacións. Neste sentido, con carác-
ter xeral, os produtos oleosos afectan negativamente ao enco-
lado. Polo contrario, os sales metálicos non teñen unha inciden-
cia destacable sempre que a madeira estea seca nos niveis
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recomendados para o encolado de madeira natural. Proba diso
son os rexistros de ensaios de fabricación de laminados enco-
lados en piñeiro pinaster, con madeira tratada con sales hidro-
solubles tipo CCA, que deron resultados excelentes mesmo coa
exposición a ambientes húmidos despois do encolado.

Contido de humidade

A humidade da madeira é un factor que afecta de maneira
importante ao comportamento das unións encoladas, tanto
pola súa vinculación aos cambios dimensionais que pode expe-
rimentar o material, como pola súa influencia sobre a velocida-
de de curado e a resistencia final das xuntas. 

A importancia do coñecemento do valor de contido de humida-
de provén da relación que esta propiedade ten coa evolución da
viscosidade do adhesivo, o tempo de ensamblaxe, o tempo de
curado do adhesivo, a creación de tensións no plano de encola-
do, e a eventual aparición de zonas non encoladas debido á for-
mación de vapor de auga. 

Desde o punto de vista do control dos movementos da madei-
ra por inchazón ou mingua, é moi conveniente adecuar o conti-
do de humidade da madeira ás condicións de equilibrio higros-
cópico que correspondan á localización e o uso final do produ-
to. 

Densidade

Con carácter xeral, a densidade da madeira inflúe nun dobre
sentido. Por un lado, o incremento de densidade trae consigo
un incremento de resistencia mecánica, o cal favorece a resis-
tencia da unión ao reducir a posibilidade de rotura pola madei-
ra. Paralelamente, madeiras de alta densidade (superior a 700
kg/m3 aproximadamente) poden orixinar problemas debido ao
escaso efecto de ancoraxe mecánica, producida como conse-

cuencia da pouca cantidade de cavidades existentes. No caso
do piñeiro pinaster, tendo en conta o rango de densidade que
lle corresponde á madeira desta especie, a densidade é un fac-
tor que se correlaciona positivamente coa resistencia da unión. 

Ritmo de crecemento e textura

O ritmo de crecemento está definido en función do grosor dos
aneis de crecemento anuais. Hai dúas formas de cuantificar o
ritmo de crecemento. Unha delas consiste en contar o número
de aneis anuais que se sitúan nunha distancia radial de 1 cen-
tímetro. Segundo este criterio, para o piñeiro pinaster (en
Portugal) considérase que 5 ou máis aneis de crecemento
anuais por centímetro constitúen un ritmo de crecemento
reducido, mentres que menos de 2 aneis por centímetro
corresponden a un ritmo de crecemento elevado. Existe unha
boa correlación inversa entre o ritmo de crecemento e a den-
sidade da madeira.

A textura, expresada como porcentaxe de madeira de verán,
tamén proporciona unha información útil para caracterizar a
maior ou menor aptitude ao encolado. Un menor valor porcen-
tual de textura corresponde a madeiras menos densas polo
que este factor tamén é determinante nas características
mecánicas e tecnolóxicas, incluíndo a aptitude ao encolado,
como foi indicado anteriormente.

Control de calidade

Os ensaios de encolado divídense en dous grandes grupos:
verificación da compatibilidade do adhesivo coa madeira e con-
trol de fabricación de unións encoladas. Este último aspecto é
especialmente importante no caso dos elementos estruturais.
Neste caso, os ensaios consisten esencialmente na realización
de ensaios de esforzo cortante e/ou ensaios de delaminación.
Os ensaios de caracterización da cola e de análise da aptitude
da madeira ao encolado realízanse medindo a resistencia da
unión (a tracción) en pequenas probetas que son sometidas
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previamente a unha inmersión breve ou prollangada en auga, ou
ben a unha inmersión en auga en estado de ebulición. 

O piñeiro pinaster permite potenciar todas as aplicacións dos
adhesivos de grao D4 (segundo a norma EN 204) pois cumpre
con facilidade os límites mínimos de resistencia requiridos tras
os tratamentos de auga fría e quente normalizados.

En recentes probas de encolado de piñeiro pinaster con colas
epoxídicas alcanzáronse as mellores expectativas. As cone-
xións pegadas resistiron perfectamente os ensaios despois de
tratamentos en auga en ebulición. Este tipo de adhesivo ten
interesantes potencialidades para realizar unións entre madei-
ra (en ángulo), encaixes estruturais e mesmo conexións entre
metal e madeira. 
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O comportamento da madeira fronte aos axentes de degrada-
ción depende da constitución química do material e, particular-
mente, do seu contido en extractos (terpenos, polifenois, áci-
dos graxentos, etc.). A maior parte destes compoñentes sitú-
anse na cerna, producindo unha cor escura característica e,
xeralmente, conferindo unha maior durabilidade. Isto explica as
notables diferenzas que poden apreciarse frecuentemente
entre o estado de conservación da albura e a cerna de elemen-
tos de construción como trabes estruturais.

A natureza destes compoñentes varía dunhas especies a
outras. Nos piñeiros preséntanse substancias como pinenos e
limoneno na albura, e pinosilvina na cerna. Outras especies de
coníferas como os cipreses presentan substancias como o tro-
poleno que confiren unha maior durabilidade. Substancias como
os taninos, pola súa capacidade de precipitación das proteínas,
son tamén factores de durabilidade das madeiras. Neste caso,
non obstante, a elevada solubilidade en auga e a relativamente
baixa toxicidade fan que a súa importancia protectora se vexa
limitada. Paralelamente, cabe considerar a influencia de certos
compoñentes orgánicos como azucres (glicosa, frutosa,…) e
hidratos de carbono (amidón,…) presentes nas células vivas
dos radios leñosos e outras células parenquimatosas que favo-
recen o desenvolvemento dalgúns biodegradadores como os
insectos xilófagos da albura.

Por outro lado é preciso ter en conta que existen particularida-
des anatómicas que poden intervir sobre a disposición dos
principais condutos internos da madeira. Neste sentido, por
exemplo, a formación de thyllos (común en especies de frondo-
sas como Castanea sativa ou Quercus spp.) pode producir obs-
trución do lumen dos vasos impedindo a penetración de líqui-
dos. No caso de coníferas, e especialmente no piñeiro pinaster,
a configuración das canles resiníferas, é un factor que pode ter
influencia tanto sobre a durabilidade natural como sobre a pre-
dispoñibilidade á recepción de tratamentos de protección por
impregnación.

Non obstante, a pesar destes factores de variabilidade, o coñe-
cemento dispoñible sobre as características de durabilidade
natural, impregnabilidade e características dos produtos de
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tratamento fan posible escoller de forma sinxela a madeira a
utilizar (tratada ou non) asegurando unha posta en servizo
correcta que permita garantir a vida útil desexada. Para iso,
existen normas que establecen os criterios a aplicar en cada
caso.

Formas de degradación

- Degradación abiótica
- Degradación térmica
- Degradación química (hidrólise e oxidación).
- Erosión superficial producida por fenómenos de inchazón e

mingua, fotodegradación (raios ultravioleta) e/ou outras cau-
sas (oxidación, erosión eólica, etc).

- Degradación biótica
- Perforación e abrasión superficial por xilófagos mariños.
- Perforacións e galerías por insectos xilófagos de ciclo larval

ou térmites.
- Fungos cromóxenos e de podremia.

As consecuencias dos fenómenos de degradación da madeira
son de diversa natureza. As máis evidentes maniféstanse na
perda de peso, redución das propiedades mecánicas, e modifi-
cación das características de permeabilidade e higroscopicida-
de

Procedemento de concepción 
e prescrición do tratamento

Características da madeira de piñeiro pinaster

O piñeiro pinaster é unha especie cunha moi boa aptitude para
aplicar o tratamento de impregnación en profundidade á albu-
ra (a cerna é non impregnable). A madeira é sensible fronte ao
ataque de térmites e insectos en fase larval. Así mesmo está
caracterizada como pouco ou medianamente durable fronte a
fungos de podremia.

Avaliación dos riscos
e definición dos niveis
requiridos

3 - Elección da especie 4 - Especie durable:
o tratamento non é
necesario

8 - A) Elección do tratamento
      B) Elección do produto

Castanea sativa (Castiñeiro) 2 S (Hesp) S M 4 2 F

Entandopfragma cilindricus (Sapelli) 3 - n/d M 3 2 M

Fagus silvatica (Faia) 5 S (Hesp) S S 1- 4 1 X

Junglans regia (Nogueira) 3 S (Hesp) S S 3 1 F

Clorophora excelsa (Iroko) 1- 2 S (Hesp) n/d D 4 1 M

Quercus rubra (Carballo americano) 4 S (Hesp) n/d S 2-3 1 M

Térmites

Impregnabilidade

Fungos Hesperophanes
o Lyctus

Especie
Anóbidos Cerna Albura

Groso
de

albura

Durabilidade natural

Abies alba (Abeto) 4 SH SH S 2-3 2v X

Picea Abies (Picea) 4 SH SH S 3-4 3v X

Pinus pinaster 3-4 S S S 4 1 L

Pinus sylvestris (Piñeiro roxo) 3-4 S) S S 3-4 1 F-M

Pinus radiata 4-5 S SH S 2-3 1 L

Pseudotsuga douglasi (Piñeiro oregón) 3-4 S S S 4 2-3 L

Térmites

Impregnabilidade

Fungos Hylotrupes
Especie

Anóbidos Cerna Albura

Groso
de

albura

Durabilidade natural
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Durabilidade natural frente a fungos: 1-Moi durable, 2-Durable, 3-Medianamente durable, 4-Pouco durable, 5-Non
durable.
Durabilidade fronte a insectos xilófagos de ciclo larvario: D-Durable, SH-Duramen tamén sensible, S-Sensible.
Durabilidade fronte a termites e xilófagos mariños: D-Durable, M-Medianamente durable, S-Sensible.
Impregnabilidade: 1-Impregnable, 2-Medianamente impregnable, 3-Pouco impregnable, 4-Non impregnable.

v-A especie presenta unha gran diversidade de comportamento.
Albura: TF-Moi delgada (< 2 cms.), F-Delgada (2-5 cms.), M-Mediana (5-10 cms.), L-Grande (< 10 cms.)

