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Prólogo

A Aquitânia, as regiões Centro e Norte de Portugal, e a Galiza, são territórios de clara vocação florestal que concentram mais de metade da
superfície mundial ocupada pelo Pinheiro Bravo (Pinus pinaster Ait.). Com mais de 2 milhões de hectares, constitui a principal massa florestal
do sul da Europa, que vem produzindo anualmente cerca de 15 milhões de metros cúbicos de madeira. Este recurso natural foi tradicionalmen-
te a matéria-prima que abasteceu a grande parte da indústria de transformação de madeira com origem no arco atlântico, contribuindo de modo
muito significativo para o desenvolvimento de uma actividade económica que gerou emprego e riqueza durante varias gerações. 

Num contexto como o actual, marcado pela globalização mundial da economia, torna-se necessário, mais que nunca, fazer da inovação e da coo-
peração um meio que permita sustentar e melhorar os níveis de competitividade actuais. O “Projecto de Cooperação Técnica Para o
Desenvolvimento das Aplicações Industriais do Pinheiro Bravo”, auspiciado pelo Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B “Espaço
Atlântico”, constitui um exemplo das oportunidades que a cooperação transnacional pode trazer neste sentido.

Pela primeira vez, foi possível reunir e integrar a informação proveniente de França, Espanha e Portugal, numa publicação que pretende contri-
buir para promover e facilitar o uso da madeira de pinheiro bravo em diversas aplicações. Como o leitor poderá comprovar, a qualidade estéti-
ca e os atributos técnicos característicos deste material, em conjunto com os avanços conseguidos nas tecnologias de transformação e trata-
mento, abrem novas e interessantes expectativas, especialmente no âmbito das aplicações de construção e mobiliário. Os exemplos inovadores
incluídos na parte final desta publicação constituem um bom exemplo deste facto.

Estamos certos que os resultados deste projecto serão úteis para contribuir para o desenvolvimento destas aplicações com todas as garantias.
Com efeito, potenciar-se-á o aproveitamento sustentado de um recurso autóctone e renovável que tem um protagonismo muito destacado na eco-
nomia das regiões e na conservação do meio ambiente.

Jean Lesbats           Ángel Hermida         Fernando Rolin
Presidente FIBA              Presidente CMA               Presidente AIMMP
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O “Projecto de cooperação técnica para o desenvolvimento das
aplicações industriais do Pinus pinaster”, enquadra-se dentro
da Iniciativa Comunitária Interreg III B “Espaço Atlântico” 2000-
2006 do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Este
programa é dirigido ao reforço da cooperação transnacional
para promover um maior grau de coesão e integração territo-
rial no espaço atlântico formado pelas regiões da Irlanda, Reino
Unido, França, Espanha e Portugal.

No Projecto “Atlanwood” participaram a Federation des
Industries du Bois d´Aquitaine, a Associação das Indústrias de
Madeira e Mobiliário de Portugal e o Cluster de la Madeira de
Galiza, que actua como chefe de fila. Intervêm também o
Centre Technique du Bois et de l'Ameublement da França
(CTBA), o Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e
Mobiliário de Portugal (CTIMM) e o Centro de Innovación y
Serviços Tecnológicos de la Madeira de Galiza (CIS-Madeira).

Este projecto tem como objectivo realizar a partilha de conhe-
cimentos e experiências acerca da transformação industrial da
madeira de pinheiro bravo, em 3 regiões (Galiza, Portugal e
Aquitânia) que partilham características comuns, entre as
quais se destaca uma importante proporção de superfície flo-
restal que se encontra em todos os casos maioritariamente
ocupada pela espécie Pinus pinaster, subespécie atlântica.

O pinheiro bravo no arco atlântico:
um recurso comum

A superfície mundial ocupada pelo Pinus pinaster está estima-
da em cerca de 4,4 milhões de hectares, dos quais 4,2 mil-
hões se localizam na área de distribuição natural da espécie
(Espanha, Portugal, França, Marrocos, Itália, Turquia, Grécia e
Tunísia). Por outro lado, 200.000 hectares encontram-se em
outras áreas de reflorestação (Austrália, África do Sul, Nova
Zelândia, Chile, Argentina e Uruguai).

A Aquitânia, a Galiza e o Norte e Centro de Portugal são
regiões que reúnem conjuntamente cerca de 7 milhões de hec-
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tares de superfície de carácter florestal (aproximadamente
45% do seu território). Nesta destacada área florestal, a pre-
sença de pinheiro bravo assume um claro protagonismo ao
constituir o principal recurso que abastece a importante indús-
tria de madeira existente nesta zona. Esta influência estende-
se também a outras zonas atlânticas, como as ilhas britânicas
ou o norte de Espanha, que consomem significativas quantida-
des de madeira em toro ou produtos de transformação do pin-
heiro bravo.

Na tabela seguinte, encontram-se os valores relativos à distri-
buição desta espécie. Como se pode comprovar, tomando
como referência os dados anteriores, Aquitânia, Portugal e
Galiza reúnem conjuntamente mais de metade da superfície
total ocupada em todo o mundo (4,4 milhões de hectares).

Galiza 2.039.574 467.351* 23%

Portugal 3.349.327 976.069 29%

Aquitânia 1.796.918 921.805 51%

Total 7.185.819 2.365.225 33%
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* Corresponde a povoamentos florestais dominantes de Pinus pinaster

Fontes: IFN III (Galiza), IFN (Aquitânia), IFN 3º Revísao (Portugal)

Principal área de distribución natural da especie Pinus pinaster

Superfície ocupada pelo pinho marítimo



Na Aquitânia, o pinheiro bravo ocupa 921.805 ha que repre-
sentam 51% da superfície florestal total. As maiores massas
florestais encontram-se concentradas nos departamentos de
Landes e de Gironda, onde o pinheiro bravo atinge níveis de
84% e 75% da superfície florestal, respectivamente.

No caso de Portugal, o pinheiro bravo ocupa 29% da superfí-
cie florestal total, com um total de 976.000 ha. As suas mas-
sas florestais estão principalmente localizadas nas regiões
Centro, Norte e Lisboa e Vale do Tejo (57%, 37% e 22% da
superfície florestal, respectivamente).

Na Galiza, existem 383.632 ha de massas florestais puras de
pinho marítimo. Acrescente-se que se encontra presente em
outras massas florestais misturadas com espécies como o
eucalipto e outras folhosas. Considerando a superfície florestal
ocupada por povoamentos mistos, nas quais o pinho tem um
papel dominante, atinge-se um valor total de 467.351 hecta-
res, o que corresponde a 23% de toda a superfície florestal. A
distribuição desta espécie na Galiza é relativamente homogé-

nea. As superfícies ocupadas em cada província situam-se
entre os 94.041 ha em Pontevedra, e os 151.336 ha situadas
em Ourense. 

Importância económica da transfor-
mação industrial do pinheiro bravo

O pinheiro bravo é uma espécie fundamental para o abasteci-
mento da importante indústria de transformação de madeira
radicada na Aquitânia, em Portugal e na Galiza. A produção
industrial anual de madeira de pinho marítimo em toro está
estimada em cerca de 14,6 milhões de m3. Como referência,
cabe destacar que este valor representa uma quantidade pró-
xima à produção total de madeira em toro gerada em Espanha
anualmente.
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Landes Aquitânia 577.155 483.658 84%

Gironde Aquitânia 483.222 360.958 75%

Galiza Galiza 2.039.574 467.351 23%

Centro Portugal 993.664 569.645 57%

Norte Portugal 667.417 245.618 37%

Lisboa e
Vale do Tejo Portugal 434.956 95.373 22%

Distrito ou
Região PercentagemSuperficie

florestal (ha)
Superficie
pinheiro bravo

Área
geográfica

Centro Portugal

Norte Portugal

Outras
Landes (Aquitânia)

Gironde (Aquitânia)

Galiza

4%

6%
20%

25%

10%15%

20%

Lisboa e Vale do Tejo

Total madeira
(m3)

Pinho marítimo
(m3)

Proporção de
pinho marítimo

Aquitânia 10.065.000 9.095.000 90 %

Portugal 8.142.000 3.085.000 38 %

Galiza 5.196.604 1.913.580 37 %

Total 23.403.604 14.093.580 60 %
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Fontes: IFN III (Galiza), IFN (Aquitânia), IFN 3º Revísao (Portugal)

Fontes: Anuario de estadística agraria 2001 (Galiza), Ministerio de agricultura 2002 (Aquitânia) 
FAO 2002 (Portugal)

Fontes: Anuario de estadística agraria 2001 (Galiza), Ministerio de agricultura 2002 (Aquitânia) 
FAO 2002 (Portugal)

Distribução das massas de Pinus pinaster por regiões

Produção de madeira em toro por regiões



A contribuição da indústria florestal para a economia da área
geográfica considerada corresponde aos valores que constam
da tabela seguinte. Estes valores põem em evidência a impor-
tância que revela a actividade florestal e a indústria de trans-
formação de madeira, tanto na Aquitânia, como na Galiza e
Portugal.

Europa (EU-15) 188,8

França   21,8

Espanha     8,6

Portugal     3,1

França + Espanha + Portugal   33,5
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Galiza     1,9

Portugal     3,1

Total   14,1

PIB total (milhões de €) 129.887 36.840 66.717 223.115

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

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

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

Produção anual industrial de madeira em toro (milhões de m3)



Configuração da propriedade florestal

A maior parte da propriedade florestal em Portugal e na Galiza
encontra-se nas mãos de proprietários privados, que possuem
parcelas de muito pequena dimensão.

No caso de Portugal, 92,3% da superfície florestal é de pro-
priedade privada. Somente cerca de 7% é de propriedade
comunitária (normalmente em zonas de montanha ou próximas
de dunas nas zonas litorais) ou estatal (0,7%). Apenas 1,1 %
das explorações possuem mais de 100 hectares, sendo a
superfície mais habitual inferior a 3 hectares (84,5% do total).

Na Galiza, o regime de propriedade predominante é o da pro-
priedade privada (68%), seguido pelas matas municipais de
propriedade comum (30%). A fracção restante está composta
por matas públicas catalogadas de utilidade pública (1%) e

matas públicas não catalogadas de utilidade pública (1%). No
total, estima-se que existam 673.000 proprietários de matas
que possuem uma superfície média de 1,5 a 2 hectares, divi-
didas normalmente em varias parcelas. Também é de realçar a
presença de 2 700 comunidades de matas com uma superfí-
cie florestal média com um pouco mais de 200 hectares.

No caso da Aquitânia, a superfície florestal é principalmente de
carácter privado (91,3%). A propriedade comunitária repre-
senta 6%, e as matas públicas apenas o 1,3%. No total, exis-
tem 285 300 proprietários florestais, com uma superfície
média ligeiramente superior a 5 ha. Ao contrário da Galiza e de
Portugal, onde o mais comum é as propriedades privadas
terem em média superfícies menores que 1,5 a 3 ha, na
Aquitânia, 73% da superfície privada pertence a proprietários
que dispõem de uma superfície média superior a 10 ha. 

Contexto socio-económico

Em conjunto, as três regiões ocupam uma superfície total de
159.927 km2. Desta, 57% corresponde a Portugal, 26% à
região de Aquitânia e 18% à Galiza. A população total é de 15
528 394 habitantes, com uma densidade média de 97
hab/km2.  

Portugal é a região com maior quantidade de habitantes,
9.869.300 (63%), e tambén a de maior densidade populacio-
nal, 111 hab/km2. A Galiza conta com 2.751.094 habitantes,
sendo a sua densidade  populacional de 93 hab/km2. A região
de Aquitânia dispõe de 2.908.000 habitantes, e uma densida-
de populacional de 70 hab/km2. 

Portugal é constituído administrativamente por cinco regiões
NUTS II, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e
Algarve, representando as três primeiras regiões quase 87%
da população total. A maior densidade de população concentra-
se na zona litoral atlântica. O ritmo de crescimento da popula-
ção foi, no ano de 2001, 0,7%, embora as regiões Centro,
Algarve e Alentejo apresentem valores negativos, chegando a -
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5,8% no caso do Alentejo. A região norte é a de maior cresci-
mento da população, com um incremento anual de 2,6%.

A comunidade autónoma da Galiza situa-se no noroeste da
Península Ibérica, e encontra-se dividida administrativamente
em quatro províncias, Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra.
As províncias costeiras atlânticas, Corunha e Pontevedra,
constituem as áreas com um maior nível de industrialização e
densidade de população, com 141 e 206 hab/km2, respectiva-
mente. Uma das suas características mais relevantes é a mul-
tiplicidade de unidades de população de pequeno tamanho.
Com aproximadamente 30.000 localidades, a Galiza comporta
quase metade de todas as que existem no conjunto de
Espanha.  

A região da Aquitânia está dividida em cinco departamentos,
Dordonha, Gironda, Landes, Lot-et-Garonne e Pirinéus
Atlânticos, sendo a sua capital administrativa Bordéus. O
departamento de Gironda é o de maior superfície (44%) e de
maior densidade populacional (129 hab/km2). A maior parte da
população da Aquitânia vive em cidades (70%). Desde o ano de
1990, o seu ritmo de crescimento médio de população é de
0,4 % por ano, sendo superior à média de França e da União
Europeia.