X-Non se distingue claramente a albura da cerna.

Nota importante: A durabilidade fronte aos fungos de podremia caracterízase unica-
mente na cerna, ao considerarse a albura de todas as especies sensible. Pola contra,
fronte ao ataque de insectos acostuma considerarse só a albura, xa que a cerna de
todas as especies acostuma ser resistente.

Exemplos de durabilidade natural e impregnabilidade de madeiras de coníferas

Exemplos de durabilidade natural e impregnabilidade de madeiras de frondosas



Clases de risco

As clases de risco tratan de valorar o risco de ataque en fun-
ción das condicións do lugar de instalación. 

Clase de risco 1 
A madeira está baixo cuberta, totalmente protexida da intem-
perie e non exposta á humidade. Os contidos de humidade son
sempre inferiores ao 18%. 

Clase de risco 2
O elemento está baixo cuberta e protexido da intemperie, pero
ocasionalmente cunha humidade ambiental elevada que pode
conducir a unha humectación superficial non persistente. A
humidade media da madeira é inferior ao 18%.

Clase de risco 3
O elemento encóntrase ao descuberto pero non en contacto
directo co chan. A exposición á intemperie fai que se produza
unha humidificación frecuente na que a madeira alcanza conti-
dos de humidade superiores ao 20%, con alternancias rápidas
de períodos de humectación e sequidade.

Clase de risco 4
A madeira está en contacto directo co chan ou con auga doce,
exposto a unha humidificación permanente, con valores de
humidade superiores ao 20% (en todo ou parte do seu volume)
durante longos períodos de tempo. 

Clase de risco 5
O elemento encóntrase permanentemente en contacto con
auga salgada.

Á marxe do anterior, é IMPORTANTE ter en conta as seguintes
dúas cuestións:

- Non existe unha relación sistemática entre unha clase de
risco e un tipo de obra: todo dependerá da concepción e as
condicións de exposición que se dean en cada caso. A análi-
se e a identificación da “zona sensible” debe permitir deter-
minar especificamente a clase de risco correspondente.

- Os riscos biolóxicos están asociados á situación efectiva dos
compoñentes en servizo. O risco de ataque de insectos xiló-
fagos pode estar presente en todas as clases. Polo contra-
rio, o risco de ataque de fungos de podremia aumenta siste-
maticamente e de maneira importante coa clase.

Características xerais 
dos produtos de tratamento

Os produtos químicos para o tratamento de madeiras deben
posuír as seguintes características: 

- Acción inhibidora ou letal contra a acción de axentes de
estrago da madeira. 

- Alta penetrabilidade a través dos tecidos leñosos. 
- Alto grao de fixación ao longo do tempo. 
- Non ser corrosivo. 
- Non alterar as propiedades físicas e mecánicas esixidas da

madeira. 
- Presentar seguridade na súa manipulación.

Os compoñentes básicos son os compoñentes químicos que
actúan de forma directa contra os xilófagos (insecticidas ou
funxicidas), os coadxuvantes que reforzan a acción protectora
mellorando as características do produto, e os disolventes que
actúan como vehículo para penetrar na madeira (evaporándose
tras a súa aplicación).

A protección ofrecida depende da calidade do produto utilizado,
o grao de penetración alcanzado e a cantidade introducida na
madeira. Esta retención está regulada pola norma EN 351, que
establece un valor crítico para cada clase de risco. Así mesmo,
en relación á profundidade á que penetra o protector, cabe dis-
tinguir diversos graos de protección, dependendo da penetra-
ción alcanzada.  
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A norma EN 351-1 establece a seguinte clasificación:

A regulación da comercialización de biocidas, entre os que se
inclúen os produtos protectores da madeira, vén dada pola
Directiva Europea 98/8/CE relativa á autorización e a comer-
cialización para o uso de biocidas nos Estados membros, o
recoñecemento mutuo de autorizacións no interior da Unión
Europea e a elaboración dunha lista de alcance comunitario das
substancias activas que poden utilizarse nos biocidas.

Tipos de produtos

Protectores hidrosolubles

1 Mesturas de sales minerais con características biocidas en solución acuo-
sa.

2 Sales de cobre (funxicida), sales de boro, fluor, arsénico (insecticida) e
cromo (fixación).

3 Inmersión prolongada ou en autoclave (sistema Bethell).
4 Madeira de construción (madeira laminada, restreis, etc.) ou en contacto

directo co chan ou auga (cercados, estacas, etc.).

Protectores orgánicos naturais

1 Obtidos a partir da destilación do alcatrán de hulla ou a pirólise do petró-
leo. 

2 Creosotas. 
3 En autoclave. 
4 Usos profesionais e industriais (exemplo: ferrocarrís) adaptados ás limita-

cións establecidas pola directiva 2001/90/CE.

Protectores en disolventes orgánicos

1 Produtos protectores nos cales os principios activos se encontran disoltos
nun disolvente orgánico.

2 Curativos ou preventivos. Á súa vez, nestes últimos, cabe distinguir os tra-
tamentos de fondo ou imprimación (xeralmente non modifican o aspecto
natural da madeira) e os tratamentos decorativos (incorporan pigmentos
para protexer fronte á fotodegradación).

3 Mediante procesos de dobre baleiro (aplicación en autoclave) ou por tra-
tamentos superficiais de inmersión breve, pincelado ou pulverización.

4 Aplicacións de construción, carpintaría e mobiliario.
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P1 Ningunha especificación.

P2 Polo menos 3 mm en caras laterais albura e 40 mm en axial.

P3 Polo menos 4 mm en caras laterais albura.

P4 Polo menos 6 mm en caras laterais albura.

P5 Polo menos 6 mm en caras laterais albura e 50 mm en axial.

P6 Polo menos 12 mm en caras laterais albura.

P7 Polo menos 20 mm en caras laterais albura.

P8 Penetración total en albura.

P9 Penetración total en albura e 6 mm en cerna.

EspecificaciónClase de
penetración

Definición (1) (1) (1)

Tipos (2) (2) (2)

Métodos de aplic. (3) (3) (3)

Usos (4) (4) (4)

P. hidrosolubles P. org. naturais P. en disolvente org.



Protectores de tratamiento en auto-
clave

Os procesos de tratamento en autoclave baséanse fundamen-

talmente nos procesos Bethel, Ruping e Lowry. As diferenzas

veñen dadas polas condicións de presión e tempo de tratamen-

to aplicadas en cada fase. O resultado final vese afectado fun-

damentalmente pola retención do produto protector.

O método Bethel (ou de célula chea) emprégase cando se des-

exa alcanzar a máxima retención posible de produto protector

enchendo os ocos celulares e impregnando a parede celular.

Polo tanto, este sistema é indicado para o tratamento con pro-

tectores hidrosolubles para as clases de risco 4 e 5, así como

para o tratamento de madeiras dificilmente impregnables con

protectores de disolvente orgánico. Require que a madeira

estea totalmente descortizada e teña un contido en humidade

inferior ao 28%.

O método Lowry (de célula baleira, intermedio). Neste caso, a

introdución do produto preservante realízase a presión atmos-

férica. O obxectivo é obter unha elevada penetración de produ-

to cunha retención relativamente baixa. Emprégase no trata-

mento con creosota de postes e estacas. 

O proceso Ruping (ou de células baleiras) utilízase cando exis-

te un exceso de retención na albura de madeiras doadamente

impregnables. Neste caso, a introdución do produto realízase

en condicións de presión “positiva”. Este proceso require da

utilización de equipamentos accesorios especiais (cámara de

presión e bomba de dosificación).
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Tratamentos antiazulado

O azulado é unha alteración cromática frecuente na albura da
madeira de coníferas. Prodúcese como consecuencia da acción
do micelio de certos fungos cromóxenos que se alimentan das
substancias de reserva acumuladas na madeira de albura.
Neste caso, a diferenza dos denominados fungos de podremia,
non se ven afectados polo ataque os principais compoñentes da
estrutura da madeira (lignina e celulosa).

Non obstante, a aparición do azulado pode producir perdas
económicas considerables, como consecuencia da depreciación
que sofre a madeira, sobre todo en aplicacións de carácter
decorativo.

Medios de prevención do azulado

Cando a árbore está viva dispón de elementos de protección
que evitan o ataque na madeira do fungo do azulado. Polo con-
trario, cando a árbore está debilitada ou morta, e cando pre-
senta feridas abertas, pode producirse a infección e o desen-
volvemento de azulado na árbore en pé.

Así mesmo, a partir do momento do apeo da árbore, esta é
susceptible de contaminación por esporas, producíndose o ata-
que se as condicións ambientais permiten o seu desenvolve-
mento. Polo tanto, especialmente na época de maior risco é
recomendable evitar que transcorran máis de 1-2 semanas,
desde o apeo ao serrado. 

Así mesmo, o sistema de prevención máis eficaz para evitar o
azulado consiste en secar a madeira en cámara para reducir
rapidamente o contido de humidade por debaixo do 18-20%.
Desta forma conséguese reducir o risco drasticamente ao
diminuír o período de exposición en condicións favorables ao
desenvolvemento do fungo.
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Sistemas de tratamento

Aínda que existe a posibilidade de tratar a madeira en rolla con
cortiza cun produto antiazulado, existen unha serie de dificulta-
des técnicas e organizativas, que normalmente impiden a rea-
lización desta práctica. Desta forma, para a conservación da
madeira en tronco, o sistema máis recomendable é optimizar
a organización loxística, para conseguir que transcorra o
menor tempo posible entre a corta da árbore e o seu serrado.