População

Superficie (km2)

Superficie florestal (ha)

Superficie florestal (%)

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 população (hab./km2)

TotalGaliza AquitâniaPortugal

Fontes: IFN III (Galiza), CRPF-cadastre 1997 (Aquitânia), Direcção Geral das Florestas (Portugal)
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Características gerais do pinheiro
bravo

A distribuição natural do pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.),
situa-se em França, Espanha, Portugal, Itália, Marrocos,
Argélia e Tunísia.

Na Península Ibérica existem duas subespécies, a ssp atlânti-
ca e a ssp mediterrânea. A primeira cresce na Galiza e Norte
de Portugal (pinho galego, pinheiro bravo) e a segunda no resto
da península (pinho negral, pinho rodeno). Em França, distin-
guem-se dois genótipos segundo a sua origem: o pinho das
Landes e o pinho da Córsega.

Em Portugal são-lhe dados os nomes de pinheiro bravo e/ou
pinheiro marítimo. Na Aquitânia os nomes de pinho marítimo
e/ou pinho das landes.

Um dos factores que favoreceu o desenvolvimento desta espé-
cie foi a sua grande resistência a solos arenosos e de escassa
fertilidade, onde outras espécies não podem prosperar, assim
como o seu rápido crescimento. A capacidade do pinheiro
bravo para estabelecer-se em solos pobres está associada ao
seu sistema radicular, muito desenvolvido e com uma impor-
tante capacidade de absorção de nutrientes.

Suporta bem a estação de sequeiro, ainda que apresente
escassa resistência ao frio, vento e/ou neve, pelo que as mel-
hores qualidades dão-se em localizações costeiras com cresci-
mentos médios máximos de 20 m3/ha ano e turnos de corte de
30 anos.  

Ainda que possa chegar a atingir os 40 metros de altura, nor-
malmente não supera os 20 ou 30 metros. A copa é piramidal
na fase inicial de desenvolvimento da árvore, transformando-se
posteriormente numa forma arredondada e irregular. Nos
exemplares de maior idade, a copa é muito reduzida em rela-
ção à altura da árvore, favorecendo a presença de um bosque
fechado, a frequentemente constituído por matagal heliófilo.
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Os ramos dispõem-se em torno do tronco agrupados em ver-
ticilos, de forma que cada um desses grupos de ramos corres-
pondem a lapsos de crescimento em altura. Os pinheiros
podem ter cada ano um ou dois crescimentos em altura. O
segundo, se ocorrer, dá lugar a um verticilo de ramos de meno-
res dimensões, pelo que um significativo número de verticilos
permite estimar de forma aproximada a idade da árvore (não
no caso dos pinheiros velhos em que tenham perdido os ramos
da parte inferior do tronco).

A casca do fuste é de um castanho muito escuro e áspera nos
pinheiros jovens. A partir dos 15 anos de idade a casca torna-
se grossa e muito fendida. 

As folhas aciculares são muito largas (15-27 cm) e grossas
(2-2,5 mm). Apresentam-se agrupadas de dois em dois. A sua
cor é verde escura e possuem uma ponta forte e afiada.

A floração começa a partir dos 7-8 anos, ainda que até aos 10-
15 anos não se produz de forma regular. As flores masculinas
aparecem em espigas, são amarelas e têm um comprimento
de 1 a 2 centímetros. Os cones femininos são pequenos, de
cor vermelho a violeta e aparecem em grupos de 2 ou 3 na
parte superior da copa. As pinhas, que demoram dois anos a
amadurecer, são muito grandes e afiadas no extremo das esca-
mas. Uma vez abertas por efeito do calor, costumam persistir
bastante tempo na árvore. Os pinhões são de cor cinzento-
parda e apresentam uma asa larga e escura.

Evolução histórica

O pinheiro bravo é uma espécie autóctone tanto em Portugal,
como na Galiza e na Aquitânia. Foram encontrados vestígios da
sua presença já no final da era glaciar (8.000 A.C.). 

A sua distribuição actual é o resultado de um largo processo
evolutivo marcado por alterações climáticas, pela evolução
genética, e pela acção modeladora do homem. Este último fac-
tor terá influído decisivamente, tanto na distribuição como na
composição das massas florestais actuais.

Galiza

No século XVIII iniciou-se a expansão desta espécie como con-
sequência da acção do homem, que utilizou esta árvore nos
repovoamentos realizados por camponeses que semeavam nas
suas propriedades sementes procedentes de Portugal, amiúde
em conjunto com cereal ou tojo. 

A partir do século XIX o pinheiro bravo estende-se por zonas
costeiras, se bem que em meados do referido século, a super-
fície ocupada ainda não superava os 20.000 hectares (0,7%
do território de Galiza). Foi a partir da segunda metade do
século XIX, que a iniciativa privada inicia uma importante
expansão dos pinhais. A subida dos preços da madeira, que foi
constante e assinalável desde 1890, em simultâneo com as
campanhas destinadas a promover a repovoamento com pin-
heiros, explicam o interesse dos proprietários privados nesta
reorientação produtiva das matas.
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Paralelamente, no século XIX, atingiram-se na Galiza os níveis
máximos de desflorestação, devidos a factores como o incre-
mento demográfico que intensifica os usos agrícolas e pecuá-
rios do solo (fenómeno que abranda pela metade do século,
como consequência da emigração), a grande procura de lenha e
carvão vegetal para utilização como combustível para fins priva-
dos e industriais (forjas principalmente), a procura de casca por
parte da importante indústria de curtumes, o desenvolvimento
da construção naval, o uso da madeira em edificações e a
exportação de madeira.

No século XX, até ao ano 1939, a maior parte das plantações
florestais foram levadas a cabo pela iniciativa privada num pro-
cesso de expansão espontâneo. Posteriormente, após a guerra
civil (1936-1939), inicia-se um programa de repovoamentos
florestais de carácter maciço. Em 35 anos chegou-se a repovo-
ar, por iniciativa pública, mais de 9% do território galego, a
maior parte em terrenos municipais, sendo o pinheiro bravo a
espécie mais empregue, com mais da metade da superfície
repovoada. Com estas actuações, conseguiram-se resultados
desiguais quanto à qualidade dos povoamentos, já que, em cer-
tos casos, ou se plantou em condições sazonais limite, ou se
partiu de sementes de origem inadequada. A actividade silvíco-
la desenvolvida viu-se acompanhada pelo desenvolvimento de
uma florescente indústria de serração, quase sempre de carác-
ter familiar. Nos anos 50 já existiam uns 250.000 hectares de
pinhais na Galiza e a indústria de serração representava a ter-
ceira fonte de riqueza, a seguir à agricultura e à pecuária. 

Paralelamente, a partir dos finais dos anos 50, produz-se um
forte desenvolvimento da indústria de fabricação de painéis deri-
vados da madeira, que constitui na actualidade um dos secto-
res mais pujantes do sector florestal galego. O crescimento
mais notável da capacidade de produção produziu-se nos anos
70.  

Uma tendência similar foi seguida pela indústria de fabricação
de pasta de papel, cuja actividade remonta aos anos 50. Não
obstante, neste último caso, a utilização de madeira de pinho
como matéria-prima foi substituída paulatinamente pelo eucalip-
to.

Portugal

O potencial e a importância florestal foram reconhecidos e pro-
movidos em Portugal através de diversas acções orientadas
para a protecção e fomento do património florestal e cinegéti-
co, pese embora, a diminuição da superfície florestal tenha
sido uma constante durante largos períodos. Assim, por exem-
plo, durante os séculos XV e XVI construíram-se centenas de
navios que foram utilizados no descobrimento de novos territó-
rios. O pinho marítimo era usado principalmente nos mastros,
vergas e outros elementos auxiliares. 

Pese embora durante os séculos XVII e XVIII se tenham pro-
mulgado leis de fomento e protecção das matas, a sua influên-
cia não foi suficiente para conservar a superfície florestal. Foi
durante o reinado de D. João V, em meados do século XVIII,
que se chegou ao ponto de maior desflorestação em Portugal,
como consequência da expansão do cultivo de vinhas e cereais,
e da importação de madeiras do Brasil.

Com a criação, no ano 1824, da Administração Geral das
Matas do Reino, dentro do Ministério da Marinha, iniciou-se
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uma época de forte avanço florestal com o desenvolvimento de
legislação, programas de protecção e fomento, introdução de
técnicas de ordenação e gestão das matas, publicação de tra-
balhos florestais, e a criação de uma Escola Superior Florestal
(1865).

O século XIX caracterizou-se pelo início dos trabalhos de fixa-
ção das dunas litorais, e também pelos primeiros trabalhos de
reflorestação das montanhas do interior. Desta forma, produ-
ziu-se neste século, um aumento sensível da área florestal,
sobretudo devido à expansão do pinho marítimo e ainda pela

regeneração do sobreiro e valorização dos montados. A cria-
ção do Serviço Florestal no ano 1886, dentro da Direcção-
Geral de Agricultura, marca igualmente uma viragem radical na
estratégia de administração pública, que até esse momento se
ocupava principalmente das áreas florestais do litoral, ao des-
envolver o fomento florestal no interior montanhoso de
Portugal.

Com a criação em 1888 das duas primeiras Administrações
Florestais localizadas no interior do País (Manteigas e Gerês)
inicia-se a reflorestação das serras, que sofre um grande des-

envolvimento com o Plano de Povoamento Florestal de 1938.
Este Plano contemplava um grande impulso ao fomento flores-
tal nas zonas interiores a norte do Tejo, sendo os seus objec-
tivos a conclusão da reflorestação das dunas litorais, a reflo-
restação dos terrenos baldios a norte do Tejo, com uma super-
fície a reflorestar de 420.000 hectares, a criação de reservas
de vegetação (33.000 ha) e a criação de pastagens em cerca
de 60.000 hectares.

A reflorestação das dunas constituiu outro dos capítulos mais
importantes da história florestal em Portugal. 

Do ponto de vista florestal, o século XX caracteriza-se pela
consolidação orgânica da administração pública florestal e pelo
aumento significativo da área arborizada, como resultado de
uma acção sistemática de repovoamento realizada através de
distintos planos e programas institucionais.

Em 1945, com a criação do Fundo de Fomento Florestal e
Aquícola, iniciou-se o apoio da Administração Florestal Pública
à propriedade privada. À semelhança do caso da Galiza, é
neste século que se produz a expansão do pinho marítimo em
Portugal, sobretudo como consequência da aplicação de gran-
des programas de reflorestação promovidos pelo Estado. As
características do pinheiro bravo tornavam-no uma alternativa
idónea para a reflorestação das dunas litorais e serras interio-
res que se encontravam desertificadas. A sua boa adaptação a
terrenos degradados por um uso intensivo secular, permitiu a
sua expansão por quase todo o território português.

A partir dos pinhais eram obtidos diversos produtos (lenha,
esteios de minas, madeira, resina, …) que constituíam um
pilar fundamental da economia rural, sobretudo no centro e
norte do país. A partir dos anos setenta, o êxodo rural e o des-
envolvimento económico crescente no interior do país, altera-
ram esta situação ao verificar-se um progressivo abandono dos
pinhais. Esta circunstância foi também propiciada pelo avanço
dos eucaliptais nas zonas onde as condições edafoclimáticas o
permitiam.
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Aquitânia

À semelhança da Galiza e de Portugal, a preponderância actual
do pinho marítimo na Aquitânia ocorreu, em grande medida,
como consequência da baixa produtividade e fertilidade dos
solos. Os mais habituais (os solos podzolizados) são fortemen-
te acidificados e apresentam uma baixa fertilidade. Além disso,
a acumulação de ácidos húmicos (compactados a uma profun-
didade situada entre 0,2 e 2 metros) contribui para que duran-
te grande parte do Inverno estes terrenos sejam propensos ao
encharcamento.

Na sua distribuição original, o pinheiro bravo ocupava os terre-
nos menos afectados pela acumulação superficial de água. Foi
apenas a partir de finais do século XVIII que esta espécie
começou a colonizar progressivamente o conjunto do território
das Landes, submetido à ameaça permanente da areia e da
água.

O factor determinante que propiciou a expansão do pinho marí-
timo está ligado à acção do homem. Neste sentido, cabe des-
tacar o avanço das técnicas de saneamento (realizado durante
a primeira metade do século XIX) que tornou possível desen-
volver uma rede de colectores para a evacuação das águas, e
o domínio das técnicas de estabilização das dunas litorais (con-
seguido em finais do século XVIII). 

Ambos factores tiveram uma influência decisiva no avanço das
plantações de pinheiro bravo, ao permitir valorizar uma grande
quantidade de terreno, possibilitando uma significativa melho-
ria no nível de vida das populações locais. Não obstante, cria-
ram-se tensões entre pecuários e silvicultores, devido à com-
petição pela utilização do terreno. 