Tras o seu serrado, a madeira é moi susceptible de ser ataca-
da por fungos de azulado debido ao seu contido de humidade e
á gran superficie de contacto co ar de que dispón. Tendo en
conta as condicións habituais de humidade e temperatura exis-
tentes en Galicia, este risco pode perdurar varios meses se se
realiza un secado ao ar libre.

Para protexer a madeira serrada durante o tempo que tarda en
alcanzar un contido de humidade inferior ao 18-20%, é nece-
sario aplicar un tratamento químico superficial específico.
Habitualmente, os produtos químicos utilizados preséntanse en
forma de solucións ou emulsións que se aplican mediante un
tratamento de inmersión, mergullando a madeira en contacto
co produto protector durante uns minutos.

É importante destacar que, con este tipo de tratamentos,
lógrase aplicar unicamente unha protección superficial. Polo
tanto, se a madeira se encontra infectada no seu interior, aínda
que se realice o tratamento, existe a posibilidade de que poida
producirse o desenvolvemento de manchas de azulado na zona
central das pezas 

Os sistemas de tratamento de uso máis común son:

- Dispositivos de inmersión táboa a táboa. Este sistema está
formado por unha bañeira de pequenas dimensións pola que
mediante sistemas mecánicos se obriga a pasar ás táboas,
unha a unha, pola solución de produto. O tempo de inmersión
da madeira contrólase regulando a velocidade do sistema de
alimentación.

- Dispositivos de inmersión de paquetes. Este sistema está
formado por un depósito de grandes dimensións no que se
realiza a inmersión de un ou varios paquetes de madeira. As
vantaxes deste proceso veñen dadas ao evitar a manipula-
ción manual da madeira recentemente tratada e procesar os
restreis conxuntamente.

Recomendacións prácticas

A maior parte dos biocidas utilizados para o tratamento pre-
ventivo por azulado utilízanse disoltos en auga a diferentes con-
centracións, segundo tipo de produto e nivel de protección que
se lle queira proporcionar á madeira. Desta forma a primeira
recomendación para conseguir un tratamento eficaz é realizar
unha boa dosificación do produto na balsa de tratamento. O
sistema máis sinxelo consiste na utilización de bombas dosifi-
cadoras. Noutros casos débense utilizar equipos como cauda-
límetros ou recipientes aforados, que permitan realizar a dosi-
ficación dos produtos correctamente.

Habitualmente os produtos protectores fabrícanse como con-
centrado emulsionable ou ben como concentrado soluble. No
baño poden presentarse como:
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Tubo con picos aspersores Táboa de tratamento

Madeira tratada

Madeira tratada

Apilado de maidera en
inmersión

Tanque de inmer-
sión con solución
de tratamiento

Madeira non tratada

Madeira no tratada

Transportador de cilindros

Corrente

Tanque de inmsersión con
solución de tratamento

Plano de recuperación do produto
escurrido da madeira tratada

Transportador de correntes

Túnel de aspersión

Canal de recogida do
produto escurrido de
madeira tratada

Transportador

Solución de
tratamento

Válvulas

Bombas



- Disolución. Neste caso conséguese unha mestura homoxé-
nea, de forma que calquera parte da mestura (por pequena
que sexa a gota) mantén a mesma concentración. Neste
caso non existe sedimentación do produto

- Emulsión. É unha mestura estable e homoxénea de dous
líquidos que normalmente non poden mesturarse, pero que
ao utilizar un emulsionante se desagrega formando gotas
microscópicas en suspensión. Unha emulsión pode desfacer-
se (separarse os dous líquidos) por factores como a manipu-
lación mecánica ou por efectos químicos.

- Suspensión. O produto preséntase en po ou pequenas partí-
culas que se dispersan na auga, de forma que se a suspen-
sión se deixa en repouso as partículas sediméntanse.

Unha vez realizada unha dosificación correcta do baño, é preci-
so considerar a existencia dun conxunto de factores que poden
alterala. 

1 Achega de auga de chuvia. Débese evitar que entre auga de
chuvia no baño, xa que pode afectar sensiblemente á concen-
tración. 

2 Mellora da calidade da auga utilizada. Débese controlar que
a auga estea limpa, e que non presente unha elevada dureza
ou un alto contido en metais, ou outras substancias que poi-
dan afectar á concentración do baño.

3 Control da sucidade que entra no baño. Débese evitar que
entre terra ou outros elementos no baño. Ademais convén
controlar a cantidade de serradura que se encontra adheri-
da na madeira, xa que pode provocar unha sensible diminu-
ción da concentración. Respecto a este punto, as emulsións
acostuman ser máis sensibles. 

4 Control de posibles efectos debidos a cambios bruscos de
temperatura (conxelacións) que poidan producir problemas
na emulsión.

5 Mellora do estado da balsa. No caso dalgúns produtos,
sobre todo disolucións de produtos ácidos, a existencia de
ataques graves de corrosión na balsa pode afectar á dosifi-
cación. 

6 Axitación da balsa. No caso de suspensións requírese que
exista axitación do baño.

Hai outro fenómeno que non é evitable, como é o feito do pro-
gresivo empobrecemento da substancia activa na balsa, debi-
do a que ao tratar a madeira esta absorbe maior cantidade de
produto que de auga. Este feito está influenciado por diversos
motivos, como o tipo de substancia activa e a especie de
madeira. (fortemente acusado no caso dos amonios cuaterna-
rios e, nalgunhas especies de madeira, con formulados con
base a TCMTB).

En calquera caso, recoméndase seguir as recomendacións
específicas do fabricante do produto.

Consecuencias do azulado sobre as características da
madeira. 

Como consecuencia da gran treboada ocorrida en Aquitania no
ano 1999, que abateu a produción de piñeiro marítimo equiva-
lente a máis de 3 anos, a pesar dos esforzos realizados para
realizar o aproveitamento rapidamente, unha importante canti-
dade de madeira foi afectada por azulado. Como consecuencia
deste feito, a petición do sector industrial, o CTBA realizou un
estudo dirixido a analizar a aptitude da madeira azulada tanto
ao encolado como á aplicación de tratamentos decorativos.

Os tipos de rematados utilizados (pinturas e lasures) seleccio-
náronse utilizando produtos pigmentados que servisen para
enmascarar o ton escuro producido polo azulado. Os resulta-
dos dos ensaios de envellecemento artificial acelerado (6
semanas) e os ensaios de envellecemento natural (1 ano),
foron satisfactorios tanto na madeira azulada como na non azu-
lada. Os ensaios de adherencia tampouco ofreceron ningunha
diferenza significativa. Así mesmo,mediante observacións rea-
lizadas con microscopio de fluorescencia, puido comprobarse
unha impregnación das pinturas lixeiramente superior na
madeira azulada. En definitiva, cabe concluír que a aptitude da
madeira azulada é perfectamente adecuada para a aplicación
de adhesivos e rematados.
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En canto aos adhesivos (de tipo vinílico bicomponente non
estrutural e de melamina urea formol estrutural) o estudo  rea-
lizouse mediante ensaios de delaminación e de cizallamento por
tracción (no estado inicial e tras varios pretratamentos). 

Nos ensaios de delaminación comprobouse que non existe un
efecto significativo. En relación ao ensaio de cizallamento, os
resultados obtidos poñen de manifesto a mellor ancoraxe
mecánica lograda na madeira azulada (como consecuencia da
súa maior porosidade) e o efecto da maior higroscopicidade da
madeira azulada (que induce unha maior inestabilidade dimen-
sional). De calquera modo, analizando os resultados desde
unha perspectiva global púidose comprobar a aptitude da
madeira azulada para formar parte de unións mediante adhesi-
vos.
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Sistema 1 Industrial  (acrílica en 1 capa de fondo 2 capas
fase acuosa a pistola) de pintura

Sistema 2 Industrial  (acrílica en 1 capa de fondo 1 capa
fase acuosa a pistola) de pintura

Sistema 3 En obras (aplicación 1 capa de fondo 2 capas
manual) de pintura

Sistema RematadoImpresiónReferencia

C1 7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR) C1

C3 7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR)
4 días en auga fría a 20 ºC
7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR)

C5 6 horas en auga fervendo
2 horas en auga fría a 20 ºC
7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR)

C6 6 horas en auga fervendo
2 horas en auga fría a 20 ºC
7 días en clima normal

CondiciónsEtapa
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Sistemas utilizados para avaliar a adherencia 
de pinturas sobre madeira azulada
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Programa de conformidade fitosani-
taria de embalaxes de madeira desti-
nadas á exportación

A pesar da forte competencia de materiais como o plástico e
o metal, a madeira segue sendo un material moi utilizado na
fabricación de embalaxes. Así, máis do 90% dos palets fabri-
cadas en Europa son de madeira, sobre todo a partir de madei-
ra de coníferas, e especialmente de piñeiro marítimo.

A Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias (NIMF Nº
15), relativa ás directrices para regulamentar a embalaxe de
madeira utilizada no comercio internacional, foi adoptada co fin
de describir as medidas fitosanitarias a aplicar para reducir o
risco de introdución e diseminación de pragas que poderían uti-
lizar as embalaxes de madeira como medio de transporte e
propagación. 

Máis concretamente, a norma FAO NIMP 15/ISPM do 23 de
agosto de 2003 ten como obxectivos:

- Uniformar as medidas a aplicar para evitar a transmisión de
organismos nocivos que utilizarían as embalaxes de madeira
como medio de transporte e de propagación. 

- Precisar as responsabilidades e os procedementos de con-
trol que deben pór en práctica os organismos nacionais dos
países exportadores con responsabilidades neste ámbito de
actuación.

A partir de 2004, numerosos países (Norteamérica, Unión
Europea, Sueste Asiático) esixen a aplicación das medidas fito-
sanitarias indicadas pola NIMP15 para as embalaxes que
entran no seu territorio. A presenza dun marcado específico
testemuña que as embalaxes son conformes e cumpren as esi-
xencias prescritas.