Em 1857, foi promulgada uma lei que obrigava todos os muni-
cípios a tratar e a repovoar os seus terrenos. Esta norma obri-
gava também as juntas de freguesia que não queriam realizar
estes investimentos, ou não podiam (por razões económicas),
a vender ou leiloar estas áreas a investidores privados. Na
exposição dos motivos da lei ficou definido que o repovoamen-
to com pinho tinha como finalidade permitir o saneamento das
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Landes e facilitar um posterior uso agrícola do terreno. Neste
sentido, há que ter em conta que o século XIX foi testemunha
de um forte desenvolvimento das infra-estruturas, principal-
mente ferroviárias, o que provocou o desenvolvimento de
numerosos e importantes projectos agrícolas e pecuários que,
em muitos casos, não chegaram a materializar-se.

Por outro lado, o aproveitamento da resina constituiu uma
causa importante para o desenvolvimento do pinho marítimo e
uma das suas primeiras aplicações. O escritor Camille Jullian,
nos seus trabalhos sobre a época do domínio romano, cita a
resina entre as principais mercadorias que alimentavam os
intercâmbios comerciais (junto com o mármore dos Pirinéus,
os metais de Espanha e os óleos do Midi francês) já que se tor-
nava indispensável para calafetar as naus de madeira e conser-
var as exárcias. Também, já desde a Idade Média, as velas
fabricadas com este produto substituíram as tochas, o que
acarretou um forte aumento da procura. A recolha de resina
começou a decair de forma significativa a partir da 2ª Guerra
Mundial. As poucas explorações que existiam no ano 1960
desapareceram na década dos anos 80. Esta recessão do sec-
tor explica-se pela grande quantidade de mão-de-obra neces-
sária, e pelo efeito da concorrência de outros países produto-
res. Hoje em dia, se bem que existam programas interessan-
tes de valorização da resina, as superfícies dedicadas a tal fim
são muito pequenas.

A situação do pinho marítimo na Aquitânia experimentou uma
alteração muito notável, no princípio dos anos 60, quando se
começaram a divulgar, entre os silvicultores privados, técnicas
de trabalho inovadoras, orientadas para a selecção e certifica-
ção da semente, assim como para a optimização das técnicas
de preparação dos solos e tratamento das florestas. Estas
melhorias silvícolas terão tornado possível que a produtividade
média do bosque de Landes se tenha multiplicado (desde 4
m3/ha/ano no ano 1960, até 10 m3/ha/ano de 1999).

No século XX ocorreram quatro circunstâncias que afectaram
de forma significativa a evolução da gestão florestal na
Aquitânia.

Na década de 40 ocorreu uma série de incêndios que destruí-
ram cerca de 40% das massas florestais. Este feito conduziu
à criação de grupos municipais de defesa contra incêndios flo-
restais. Para melhorar a rápida intervenção dos bombeiros, os
silvicultores melhoraram os acessos às matas, dotando-as de
serviços como pontos de água. O financiamento destas acções
foi atingido através de um imposto especial pago pelos proprie-
tários, que foi complementado com ajudas públicas.

A grande tempestade de neve de 1985 produziu derrubes de
árvores em 60.000 hectares, dos quais 30.000 ha ficaram
muito afectados por ruptura das copas. Praticamente a totali-
dade das massas florestais afectadas correspondiam a repo-
voamentos realizados na sequência dos incêndios de
1940/1950. O problema originado foi solucionado com uma
política de certificação da semente.

O temporal de 1-2 de Dezembro de 1976, afectou de forma
importante as zonas florestais do sul da Aquitânia, derrubando
na ordem dos 2 milhões de m3 de árvores.
O temporal de 27 de Dezembro de 1999, no qual se atingiram
velocidades do vento de 200 km/h a 30 metros do solo, foi
outra grande catástrofe para a floresta da Aquitânia. Mais de
120.000 ha foram afectados, e cerca de 27 milhões de m3 de
madeira foram derrubados.

Face aos efeitos deste último temporal, os organismos de des-
envolvimento começaram a sensibilizar os silvicultores para
que tivessem em conta os efeitos das intervenções silvícolas
no caso de tempestades. Além disso, este temporal provocou
uma notável queda no preço da madeira caída. A experiência
adquirida após este acontecimento, permitiu melhorar as téc-
nicas de conservação da madeira e, em particular, do armaze-
namento com irrigação.

Por último, cabe aludir ao desenvolvimento de outros proces-
sos industriais de valorização da madeira de pinheiro bravo. O
primeiro a desenvolver-se foi o da indústria de fabricação de
papel. A primeira fábrica papeleira, propriedade de uma coope-
rativa de silvicultores, instalou-se no ano 1925 em Mimizan.
Hoje em dia existem três grandes fábricas de produção de
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papel na Aquitânia que utilizam madeira de pinho marítimo.
Contudo, mais recentemente, a indústria dos painéis derivados
de madeira começou a desenvolver-se na região, alcançando
actualmente 6 unidades industriais. Desde o ano 1990, que se
tem constatado uma forte dinâmica investidora destas indús-
trias, assim como uma internacionalização dos grupos indus-
triais.

Situação actual do pinho marítimo

Actualmente as existências desta espécie nas três regiões
somam mais de 300 milhões de m3, o que representa cerca
de 54% das existências totais de madeira.

Galiza

Aproximadamente 11 anos passados sobre os dois últimos
inventários florestais nacionais (IFN), foi verificado um ligeiro
incremento (+8%) nas existências de pinho marítimo, até atin-
gir um total de 49 milhões de m3 com casca. Não obstante, no
conjunto da Galiza, o valor acumulado nas classes de diâmetro
inferiores a 35 cm reduziu-se durante esses anos em 17%.
Por outro lado, as existências de classes de diâmetros supe-
riores aumentaram em 55%. Nestas condições, se a procura
se mantiver nos níveis actuais, é previsível que possa verificar-
se, a médio e longo prazo, um significativo défice de madeira
de pinheiro bravo..

Por outro lado, há que ter em conta que a falta de uma gestão
silvícola optimizada, aplicada de forma generalizada sobre as
matas de pinheiro bravo, terão limitado notavelmente a produ-
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tividade e as possibilidades de obtenção de madeira de quali-
dade. Este processo ter-se-á agravado ao favorecer-se uma
regeneração natural inadequada, como consequência da aplica-
ção de métodos de corte tradicionais que tendem a eliminar as
árvores de melhor qualidade. Tradicionalmente, as matas pri-
vadas de pinheiro bravo foram sendo geridas realizando abates
selectivos dos melhores exemplares. Desta forma, o proprie-
tário obtinha proveitos que lhe permitiam complementar oca-
sionalmente o seu rendimento.

Esta prática permitiu a permanência de árvores de baixo diâ-
metro que haviam sido dominadas por exemplares de melhor
crescimento e maiores dimensões. Sendo o pinheiro bravo uma
espécie com grandes necessidades de luz, essas árvores ten-
dem a possuir características de qualidade inadequadas para o
seu aproveitamento (fustes de forma curvada, etc.). Este tipo
de gestão favorece também uma selecção genética negativa,
ao produzir-se a regeneração natural a partir das árvores de
crescimento menos vigoroso. Como consequência a mata
resultante é muito irregular, caracterizando-se pela presença
de árvores de diferentes idades. Todos estes factores reduzem
as produções obtidas e fazem com que as operações de apro-
veitamento sejam muito dificultadas.

Actualmente, ainda que tenha sido realizado um desenvolvi-
mento importante na aplicação de técnicas silvícolas sobre pin-
heiro bravo, é, no entanto, muito habitual encontrar matas nas
quais não se tenha realizado nenhum trabalho silvícola intermé-
dio como limpezas, desramações e desbastes.

Nos casos em que é necessário realizar uma regeneração arti-
ficial (por se tratar de uma nova plantação ou por dificuldades
de regeneração natural) na Galiza tem-se por hábito recorrer à
plantação. Se for usada a planta com raiz nua, a época mais
adequada está compreendida entre Novembro e Março. Ainda
que utilizando a planta com torrão, a temporada de plantação
se alargue notoriamente, em qualquer caso, devem evitar-se
os meses de meados do Verão.

Nos últimos tempos, os marcos de plantação mais utilizados
são 2x3, 2,5x3 ou 3x3 metros, que correspondem respectiva-

mente a densidades iniciais de 1670, 1.330 ou 1.110 pés por
hectare. 

Quando se opta por densidades elevadas de plantação (1.600
- 2.000 plantas por hectare) recomenda-se realizar um primei-
ro corte aos 8 ou 10 anos para reduzir a competição entre
árvores. Caso se opte por densidades baixas (1.000 - 1.350
plantas por hectare) é preciso realizar um repovoamento espe-
cialmente cuidadoso para prevenir uma ocorrência excessiva
de retanchas. Neste caso, dever-se-á realizar uma reposição
para manter a densidade requerida. De qualquer modo, é con-
veniente efectuar uma desrama prematura para evitar um
excessivo engrossamento das ramadas.

As capinagens são indispensáveis quando os pinheiros são
jovens. Uma vez que tenham dominado o matagal, a partir dos
10 anos de idade, estas operações deixam de realizar-se,
excepto para facilitar operações de desrama ou preparar o pin-
hal para um aproveitamento pecuário que contribua para a
redução do risco de incêndio.

Durante muitos anos a silvicultura do pinheiro bravo em matas
regulares tem-se caracterizado pela manutenção de densida-
des elevadas, procurando aproveitar toda a capacidade produ-
tiva da mata. Obtiveram-se assim elevadas quantidades de
madeira de pequena dimensão que foram destinadas maiorita-
riamente à indústria de trituração.

Até há cerca de 2-3 décadas atrás era usual efectuar turnos
de corte de 25-30 anos. Na actualidade, as condições do mer-
cado fazem com que seja aconselhável orientar a silvicultura
para a produção preferencial de pinheiros de diâmetro elevado,
cuja madeira seja empregue na indústria de serração ou pai-
néis. Deste modo, aplicam-se turnos de 30 a 40 anos para
assegurar que os diâmetros das árvores, que chegam à altura
de corte final, alcancem entre 35 e 40 cm. Para isso é neces-
sária a realização de desbastes fortes e a manutenção de den-
sidades mais baixas. A madeira obtida nos desbastes pode
empregar-se na indústria de trituração e inclusivamente na
indústria de serração (no caso dos toros inferiores das árvo-
res extraídas nos últimos desbastes). 
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O quadro seguinte inclui um esquema típico de desbastes apli-
cados sobre uma população regular de pinheiro bravo. Desde o
momento em que se realiza o último desbaste, até à idade em
que se pretende realizar o corte final, é aconselhável que passe
um número suficiente de anos (preferencialmente 10 anos)
para que as árvores que se tenham seleccionado possam des-
envolver-se convenientemente em diâmetro.

O pinheiro bravo de procedência galega tem a característica
dos ramos inferiores morrerem rapidamente ao distanciarem-
se da copa, incluindo com densidades baixas, se bem que
mesmo mortos permanecem muito tempo aderidos ao tronco.
Esta circunstância provoca a formação de nós mortos que
podem depreciar consideravelmente a madeira. 

A desrama do pinheiro bravo tem como objectivo fundamental
evitar a formação de nós em toros grossos, aptos para produ-
zir madeira serrada ou painéis. Se for realiza de forma adequa-
da, esta operação não tem um efeito negativo sobre o cresci-
mento em altura das árvores. 

A situação óptima é a desrama de pinheiros com um diâmetro
à altura do peito (dap) de 10 a 15 cm, aplicando o seguinte
procedimento:

- Desrama até aos 2 metros de altura em todas as árvores,
quando a altura atinge os 5-7 metros e o dap médio é de
cerca de 10 centímetros. 

- Desrama até aos 3 metros de altura, quando o diâmetro
médio atinge os 18 centímetros. Desramam-se só os melho-
res 400 - 600 pés por ha. Habitualmente coincide com o pri-
meiro desbaste.

Desta forma, assegura-se que o primeiro toro esteja livre de
nós, exceptuando um cilindro interior de 10 cm de diâmetro.

Portugal

Da análise dos inventários florestais dos anos 1982 e 1995
constatam-se alterações estruturais importantes sobre as
massas florestais de Portugal. O pinho marítimo, que foi tradi-
cionalmente a espécie mais representada, está a ser dizimado
pelos incêndios florestais e pelo avanço do eucalipto. Assim,
entre os anos 1982 e 1995, esta espécie diminuiu a sua
superfície em cerca de 22% (-276.000 ha). Ao contrário, no
mesmo período, os eucaliptais cresceram cerca de 74%
(+286.000 ha).
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Este incremento substancial da superfície arborizada ocupada
pelo eucalipto verificou-se em substituição do pinho marítimo,
sobretudo na zona litoral (norte e centro) e na zona do vale do
Tejo. A expansão do eucalipto, espécie de muito rápido cresci-
mento (12-30 m3/ha/ano), continua actualmente e não parece
previsível que esta tendência venha a mudar nos próximos
anos.

Da mesma forma, à semelhança do ocorrido no caso da Galiza,
a aplicação de medidas silvícolas insuficientes ou inadequadas
(como o abate das árvores de maior capacidade produtiva) terá
dado lugar a um processo degenerativo que, repetido geração
após geração, se pode indicar como a principal causa de
actualmente esta espécie ter uma baixa produtividade e uma
baixa qualidade da madeira produzida.