A Unión Europea incorporou os tratamentos fitosanitarios da
NIMF 15 á lexislación comunitaria mediante a modificación da
Directiva 2000/29/EC que entrou en vigor o 1 de marzo de

2005. Esta Directiva non impón ningún tratamento aos enva-
ses e embalaxes e paletas de madeira utilizadas en operacións
intracomunitarias, nin o seu correspondente marcado, pero si
establece os tratamentos esixibles cando aqueles procedan de
países non membros da Unión Europea.

As embalaxes sometidas a este programa de conformidade
fitosanitaria (paletas, caixas, táboas de embalaxe, etc.) deben
ter sido realizados total ou parcialmente con madeira maciza
de calquera especie de conífera ou frondosa. En cambio, consi-
dérase que a embalaxe fabricada na súa totalidade con produ-
tos derivados da madeira (taboleiros de partículas, taboleiros
de fibra, taboleiro de partículas orientadas ou OSB, contracha-
pados, etc.) está libre de pragas e/ou enfermidades por ter
sido elaborados utilizando adhesivos, calor e presión, ou unha
combinación destes, o que se estima suficiente para ter elimi-
nado o risco fitosanitario destas embalaxes.

O país exportador é o responsable do control da aplicación do
programa fitosanitario e debe facer comprobar, por un organis-
mo acreditado, que as embalaxes que saen do seu territorio
non presentan risco de presenza de organismos nocivos. 

Este programa afecta ao sector de Envases e Embalaxes, ao
sector do serrado e ao de Recuperadores de Palets (sempre e
cando estes os volvan a pór en circulación) e ás empresas que
realizan os tratamentos fitosanitarios.

As empresas que desexan participar no programa fitosanitario
deben solicitalo ás administracións competentes das súas
rexións e deben respectar as esixencias da norma e os proce-
dementos técnicos recoñecidos por esta. 

As empresas autorizadas, sométense a unhas obrigas e con-
trois estritos. No caso de incumprimento da norma ou a utili-
zación do dereito de marcado sen autorización previa pode
levar consigo unhas fortes sancións e a retirada do dereito de
marcado.

Os serradoiros que sirvan madeira para embalaxe, os fabrican-
tes de envases e embalaxes e os recuperadores destes que os
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volvan a pór en circulación, deben levar un control do tratamen-
to e trazabilidade. Para garantir esta trazabilidade, os produ-
tos tratados deberán estar claramente identificados e separa-
dos do resto. De maneira xeral, pódese esquematizar o proce-
demento como o dun control dos compoñentes dos envases
desde o tratamento no serradoiro, pasando pola fábrica de
envases, ata o seu uso pola empresa exportadora. 

Aprobáronse dous tipos de tratamento fitosanitario:

- Tratamento térmico da madeira a 56ºC durante 30 minutos
no corazón desta. 

- Fumigación con bromuro de metilo. 

Ademais, esíxese que a madeira empregada para a fabricación
de embalaxes estea descortizada e exenta de orificios de máis
de 3 mm de diámetro.

Tratamento térmico

Para cumprir coas esixencias fitosanitarias do tratamento tér-
mico debe alcanzarse unha temperatura de 56ºC no corazón da
madeira durante 30 minutos. 

As condicións adecuadas das cámaras de tratamento (secadoi-
ros) son as seguintes:

- As instalacións deben dispor dun sistema de rexistro auto-
mático de temperaturas, ademais dun sistema de rexistro
da humidade do ar se o tratamento é a 60ºC. 

- Os sensores de temperatura deben estar instalados ao lado
da saída de ar da morea e repartidos ao longo dela. Estarán
separados entre eles a unha distancia máxima dependente
da lonxitude (aprox. 3 m.) e, segundo a altura dispoñible,
deberán estar dispostos alternativamente a 1/3 do extremo
superior e a 1/3 do extremo inferior da altura.

- Para a medición da humidade do ar, abondará cun sensor ins-
talado ao lado da saída de ar da morea. 

- Os sensores deben ser contrastados como mínimo cada seis
meses. 

- As temperaturas rexistraranse coa frecuencia determinada
no programa de conformidade. 

- Existirá un responsable técnico encargado das operacións. 

Levarase un libro de rexistro de operacións efectuadas que se
conservará durante 5 anos e que conterá:

- Datos das operacións de tratamentos. 
- Tempos de secado. 
- Temperaturas de secado (seca e húmida ou no seu defecto

seca e humidade relativa). 
- Produtos tratados. 
- Disfuncións, avarías ou intervencións sobre a estrutura da

calefacción.

En función das características da madeira (humidade, grosor e
especie no caso de palets) e dos parámetros da temperatura
da cámara, cabe definir o tempo mínimo de permanencia da
madeira que asegura a consecución dos requirimentos. A con-
tinuación inclúese a táboa de tratamento desenvolvida polo
CTBA.
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Fumigación con bromuro de metilo

Este tipo de tratamento deberá respectar o establecido pola
lexislación vixente e, en caso de subcontratacións, estas deben
poder asegurar que se encontran adheridas ao programa de
conformidade fitosanitaria. 

Deberá existir un libro de rexistro das operacións efectuadas
durante os últimos 5 anos, incluíndo a seguinte información:

- Datos das operacións de tratamentos. 
- Concentracións (g/m3). 
- Temperaturas de tratamento. 
- Produtos tratados. 

Para as condicións de realización teranse en conta os seguin-
tes puntos: 

- Temperatura >10 ºC.
- Tempo de exposición ≥ 16 horas.

As lecturas de concentración deben realizarse aos 30 minutos,
2 horas, 4 horas e 16 horas, alcanzando as concentracións
mínimas que se mostran na seguinte táboa:

Uso do marcado

A presenza da marca avalará que a embalaxe de madeira foi
sometida á medida fitosanitaria. Esta marca será lexible, inde-
leble, non transferible e visible polo menos en dous lados opos-
tos da embalaxe, debendo permitir unha identificación sen
ambigüidade por parte dos usuarios.

GrosorTemperatura (ºC)

Madeira serrada

60 1h 40 2h 30
70 1h 10 2h 30 3h 10
80 1h 2h 2h 50

60 1h 50 3h 50
70 1h 20 2h 50 3h 40
80 1h 10 2h 20 3h 20

60 2h 4h 15
70 1h 30 3h 15 4h 10
80 1h 20 2h 45 3h 50

22mm 45mm 80mm

Tinicial = 0ºC / Calquera humidade / Calquer especiea

Tinicial = 10ºC / Calquera humidade / Calquera especie

Tinicial = 20ºC / Calquera humidade / Calquera especie

Mínimo de concentración
Temp. (ºC)

≥ 25% ≥ 48% ≥ 36% ≥ 24% ≥ 17% ≥ 16%
≥ 16% ≥ 56% ≥ 42% ≥ 28% ≥ 20% ≥ 17%
≥ 11% ≥ 64% ≥ 48% ≥ 32% ≥ 22% ≥ 19%

0h 30 2horas 4horas
Dose
(g/m3) 6horas

Humidade
da maderaTemp. (ºC)

PALETAS

Tinicial = 20ºC

> 25% Coníferas 9h 30
60 Coníferas e frondosas 7h 40

≤ 25% Frondosas 5h
70 > 25% Coníferas e frondosas 3h 30

≤ 25% Coníferas e frondosas 3h
80 > 25% Coníferas e frondosas 2h 40

≤ 25% Coníferas e frondosas 2h

> 25% Coníferas 10h 10
60 Frondosas 8h 15

≤ 25% Coníferas e frondosas 5h 30
70 > 25% Coníferas e frondosas 4h

≤ 25% Coníferas e frondosas 3h 20
80 > 25% Coníferas e frondosas 3h

≤ 25% Coníferas e frondosas 2h 15

> 25% Coníferas 10h 40
60 Frondosas 8h 50

≤ 25% Coníferas e frondosas 5h 45
70 > 25% Coníferas e frondosas 4h 20

≤ 25% Coníferas e frondosas 3h 40
80 > 25% Coníferas e frondosas 3h 20

≤ 25% Coníferas e frondosas 2h 30

Especie Duración

Tinicial = 10ºC

Tinicial = 0ºC
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Nota: 
Para o 

tratamento 
a 60ºC a 

temperatura
húmida 

debe ser
maior ou

igual a 
55ºC.



O marcado definitivo será estampado polo fabricante da emba-

laxe de madeira ou pola empresa de reciclado de embalaxes.

As empresas subcontratadas emitirán un certificado de trata-

mento no que se estampará a marca e os parámetros empre-

gados no tratamento (en caso de material embalado utilizarán

unha etiqueta coa marca, en caso contrario cada unidade do

envío debe ir marcada). 

A marca esta formada por un rectángulo dividido en 2 partes,

onde:

Na parte esquerda, encóntrase o logotipo, formado por unha

espiga de trigo coa sigla IPPC disposta verticalmente.

Na parte dereita debe figurar como mínimo a seguinte informa-

ción: O código ISO do país e da rexión, e o número de rexistro

da empresa concedido pola administración competente do

país. As iniciais do tratamento fitosanitario utilizado (HT para

o tratamento térmico e MB para a fumigación) así como as ini-

ciais DB para certificar o descortizado, cando así se solicite.

As empresas adheridas ao programa de conformidade fitosani-
taria poden engadir aos números de referencia calquera outra
información de identificación, sempre que non cre confusións,
ambigüidades ou posibles erros de interpretación.

O marcado debe ser lexible, indeleble e non transferible. Para
realizalo poden utilizarse diferentes técnicas de marcado como
o pirogravado, o entintado ou a proxección de pintura. 

Para a realización da marca de conformidade non se prohibe
ningunha cor. Non obstante  desaconséllase a utilización das
cores vermella e laranxa, co fin de evitar confusións co etique-
tado das substancias perigosas.

Non existen unhas dimensións mínimas, se ben o marcado
debe ser lexible, visible e adecuado á dimensión do elemento de
fixación.