A diminuição da área florestal ocupada pelo pinho marítimo é
acompanhada de uma diminuição do volume de madeira em pé,
especialmente nos povoamentos puros. Isto é devido ao facto

dos abates e dos incêndios nestes povoamentos terem sido
superiores à taxa de repovoamento. 

No que respeita às existências por classes de idade, no caso
de povoamentos puros, pode-se comprovar uma diminuição
drástica das existências nas classes de idade inferior aos 39
anos (ver figura). Pelo contrário, na classe de idade superior
(>60 anos) produz-se um forte incremento de existências, até
chegar a atingir um nível 10 vezes superior ao correspondente
ao ano 1983.

A diminuição maciça das existências correspondentes à classe
de idade de 20 a 39 anos, pode explicar-se pela incidência dos
incêndios florestais e pelo aumento do consumo de madeira.
Este facto originou que os abates sejam superiores à taxa de
crescimento. Deste modo, a evolução das classes de idade
superiores indica um envelhecimento progressivo das popula-
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ções, o qual pode acarretar uma redução do potencial de rege-
neração e produção a médio e longo prazo.

Habitualmente a reflorestação realiza-se mediante plantação,
com densidades iniciais situadas entre 1.250 e 1.670 plan-
tas/ha, dependendo da qualidade da estação. A distância míni-
ma entre filas é de 3 metros para permitir a mecanização das
operações silvícolas.

A melhor época de plantação nas zonas do Minho, do Douro
Litoral e montanhas do Norte e Centro vai de Novembro a Maio
usando plantas de raiz nua. Nas estações do Centro e Sul plan-
ta-se de Novembro a Maio usando plantas com torrão.

A reflorestação mediante sementeira realiza-se somente a
quando o fim das manchas florestais é protector.

Durante os 10 primeiros anos é costume realizar-se 2 a 3
capinagens, utilizando normalmente meios mecânicos nas
entrelinhas de plantação (tractor com capinadeira ou similar).
A capinagem entre árvores (nas linhas de plantação) realiza-se
de forma manual.

Quando existem densidades muito elevadas (mais de 1.667
plantas por hectare) recomenda-se realizar uma selecção com
intensidade variável dependendo da situação de partida. Este
tratamento realiza-se de forma sistemática (abrindo linhas ou
faixas) e/ou selectiva (retirando as árvores de pior qualidade).

Em qualquer caso, é aconselhável realizar desbastes para mel-
horar a qualidade da madeira obtida no corte final. Estes tra-
tamentos, que devem realizar-se no Outono, seguem o proce-
dimento indicado na seguinte tabela.

A desrama é determinante para produzir madeira sem nós,
assim como para dificultar, em caso de incêndio, a propagação
vertical do fogo às copas. Esta operação realiza-se no Outono
o Inverno. A primeira desrama é habitual realizar-se em todas
as árvores (até uma altura média de 2 metros) aos 10 - 15
anos de idade, quando a altura média está compreendida entre
5 e 7 m. A segunda desrama costuma realizar-se até uma altu-
ra de 3-4 m, aos 15 - 20 anos, aplicando-se unicamente nas
árvores seleccionadas.

Em extensões de superfície inferior a 10 hectares e inclinação
moderada (< 5%), o sistema de aproveitamento habitual é o de
corte único. Em regiões montanhosas, realiza-se o corte único
por manchas e o corte único por faixas, com largura de faixas
de plantação ou diâmetro das manchas entre 1 a 3 vezes a
altura média do povoamento.

Aquitânia

A superfície florestal da Aquitânia multiplicou-se por 2,5 em
um século (1861-1961), devido principalmente ao repovoa-
mento com pinho marítimo de zonas utilizadas tradicionalmen-
te para o pastoreio. Entre 1861 e 1979 a superfície florestal
aumentou de forma constante, isto apesar da incidência de fac-
tores como os grandes incêndios dos anos 40. Depois da
segunda guerra mundial a superfície florestal estabilizou nos
1,2 milhões de hectares, que estão distribuídos principalmen-
te nas regiões de Gironda, Landes, e Lot et Garonne.

Os dados do último inventário (IFN 1998/2000) indicam exis-
tências totais de madeira de 151 milhões de m3, dos quais
92% correspondem ao pinho marítimo. Nos 20 anos passados
desde o inventário do período 1976/1979, verificou-se um
incremento das existências pinho marítimo em aproximada-
mente 28 milhões de m3, até atingir os 138 milhões de m3

(crescimento do 25%).

A actualização destes dados após o temporal de Dezembro de
1999, põem em evidência uma diminuição das existências de
pinheiro bravo em 27 milhões de m3. Este valor é equivalente
à produção total correspondente a 3, 4  anos.

115-20 anos Saem de 20-40 % das árvores em pé.
Identificação e desrama das árvores seleccionadas.

25-30 anos Saem de 20-30 % das árvores em pé.

35-40 anos Saem de 20-30 % das árvores em pé.

40-50 anos Corte final (300-500 árvores por hectare).

Desbastes
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Na sua origem, as plantações de pinho marítimo estavam diri-
gidas fundamentalmente à recolha de resina. Esta situação
alterou-se, passando a produção madeira a adquirir um maior
protagonismo. Foi a partir de 1960 que se desenvolveu tecni-
camente o cultivo do pinho marítimo na região da Aquitânia,
com o desenvolvimento de técnicas específicas de refloresta-
ção e silvicultura. 

De forma tradicional (em 80% dos casos) os terrenos eram
reflorestados por sementeira artificial. Uma vez limpa, desbas-
tada, fertilizada e arada, a parcela semeava-se em linhas com
aproximadamente 2-3 kg de sementes por hectare. A partir
dos anos 80 verificou-se uma alteração nos hábitos de planta-
ção, com a produção em viveiro de planta procedente de
semente melhorada geneticamente. Actualmente, as duas téc-
nicas são utilizadas indistintamente.

Em todos os casos, o terreno deve estar bem drenado. Se
assim não for, torna-se necessário instalar canais de drena-
gem com uma profundidade mínima de 30-40 cm, pelo menos
6 meses antes de proceder à plantação. O terreno prepara-se
mediante trabalho para facilitar o enraizamento da planta e a
incorporação da matéria orgânica no solo. Habitualmente rea-
liza-se uma fertilização inicial com ácido fosfórico.