Unicamente as empresas que dispoñen dun número de rexistro
están autorizadas a aplicar o marcado sobre as embalaxes de
madeira. Para evitar unha multitude de marcas, o marcado
definitivo debe ser fixado sobre a embalaxe de madeira polo
fabricante ou o reparador de embalaxe. É preferible fixar a
marca sobre as dúas caras opostas do produto tratado. 

Na compra de embalaxes debe asegurarse que cada un dos
elementos leva o marcado regulamentario, e que o lote vai
acompañado da factura do provedor con mención do número de
rexistro indicado no produto.
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Organismos oficiais habilitados

ESPAÑA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaction.
Subdireccion General de Sanidad Vegetal.
Avenida Ciudad de Barcelona, 6 – 2a Planta – 28007 MADRID.
Fax: + 34 91 347 82 48
e-mail: Inspfito@mapya.es

FRANCIA
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Sous Direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS CEDEX 15.
Fax: + 33 1 49 55 59 49
e-mail: Sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr
Bsv.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr

PORTUGAL
Direcçao-Geral de Protecçao das Culturas
Quinta do Marqês - 2780-155 OEIRAS
Tel: +351 214 464 055
Fax: + 351 21 442 06 16
e-mail: Dsgaat@dgpc.min-agricultura.pt

Informacións concernientes ao tratamento fitosanitario

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION (IPPC)
IPPC Secretariat
Plant Protection Service
Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)
Vialle delle Terme di Caracalla - 00100 Rome, Italy.
E-mail: ippc@fao.org
Website: http://www.ippc.int
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Encolado de madeira “verde”

O encolado de madeira “verde” consiste no encolado de madei-
ra cun contido de humidade superior ao punto de saturación da
fibra. Na actualidade, existe en todo o mundo un grande inte-
rese polo desenvolvemento desta técnica, que presenta rele-
vantes vantaxes fronte aos métodos convencionais de encola-
do, aplicados sobre madeira cunha humidade moi inferior ao
punto de saturación da fibra (30% xeralmente). Loxicamente,
neste último caso, o secado da madeira debe realizarse antes
de proceder á eliminación de defectos necesaria para proceder
ao encolado. O encolado de madeira “verde” permite empatar
a madeira húmida para secar posteriormente o material xa
saneado. Calquera movemento producido durante o secado
corríxese ao cepillar a superficie das láminas obtidas.

Xa hai algúns anos,  desenvolvéronse formulacións para pegar
madeira cun alto contido en humidade. O adhesivo máis coñe-
cido é unha cola de resorcina modificada (Greenweld®) desen-
volvida polo Forest Research Institute de Nova Celandia. A uti-
lización práctica deste adhesivo viuse limitada por problemas
de contaminación e toxicidade derivados do compoñente amo-
niacal. Tamén, en Estados Unidos e Xapón, se conseguiron
resultados prometedores con adhesivos baseados na combina-
ción de resinas sintéticas con compoñentes derivados da soia
(“Soybond” e “Sumitak”).

En Europa e, en particular, en Francia, os traballos orientáron-
se para a formulación dun adhesivo de tipo poliuretano.
Basicamente o principio de funcionamento consiste en obter
enlaces químicos covalentes entre a madeira e a cola que per-
mitan garantir o encolado en calquera circunstancia. Para iso
utilízanse compostos particularmente reactivos (grupos isocia-
natos terminais) cuxo curado se ve favorecido pola presenza de
humidade.

No ano 2004 realizáronse varias experiencias con piñeiro marí-
timo para obter madeira para a construción de palet (sección:
20 mm  x 100 mm). Os resultados obtidos mostran que, como
consecuencia das contraccións derivadas do secado da madei-
ra, obtense un reforzo da resistencia que chega a alcanzar
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valores característicos un 20 % superiores aos que correspon-
den a unións realizadas con madeira seca e adhesivos de resor-
cina. Este feito constátase tamén ao comprobar que a ruptu-
ra, no caso do encolado de madeira verde, se produce maiori-
tariamente fóra da zona de unión.

Analizando pormenorizadamente a evolución da densidade na
zona de unión, pode comprobarse que a descontinuidade exis-

tente no extremo da zona de empate (encolado en seco) des-
aparece ao realizar o encolado da madeira en verde. Así
mesmo, nas zonas de unión oblicuas obsérvase a creación
dunha interfase madeira-cola continua. Todo iso corrobora e
explica os datos experimentais obtidos nos ensaios de flexión.

Así mesmo, conséguese optimizar o proceso de secado en
cámara ao evitar o procesamento dunha importante cantidade
de madeira de carácter residual (30 - 50%) con singularidades
ou defectos. Adicionalmente, ao obterse unha mellor calidade
de secado redúcense os desperdicios debidos a deformacións
ou fendas que aparecen na fase final do secado como conse-
cuencia de variacións dimensionais da madeira. Por último, a
optimización do aproveitamento da materia prima (en cantida-
de e calidade) e os beneficios que poden extraerse da estanda-
rización obtida (ao reducir substancialmente o número de lon-
xitudes manexadas) completa o conxunto de beneficios poten-
ciais que poden extraerse deste proceso.

Os factores que frean o desenvolvemento industrial desta téc-
nica veñen dados polo prezo dos adhesivos empregados, a
complexidade que implica a aplicación de precaucións toxicoló-
gicas e equipos específicos relativamente complexos e, moi
especialmente, pola necesidade de adaptación e homologación
da normativa regulamentaria concernente ao uso de madeira
laminada en aplicacións estruturais. Este recoñecemento está
en curso de realización.

Ensaios segundo EN 408 (ao 12 % de humidade)

Resorcina
(encolado ao 12% de humidade) 41 C 25

Encolado de madeira verde
(humidade > 70%) 52 A 20

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variación

Ensaios segundo EN 408 (ao 18 % de humidade)

Resorcina
(encolado ao 12% de humidade) 40 C 7

Encolado de madeira verde
(humidade > 70%) 44 A 26

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variación

Ensaios segundo EN 408 (ao 24-30 % de humidade)

Resorcina
(encolado ao 12% de humidade) 38 50% C –50% D 8

Encolado de madeira verde
(humidade > 70%) 38 30% C – 70% B 30

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variación
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Tipos de ruptura:

A: Fóra da 
zona de unión. 

B: Na madeira,
transversalmente 
á zona de 
encolado. 

C: Iniciada no
fondo da zona de 
empate. 

D: Desencaixe 
do empate. 



Os datos reseñados anteriormente foron obtidos no marco dun
proxecto de investigación desenvolvido por un consorcio forma-
do por 3 institutos de investigación localizados en Aquitania
(Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux, Institut du Pin
e CTBA), un fabricante de adhesivos, e 4 empresas do sector
da madeira con actividades de serrado e fabricación de emba-
laxes. O proxecto foi cofinanciado polo Ministerio de Economía,
Finanzas e Industria.

Madeira termotratada

As restricións que se veñen impoñendo sobre o uso dos bioci-
das aplicados tradicionalmente na protección da madeira (cre-
osotas, sales CCA, etc.) fixo que, sobre todo a partir dos anos
90, se producise un grande interese polo desenvolvemento de
técnicas que permitan mellorar a durabilidade da madeira sen
empregar produtos químicos biocidas.

Estes métodos consisten basicamente en conseguir alterar a
estrutura química da madeira para mellorar algunha ou varias
das súas propiedades (principalmente a durabilidade, pero
tamén outras calidades como a estabilidade dimensional, o
aspecto estético ou a condutividade térmica). Iso  pódese con-
seguir aplicando un tratamento no que pode intervir a acción da
calor, unha enzima ou un axente químico que pode ser de natu-
reza moi diversa (entre os numerosos procesos en fase de
investigación e experimentación, a acetilación é o caso máis
coñecido).

O tratamento térmico consiste basicamente en aplicar tempe-
raturas próximas ou superiores aos 200ºC, durante varias
horas, nunha atmosfera cun baixo contido en osíxeno. Esta
atmosfera “inerte” (necesaria para poder controlar debidamen-
te o proceso) pode lograrse utilizando un líquido como medio
de transmisión da calor (aceites vexetais) ou ben reducindo a
presenza de ar mediante a introdución de vapor de auga ou un
gas (nitróxeno por exemplo). En función dos medios emprega-

dos e das condicións de operación, desenvolvéronse varios pro-
cesos en países como Francia, Alemaña, Finlandia ou Holanda.
Basicamente, existen dúas liñas de traballo: cámaras de trata-
mento en medio gasoso ou procesos en baño de aceite. 

Os principais cambios producidos nas características da
madeira son: 

- Cambio de cor para tons máis escuros, en grao variable,
dependendo do tratamento aplicado. Este cambio de cor non
é estable ante o efecto das radiacións ultravioletas.

- Olor característico que, aínda que diminúe rapidamente en
intensidade, pode perdurar durante meses. 

- Redución da humidade de equilibrio da madeira (en torno a
un 50%) como consecuencia da diminución da presenza de
grupos hidroxilo. Este feito condiciona a absorción de auga
conferindo unha maior estabilidade dimensional á madeira.

- As propiedades mecánicas vense afectadas negativamente
sobre todo no relativo ás características de resitencia a fle-
xión dinámica e módulo de rotura a flexión (MOR). Esta dimi-
nución de resistencia varía dependendo das condicións apli-
cadas no proceso (temperatura fundamentalmente) podendo
chegar a alcanzar valores mesmo superiores ao 50%. O
módulo de elasticidade (rixidez do material) non se ve afec-
tado negativamente de maneira importante
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- A eliminación de resina e outros compoñentes volátiles indu-
ce nunha perda de peso que pode estar comprendida entre
o 5 e o 15%. A condutividade térmica redúcese nun 10 -
30%.

- Como consecuencia da degradación dalgúns compoñentes da
madeira a durabilidade natural  vese mellorada significativa-
mente, especialmente no relativo ao ataque de fungos de
podremia. Iso permite utilizar a madeira nas clases de risco
1, 2 e 3. Algúns estudos realizados permiten indicar que a
madeira tratada termicamente non presenta unha resisten-
cia significativa fronte ao ataque de térmites.

As características da madeira termotratada fan preciso consi-
derar algunhas precaucións especiais:

- A madeira posúe características higroscópicas diferentes, o
cal afecta á utilización de adhesivos que empregan unha base

acuosa na súa formulación, facendo necesario prollangar os
tempos de prensado e curado.

- A madeira posúe unha estrutura máis quebradiza, polo que
debe coidarse especialmente o axuste das ferramentas de
corte. Nas unións recoméndase practicar un trade previo e
utilizar parafusos de características especiais (paso de
rosca maior e cabeza ancha).

- A aplicación de procesos clásicos de rematado non presenta
dificultades especiais. Estudos realizados sobre piñeiro
pinaster en Francia poñen de manifesto que non existe unha
influencia negativa nin sobre a adherencia nin sobre os resul-
tados dos ensaios de envellecemento. Estes ensaios, que
permitiron constatar os efectos da mellor estabilidade
dimensional lograda, realizáronse aplicando durante 3 sema-
nas un ciclo de tratamento con exposición a lámpadas ultra-
violetas de 300 W (24 minutos), secado en condicións
ambientais (27 minutos), inmersión en auga (12 minutos) e
secado en condicións ambientais (27 minutos).

Tratamento “oleothermie”

Este innovador sistema desenvolvido por CIRAD Fôret (Centre
International de Recherche en Agronomie pour le
Developpement) consiste en mergullar sucesivamente as pezas
en dous baños de aceite. O primeiro baño mantén unha tempe-
ratura de 100 a 210ºC para tratar a madeira (verde ou seca)
reducindo o seu contido en humidade. A duración desta fase
pode oscilar entre algúns segundos e varias horas dependendo
do volume. A continuación, rapidamente para favorecer a pene-
tración de produto, introdúcese a madeira en aceite natural de
liñaza ou colza a unha temperatura comprendida entre 10 e
90ºC. O principio do tratamento consiste en crear no seo da
madeira unha depresión interna que é aproveitada para facili-
tar a penetración do líquido de tratamento.
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Resultados de ensaios tras 16 semanas de incubación
(miniblock biotest - Brabery 1979)



Industrialmente desenvolveuse un proceso no que o aceite
quente do primeiro baño é substituído directamente por aceite
frío, sen fase aérea, o que permite tratar o primeiro baño a
unha temperatura menos elevada, de 110 a 140°C. O obxec-
tivo desta operación é eliminar a auga remanente na madeira
sucesivamente por vaporización (no aceite quente) e condensa-
ción (no aceite frío) con fixación definitiva dos taninos pola
impregnación de aceite.

Entre as ventaxes deste sistema cabe destacar:

- Facilidade de instalación e adaptabilidade aos niveis tecnoló-
xicos de diferentes utilizadores potenciais.

- Reducidos custos de funcionamento e instalación. 
- Constitúe unha vía de aproveitamento de aceites residuais

provenientes de industrias agroalimentarias. 
- Permite utilizar produtos de tratamento cun débil impacto

ambiental. 
- É aplicable a madeira verde. 
- Conservación do aspecto orixinal da madeira. 
- Fixación dos taninos.

A estabilidade dimensional lograda polo efecto combinado do
tratamento térmico e da presenza de substancias hidrófobas,
permite reducir o efecto dos fenómenos de inchazón e mingua
que orixinan deformacións, así como a aparición de fendas que
facilitan a penetración de axentes de degradación xilófagos. Así
mesmo, lógrase eliminar os axentes patóxenos por esteriliza-
ción e mellorar a durabilidade como consecuencia dos cambios
inducidos nos compoñentes presentes na madeira (por exem-
plo,  destrúese o amidón que constitúe un importante elemen-
to de atracción para algúns insectos como os líctidos).

Este proceso permite abrir novos mercados a madeiras que
requiran mellorar a súa durabilidade natural ou sexan dificil-
mente impregnables (abeto por exemplo). 

As investigacións desenvolvidas na actualidade están dirixidas
fundamentalmente a definir as condicións de operación adecua-
das para diferentes tipos e dimensións de madeira, así como a
verificar o mantemento da eficacia da protección no tempo.

Composites madeira plástico

O crecemento dos composites de madeira e plástico foi moi
notable, especialmente en Norteamérica durante a última
década. Partindo dunha produción case inexistente hai 15
anos, actualmente alcanzouse un nivel superior ás 700.000
t/ano. En Europa, á marxe da industria do automóbil onde a
madeira e outras fibras naturais se empregan comunmente,
existe aínda un reducido desenvolvemento incipiente da fabrica-
ción deste novo tipo de material (non obstante xa existen plan-
tas en Francia, Austria, Alemaña, Suecia, Italia,…).

Os composites de madeira e plástico (en adiante WPC) están
compostos por unha mestura de partículas de madeira de
pequeno tamaño que se encontran espalladas nunha matriz for-
mada por un material termoplástico cunha temperatura de
fusión menor á temperatura de degradación da madeira (220-
230ºC). Este tipo de materiais (polipropileno, polietileno,
poliestireno,…) posúen a característica de que, en función da
temperatura aplicada, poden alternativamente endurecerse ou
perder cohesión fluidificándose. Esta propiedade facilita a mes-
tura coa madeira, facendo posible a obtención dunha ampla
gama de produtos doadamente reciclables.
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En Europa o termoplástico utilizado maioritariamente é polipro-
pileno (non proveniente de reciclaxe), a diferenza de Estados
Unidos onde predomina o polietileno obtido a través da recicla-
xe de materiais diversos (bolsas de plástico, botellas de leite,
outros envases, etc.). Os produtos fabricados con poliestireno
presentan unha excelente aparencia pero teñen desvantaxes
derivadas da súa reacción fronte ao lume. A proporción de
madeira-plástico utilizada está comprendida habitualmente no
intervalo 55:45 - 80:20. En Estados Unidos a proporción
media de madeira é menor 55:45 - 50:50 o que favorece a
resistencia á humidade.

O proceso de fabricación inclúe basicamente dúas fases. Na
primeira fase prepáranse e mesturan os compoñentes para
obter o material composto de forma homoxénea. Esta opera-
ción pode realizarse de forma independente, obtendo neste
caso pelets que poden ser almacenados para a súa utilización
posterior. A formación do produto final pode realizarse utilizan-
do diferentes técnicas de inxección ou extrusión.

As principais vantaxes dos WPC veñen dadas pola súa exce-
lente estabilidade dimensional e a súa durabilidade fronte ao
ataque de fungos e insectos. Ambos os dous aspectos fan que
a súa vida útil sexa moi elevada, cunhas necesidades de man-
temento reducidas.

Así mesmo, as características de carácter medioambiental do
produto (ciclo de vida, aptitude á reciclaxe, etc.) son condi-
cións determinantes do gran desenvolvemento alcanzado por
este tipo de produto nos últimos anos. Neste sentido, é impor-
tante destacar que os WPC inclúen xeralmente polímeros ter-
moplásticos libres de compostos clorados. Por esta razón,
poden ser procesados doadamente como combustible ao fina-
lizar o seu ciclo de vida.

As características de dureza, resistencia á abrasión, compre-
sión, esforzo cortante, e ao arranque de parafusos son com-
parables ás da madeira. Polo contrario, o módulo de elastici-
dade e a resistencia a flexión e impacto son xeralmente infe-
riores. A densidade é significativamente máis elevada que na
madeira (1.0-1.1 g/cm3 fronte a 0.35-0.65 g/cm3).

A madeira utilizada provén habitualmente da trituración de sub-
produtos (recortes, lascas e serraduras) que serven para
obter partículas de madeira finamente divididas que presentan
unha consistencia fariñenta. Tamén pode utilizarse fibra de
madeira (virxe ou reciclada). Esta última posibilidade, aínda que
introduce dificultades de procesamento, permite obter un pro-
duto final con mellores características mecánicas. Así mesmo,
a utilización de aditivos permite mellorar algunhas propiedades
como a cor, a aparencia superficial ou a estabilidade fronte á
luz.

As propiedades físicas e mecánicas como dureza, rixidez,
resistencia ao impacto, densidade e cor condicionan as distin-
tas aplicacións. Por exemplo, as aplicacións na industria do
automóbil benefícianse da redución lograda no peso específico,
en comparación cos termoplásticos recheos de materia inorgá-
nica. Produtos de consumo (como mangos de ferramentas)
aproveitan a estética para obter un produto que presenta unha
certa similitude coa madeira e pode ser procesado como un
plástico. Aplicacións de construción non estruturais como pavi-
mentos de exterior, tellas, gornicións de xanelas teñen vanta-
xes pola súa capacidade de illamento e a súa estabilidade
dimensional.

Tecnoloxías recentemente desenvolvidas permiten utilizar unha
alta porcentaxe de madeira. Neste caso a madeira intervén non
só como recheo senón tamén como material de reforzo que
achega calidades específicas dependentes dos requirimentos
finais. Desta forma, á parte doutras vantaxes técnicas, consé-
guese substituír polímeros sintéticos derivados do petróleo por
un produto cuxo abastecemento está garantido a uns prezos
relativamente estables. Así mesmo, co fin de substituír com-
pletamente a utilización de produtos sintéticos, unha compañía
europea desenvolveu e patentou un proceso que permite fabri-
car WPC mediante extrusión, empregando como aglomerante
un produto derivado do amidón e outras resinas naturais.

Na actualidade as aplicacións deste tipo de material céntranse
fundamentalmente nos materiais de construción que reúnen o
75% da produción. 
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Os principais produtos son pavimentos de exterior, En menor
medida, fabrícanse produtos de uso industrial (20%) e de con-
sumo (5%).

Materiais de peche,
peneis de redución de ruído

Compoñentes de
xanelas e molduras Outros

Revestimentos Elementos de maquinaria

Chans de exterior
Encofrados de formigón

Mobiliario

15%

20%

22%

23%

5%5%
5%

5%

Chans de exterior (deckings) Ben establecido
Materiais de peche, varandas, pasamáns En comercialización
Pontes peonís, escaleiras, portas Pequeno desenvolvemento
Lintel de xanelas En comercialización
Revestimentos En comercialización
Equipamento de xogos infantís Non desenvolvido en europa
Tellas, paneis illantes En desenvolvemento
Partes de equipamento de fabricación de papel En comercialización
Mostradores, compoñentes de cociña ou laboratorio Aplicación potencial
Barreiras de son de autoestradas En comercialización
Encofrados de formigón En comercialización
Chans de interior, andeis, conducións de cables Potencial / En desenvolvemento
Casas móbiles, portos deportivos, varandas Escaso desenvolvemento comercial

Produto Estado de desenvolvemento
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Fonte: Hackwell Group

Aplicacións  en Europa (WPC)







































































































































































A N E X O  1

C R I T E R I O S  D E  C L A S I F I C A C I Ó N  V I S U A L  
( U S O S  N O N  E S T R U C T U R A I S )



Durante longo tempo existiu unha carencia de normativa relati-
va á clasificación visual de madeira de piñeiro pinaster con fins
non estruturais. Este feito propiciou o desenvolvemento de
regras de clasificación non normalizadas por parte dos fabri-
cantes.

Na actualidade existen normas europeas que estandarizan a
clasificación visual da madeira serrada con fins non estrutu-
rais, UNE-EN 1611-1:2000 “Madera aserrada. Clasificación
por el aspecto de la madera de coníferas. Parte 1: Piceas, abe-
tos, pinos, abeto de Douglas y alerces europeos” y EN 12246
“Clases de calidad de la madera utilizada en palets y embala-
jes”. Non obstante, a falta de coñecemento da normativa por
parte dos produtores e consumidores, xunto ao forte arraigo
dos sistemas de clasificación tradicionais, fan que nestes
momentos a aplicación destas normas sexa aínda relativamen-
te reducida.

A seguinte táboa contén, para cada rexión, as diferentes nor-
mas ou regras de clasificación visual decorativa dispoñibles
para a súa aplicación na madeira serrada de piñeiro marítimo.

No caso de Galicia, na actualidade, atópase en fase de estudo
unha nova norma de clasificación visual de piñeiro galego para
o seu uso en carpintaría. Con iso preténdese conseguir unha
nova clasificación (por calidade e dimensións) que facilite o
intercambio comercial desta madeira en determinadas aplica-
cións.

Norma EN 1611-1:2000

“Madera aserrada. Clasificación por el aspecto de la madera de
coníferas. Parte 1: Piceas, abetos, pinos, abeto de Douglas y
alerces europeos”

Esta norma desenvolven os criterios de clasificación visual por
aspecto da madeira serrada seca ou verde de varias especies
de coníferas europeas (piceas, abetos, piñeiros e abeto
Douglas).

As pezas clasifícanse en función da presenza de defectos
(xemas, bolsas de resina, desviacións da fibra, presenza de
ataques de fungos, etc.) nas caras e cantos da madeira serra-
da.

Establécense dous procedementos a elixir para a clasificación:

- G2. Clasificación en función da presenza de nós (en dúas
caras) e outras singularidades.

- G4. Clasificación en función da presenza de nós (en dúas
caras e dous cantos) e outras singularidades.

Se non existe unha coincidencia entre as calidades das dúas
caras, a norma establece que a calidade da peza será a inme-
diatamente superior á que corresponda á cara de peor calida-
de. Así mesmo, cando se aplica o criterio G4, a calidade da
peza será a que corresponda ao canto de peor calidade.

Unha vez elixido o procedemento de clasificación fórmanse
lotes por categoría de madeira serrada, clasificando as pezas
de forma individual tras comprobar visualmente o cumprimen-
to dos criterios de clasificación.

La norma establece cinco categorías: 
Calidade 0: Especial Calidade 1: Primeira
Calidade 2: Segunda Calidade 3: Terceira
Calidade 4: Cuarta
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Regras comerciais Regras de clasificación
non normalizadas comerciais para madeira

serrada de piñeiro gallego

Normas de clasifi- NF B 53520
cación nacional

Normas europeas EN 12246 EN 12246 EN 12246
harmonizadas EN 1611 EN 1611 EN 1611

Aquitania PortugalGalicia



A continuación recóllense as táboas de clasificación en función
dos nós e doutras singularidades, tanto para o criterio de cla-
sificación G2 como G4.

(A) Nós de tamaño igual ou inferior a 10 mm non se consideran, exceptuando aqueles
podrecidos ou saltóns. (B) Para as piceas, abetos, e abetos de douglas, cuxa anchura
sexa 225 mm ou maior, o tamaño máximo dos nós débese aumentar 10 mm. Así
mesmo, en piñeiro, para anchura de peza igual ou maior de 180 mm, permítese incre-
mentar o tamaño do nó en 10 mm. (C) Para unha anchura de peza maior de 225 mm,
o número total de nós débese incrementar nun 50 %. (D) Os nós pasantes de canto
admítense en pezas de calidades G4-2, G4-3 e G4-4.

Sans 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho
y adherentes +10 mm +20 mm +35 mm +50 mm

(A) Tamaño do nó Mortos ou 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho
(redondo e oval) parcialmente +0 mm +10 mm +20 mm +50 mm
na cara de adherentes

(B) clasificación Con entrecasco Excluido 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho
+0 mm +15 mm +40 mm

Podrecidos Excluido Excluido 10% de ancho 10% de ancho Sen
ou saltóns +15 mm +40 mm restricción

(A) Número de 2 4 6 Sen restricción
Número de nós total
nós no Podrecidos,
peor metro saltóns 0 1(*) 2 5
de calidade ou entrecasco

Espiga ou de 0 4 6 Sen restricción
(C) aresta en espiga

Valores máximos para criterios G2 y G4DeformaciónNota

Calidade 0 Calidade 1 Calidade 2 Calidade 3 Calidade 4

* Só aplicable a nós con entrecasco.

Sáns ø máximo en % de espesor nas pieza
e adherentes 50 % 90 % 100 % 100 %

ø máximo ≤ que el ø autorizado nas caras
(A) Tamaño do nó Mortos ou ø máximo  en % de espesor da pieza

(redondo e oval) parcialmente 33 % 67 % 75 % 100 %
en el canto de adherentes ø máximo ≤ que el ø autorizado nas caras

(D) clasificación ø máximo  en % de espesor da pieza
Con entrecasco 0 % 33 % 50 % 90 %

ø máximo ≤ que el ø autorizado nas caras
Podrecidos ø máximo  en % de grosor da peza
o saltóns 0 % 0 % 50 % 90 %

ø máximo ≤ que el ø autorizado nas caras
Número de Número de Sin
nós en el nós total 1 2 4 restricción

(C) peor metro Podrecidos,
de calidad saltóns 0 1 2 3
de cada canto o entrecasco

Valores máximos para criterio G4DeformaciónNota

Calidade 0 Calidade 1 Calidade 2 Calidade 3 Calidade 4
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Calidade 0 Calidade 1 Calidade 2 Calidade 3



Outras singularidades

(E) A desviación anormal da fibra inclúe a fibra entrelazada. (F) Determinado segundo
norma EN 1311. Se hai varias zonas afectadas deben totalizarse todas.

Norma EN 12246:2000 

“Clases de calidad de la madera en paletas y embalajes”

Esta norma considera dous tipos (P1 e P2) na clasificación da
madeira destinada á fabricación de embalaxes industriais e
palets reutilizables. 

220 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster

Entrecasco sobre Metro lineal
a cara de máis penalizado 0 2 2 4 Sen
clasificación Lonxitude total 0 100 mm 200 mm 300 mm restricción
Bolsa de resina Metro lineal máis  
sobre a cara penalizado 2 4 4 4 Sen
de clasificación Lonxitude total 75 mm 100 mm 200 mm 300 mm restricción
Madeira resinada Sen
(calquera cara) Superficie 0 0 30 % 50 % restricción
Madeira de compresión Sen
(calquera cara) Superficie 0 10 % 30 % 50 % restricción

(E) Desviación anormal Calquera
da fibra cara Excluida Excluida Permitida Permitida Permitida

Podremia Calquera Excluida Excluida Excluida Excluida Pequenas 
(F) cara trazas

Fungos cromóxenos Profunda en % to- Excluida Excluida 10 % 50 %  
e pasmo tal de superficie Sen
(en calquera cara) Superficie en % Excluida Excluida 20 % 100 % restricción

total de superficie
Picaduras
non activas Picaduras
e negras non activas

Ataques de insectos (en calquera cara) Excluida Excluida Excluida <2 mm no e negras
15% da <2 mm
superficie

Valores máximos para criterios G2 y G4

Outras singularidades da estructura

Nota
Calidade 0 Calidade 1 Calidade 2 Calidade 3 Calidade 4

Deformación

Alteraciones biolóxicas

Ancho sobre a cara 
contando desde cada canto 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Xema Anchura sobre o canto 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 20 mm
Lonxitude
(% del longo da aresta) 20 % 20 % 30 % 50 % 100 %

Medula Excluida Permitida Permitida Permitida Permitida
Testa en cada testa
 (% de anchura) 100 % 100 % 150 % 200 % 500 %
Cara grosor 

Fendas sobre a <60 mm (% lonxitude) 10 % 25 % 35 % 75 % 100 %
cara de clasificación Cara espesor >60 mm 

(% lonxitude) 10 % 33 % 50 % 90 % 100 %
Pasantes (% lonxitude) 0 0 0 20 % 40 %
Frecha       Groso <45 mm 10 mm 10 mm 15 mm 50 mm 50 mm
de cara      Groso ≥45 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 50 mm

Deformación Frecha de canto 4 mm 4 mm 4 mm 10 mm 30 mm
(en 2 m) Curvatura (% de anchura) 8 % 8 % 8 % 10 % 20 %

Abarquillado (% de anchura) 3 % 3 % 3 % 5 % 5 %

Valores máximos para criterios G2 e G4
Deformación

Calidade 0 Calidade 1 Calidade 2 Calidade 3 Calidade 4
Singularidades de corte

Nas dúas caras os nós deben medirse conforme ao apartado 4.1.2 da
Nós norma EN 1310:1997. Non deben considerarse nos cantos. Os nós menores
 de 10 mm non deben terse en conta. Os nós agrupados deben considerarse
 como nós individuais.
   Nó adherente, parcialmente
   adherente o morto ≤ 33% da anchura da peza ≤ 60% da anchura da peza
   Nó saltón ≤ 20 mm ≤ 30 mm
   Nó podrecido ≤ 30 mm ≤ 30 mm
   Nó en bigote Admítese Admítese
Medula vista Admítese sobre uhna cara Admítese sobre uhna cara
Medula oculta Admítese Admítese
Fendas Teranse en conta as fendas nos extremos, nas caras e nos cantos.

Débense medir conforme á norma EN 1310.
   Fendas de cara Admítese* Admítese*
   Fenda pasante (nas táboas) 1 fenda por prancha ≤ 1 vez 1 fenda por prancha ≤ 2 veces

a anchura da táboa a anchura da táboa
   Fenda pasante
   (en los largueros y en los dados) Non se admite Non se admite
Bolsa de resina Admítese só sobre unha cara Admítese só sobre unha cara
Entrecasco Non se admite Non se admite
Azulado Véxase ** Véxase **
Alteración biolóxica
agás o azulado Non se admite Non se admite
Picadura activa Non se admite Non se admite
Picadura negra Admítense ata 5 orificios de Admítense ata 5 orificios de

diámetro ≤ 3 mm diámetro ≤ 3 mm
A xema débese medir de acordo co paragráfo 4.8 da norma
EN 1310:1997.
Admítese ata un 25% da Admítese ata un 30% da

Xema (sen cortiza)*** anchura da peza, ata un 33% anchura da pieza, ata un 50%
do grosor e admítese a ambos do grosor e admítese a ambos
os lados dunha cara se é ≤ 10 mm os lados dunha cara se é ≤ 20 mm 
en cada lado. en cada lado.

Características Clase P1 Clase P2

* Agás na contorna de cravado (facer referencia ás normas de produto correspondentes). 
** O azulado non afecta ás propiedades mecánicas. O azulado pode evitarse mediante o secado en cámara

ou outros métodos. 
*** Se se exclúe a xema, as normas de produto ou os contratos deben definilo.



Regra de clasificación comercial 
da madeira serrada de piñeiro galego 
(denominación común do piñeiro pinaster procedente de Galicia)

Esta regra é utilizada para a clasificación de táboa e táboa
grande para construción e carpintaría. 

A clasificación por calidade distingue 4 tipos principais:

Madeira limpa

- Libre de defectos como nós e bolsas de resina. 
- Sen xema nos cantos e sen azulado en ningunha peza.

Madeira especial, semilimpa, ou carpintaría

- Ata 2 nós ou outros pequenos defectos de tamaño inferior a
25 mm por peza. 

- Non admite azulado.

Madera corriente (calidade máis común)

- Admite nós non saltóns e outros defectos sen límite, salvo
que estes afecten de forma substancial á estabilidade mecá-
nica da peza (exemplo: nós de “bigote”). De xeito moi limita-
do, nalgunhas pezas, admítense xemas nos cantos e zonas
azuladas. 

Nota: Nalgunhas zonas (exemplo: Pontevedra) sepárase unha
calidade máis denominada “tarima”. Este tipo corresponde á
selección da madeira da mellor calidade da clase “corrente”. 

Táboa de encofrado

- Admite defectos sen limitación. 
- Tamén admite xemas laterais e coloración por organismos

cromóxenos.
- O grosor máis usual para esta calidade é 25 mm.

A táboa das calidades “limpa” e “especial”, tamén denominada
“semilimpa” ou “carpintaría”, destínase a carpintaría e moble.
Este tipo de madeira preséntase habitualmente a unha lonxitu-
de de 2,5 m. e sen clasificación por anchura (“anchos corri-
dos”). No caso da embalaxe, ao igual que en palets, actualmen-
te tende a consumirse madeira de 2,5 m. con anchura prede-
terminada. Por esta razón, nos últimos anos, introduciuse nal-
gúns serradoiros o sistema de clasificación por anchos fixos
polo que se serve a madeira en paquetes cunha soa medida de
anchura.

Os grosores máis habituais para a táboa son 15, 20, 25, 30
e 40 mm. A táboa pequena de grosos a 50 ou 55 mm e a
táboa grande a 70 ou 76 mm. 

En canto a anchuras a clasificación máis usual é a seguinte: 

- 10 a 16 cm (en “anchos corridos”).
- 17 a 24 cm (en “anchos corridos”).
- Superior a 25 cm.

As empresas que realizan o secado da madeira ao aire libre,
acostuman entregar a madeira cunha porcentaxe de humidade
situada ao redor do 20%. No caso das empresas que dispoñen
de cámaras de secado, a humidade media de entrega acostu-
ma estar entre o 10-12%.
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Clasificación da madeira 
en tronco de piñeiro marítimo

Na clasificación da madeira en tronco de piñeiro
marítimo existen unicamente unhas regras nacio-
nais admitidas polo sector profesional en Francia.
Aínda que este documento foi proposto como
norma, aínda non foi recoñecido formalmente.

Dimensións

A sobredimensión mínima é de 3 cm, cunha tole-
rancia admitida de 1 cm/m de lonxitude.

A lonxitude mídese en clases de 10 en 10 cm ou
de 25 en 25 cm.

A título indicativo o volume se dará cunha toleran-
cia del 3%.

222 aplicacións industriais da madeira de piñeiro pinaster

D1 6 a 19 cm

D2a 20 a 24 cm

D2b 25 a 29 cm

D3 30 a 39 cm

D4 40 a 49 cm

D5 50 cm e +

Ø punta delgadaClases diamétricas

Madeira corta < 3 m

Madeira a media lonxitude 3 a 5 m

Madeira longa > 5 m

LonxitudeClase

A B C D PT T
Conicidade

- Normal ≤ 5% del Ø � � � � �

- Forte > 5% del Ø � x � � �

Fendas
-Fendas de testa

Fendas de corazón x x x � �
Aceboladuras �
Fendas de abatemento � �

- Fendas laterais
 Fendas producidas por raios �

Alteracións debido ao ataque de fungos
- Fungos cromóxenos
(agás azulado) x x � � �

- Fungos de podremia en estado inicial
(textura e resistencia prácticamente
semellante) x x � � x
- Podremia blanda � x
- Azulado x x x � �

Degradacións debido aos ataques de insectos
- Pequenas picaduras mortas x x x � �

- Picaduras grandes � x
Outras degradacións

- Superficie carbonizada x x x � x
- Feridas cicatrizadas (4) (5) (6) (7) �

- Corpos extraños �

- Árbores secas x x x � �

Tritura

Calidade

Serrado e fabricación de chapa

x  - Non admisible
� - Admisible

(4) 1 Ferida superficial (a menos de 1 cm da capa cambial).      (5) 2 Feridas superficiais.
(6) 3 Feridas superficiales      (7) máis de 3 feridas superficiais



Prego de condicións de compra 

O prego de compra é un documento comercial realizado por unha
empresa de forma individual para recoller as súas necesidades e esi-
xencias específicas de materia prima. Este documento apóiase habi-
tualmente en regras de clasificación recoñecidas polo sector.

Exemplo: Produción de madeira para a fabricación de palets
cunha liña de fabricación con Chipper-Canter e serras enfronta-
das.

Lonxitude
- Lonxitude nominal: 2,40 m 

Lonxitude solicitada: 2,50 m ± 20 mm
- Lonxitude nominal: 2 ,00 m

Lonxitude solicitada: 2,10 m ± 20 mm

Diámetro en punta delgada
- Para longo 2,50 m - mínimo: 160 mm / máximo: 300 mm
- Para longo 2,10 m  - mínimo: 200 mm / máximo: 300 mm

Esixencias de conformidade
- Frecha: 5 cm sobre a lonxitude
- Conicidade: inferior a 40 mm/m

Singularidades admitidas
Coroas de nós (en sentido vertical):  
- 4 como máximo sobre 2,5 m
- 3 como máximo sobre 2,10 m

Singularidades excluidas
- Trozas que presenten azulado ou podremia
- Trozas con fendas ou cortes

Tolerancia permitida 
- Ata 10 trozas non conformes por camión, que o subminis-
trador debe substituír por pezas conformes.
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A B C D PR T
Dimensións sen cortiza

- Lonxitude (m) 2 2 2 2 1
- Diámetro en punta delgada (cm) 25 25 20 14 6

Singularidades de estructura
Nós descubertos

- Nó san y adherente
Pequenos nós < 25 mm x (3) � � �
Medios nós 25 a 40 mm x (3) � � �
Grandes nós > 40 mm x x x � �

- Outros nós agás podrecidos
Pequenos nós < 25 mm x x (3) � �
Medios nós 25 a 40 mm x x (3) � �
Grandes nós > 40 mm x x x � �

- Nós podrecidos x x x � �

Nós cobertos x (2) � � �

Entrecasco x x x � �

Singularidades da forma do tronco
Curvaturas

- Curvatura simple
(mensurable sobre 1 plano)

Prácticamente nula < 1 cm/m � � � � �
Leve 1-2 cm/m � � � � �
Forte > 2 cm/m � x � � �

- Curvatura composta
(mensurable sobre 2 planos)

Prácticamente nula < 1 cm/m � � � � �
Leve 1-2 cm/m x � � � �
Forte > 2 cm/m x x x x �

Trituración

Calidade

Serrado y fabricación de chapa

x  - Non admisible
� - Admisible

(2) Admitida con tolerancia en lonxitude mínima entre dous verticilos de 1,5 m.
(3) Tolerancia dunha coroa de nós situada a menos do 10% da lonxitude a partir dunha testa,

se a lonxitude do tronco é maior o igual a 3,5 m.




