A sementeira costuma realizar-se na Primavera, de Fevereiro
a Maio, e no Outono, de Agosto a Outubro. A plantação efec-
tua-se entre Novembro e Maio, utilizando uma separação entre
plantas de 1,5 a 2 metros e separação entre filas de 3 a 4
metros. As densidades iniciais situam-se entre 1.200 e 1.500
plantas por hectare.

A silvicultura moderna do pinho marítimo requer operações de
desbaste para lutar contra a competição e favorecer o desen-
volvimento das plantas jovens. Deste modo, quando a regene-
ração se realiza mediante sementeira, deve aplicar-se um
plano de desbastes durante os primeiros anos para reduzir a
densidade das plantas. Habitualmente o primeiro desbaste
realiza-se durante o terceiro ou quarto ano, mantendo de
2.500 a 3.000 pés por hectare. Isto implica um espaçamento
de 0,8 - 1 m entre árvores. O segundo desbaste realiza-se
entre o quinto e o sétimo ano, eliminando uma em cada duas
plantas até reduzir a densidade aos 1.250 - 1.500 pés/ha.

De modo geral, o primeiro desbaste realiza-se quando o dap
está aproximadamente a 16 cm, o que ocorre normalmente
entre os 10 a 15 anos. Os desbastes vão-se realizando cada 4
ou 5 anos, retirando-se em cada ocasião entre 25 a 30% dos
pés.

O último desbaste, antes do corte final, tem lugar quando as
árvores atingem um dap de cerca de 30 cm (aproximadamen-
te aos 30 anos). Neste ponto a densidade final do povoamento
é de umas 300 a 350 árvores/ha. O corte final realiza-se nor-
malmente quando as árvores atingem um diâmetro compreen-
dido entre 40 a 50 cm (por volta dos 50-65 anos).
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Actualmente existe uma tendência para o encurtamento dos
turnos de crescimento, como consequência do aumento da
procura de madeira de dimensão média (0,6 a 1,2 m3/árvore). 

Com o fim de conseguir uma boa qualidade de madeira no corte
final, costumam realizar-se desramas intermédias que se rea-
lizam só sobre aquelas árvores seleccionadas para o corte
final. A primeira desrama costuma realizar-se quando a árvore
tem um diâmetro de uns 11-14 cm. A segunda antes que as
árvores alcancem um diâmetro de 20 cm, desramando até aos
cinco metros e meio de altura as 300-350 árvores que cons-
tituirão o povoamento final. 

A mecanização dos aproveitamentos aumentou consideravel-
mente após o temporal do ano 1999. Na actualidade situa-se
em cerca de 65 % (2004) e está em progressivo crescimen-
to. Esta situação está a originar alterações nas características
silvícolas como a separação entre filas ou o marco de planta-
ção. Neste sentido, há que ter em conta que, por razões de
competitividade, os primeiros desbastes devem ser mecaniza-
dos.

O objectivo desta silvicultura é produzir a máxima quantidade
de madeira de qualidade, no tempo mais curto possível, man-
tendo o equilíbrio ecológico de forma sustentada. Com este
espírito, a melhoria genética da planta e a potenciação dos
aspectos qualitativos da silvicultura (particularmente a desra-
ma) constituem os aspectos fundamentais a considerar.

Incêndios florestais

Na Galiza, na década de 80, chegaram a arder um total de
659.000 hectares dos quais 283.000 hectares correspon-
diam a superfície arborizada. Durante essa década, chegaram
a arder, num só ano, mais de 195.000 hectares (ano de 1989)
dos quais, aproximadamente metade, eram de superfície arbo-
rizada.

Na década dos anos 90, com o desenvolvimento de um plano
de luta contra os incêndios florestais, conseguiu reduzir-se a
superfície afectada até atingir valores médios de 25.000
ha/ano, isto apesar de o número de incêndios ter aumentado
de modo muito significativo durante estes anos. Neste sentido,
cabe destacar a drástica redução da percentagem de superfí-
cie arborizada afectada (da superfície afectada somente uns
6.000 hectares corresponderam a terreno arborizado).

Se bem que a eficácia dos dispositivos de luta é cada vez mais
elevada, o número de incêndios contínua apresentando níveis
extraordinariamente altos (mais de 9.000 incêndios cada ano).
Na actualidade estão a ser impulsionadas acções de carácter
preventivo dirigidas a  melhorar esta situação.

Na Aquitânia, se bem que as florestas das Landes e da
Gascogna tenham conhecido épocas de grandes incêndios,
como os havidos durante os anos 40, quando arderam cerca
de 400.000 ha, o desenvolvimento de medidas preventivas e
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de controlo permitiu diminuir a área queimada anualmente, ao
aumentar a eficácia de extinção. Sem embargo, o número de
incêndios segue aumentando todos os anos, principalmente em
zonas de periferia urbana, turísticas ou situadas ao largo dos
grandes eixos de comunicação. Cabe destacar que os fenóme-
nos naturais (raios) são uma das causas importantes de incên-
dio, que costumam provocar vários focos simultâneos, dificul-
tando a extinção.  

Em Portugal, considerando o período compreendido entre os
anos 1987-2002, o número médio de incêndios registados
anualmente ascendeu a mais de 21.000. Em poucos anos
alcançou-se um valor próximo dos 35.000 incêndios. A super-
fície média afectada foi de 102.128 ha/ano (3% da superfície
florestal actual), dos quais 48% corresponderam a superfície
arborizada (48.616 ha).

O ano 1991 foi o de maior superfície afectada, com 182.486
ha. Além disso, a proporção de superfície arborizada foi espe-
cialmente alta este ano (69% - 125.488 ha).

Contudo, o ano 2003 foi catastrófico para a floresta portugue-
sa. Ainda que o número de incêndios tenha diminuído em com-
paração com os anos anteriores, arderam um total de
423.276 hectares, o que representou 13% da superfície flo-
restal total. Cerca de 82% da superfície afectada deveu-se a
59 incêndios de grandes proporções (mais de 1.000 hectares
afectados). Cabe destacar que, a diferença dos anos anterio-
res (1998-2002) onde a superfície queimada de superfície
arborizada apresentou um valor médio de 53.572 hectares, no
ano 2003 arderam 283.063 hectares, o que representou um
incremento da superfície arborizada afectada em 429%.  

No período 1987-2003, o fogo queimou no total mais de 2 mil-
hões de hectares, dos quais cerca de 50% correspondem a
superfície arborizada.
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Na actualidade, em todos os sectores da sociedade, existe
uma preocupação crescente com a conservação do meio
ambiente. No caso da gestão florestal, a sensibilidade da opi-
nião pública para com o desenvolvimento de mecanismos que
garantam um desenvolvimento sustentado das florestas,
começou nos anos 80 com a divulgação de informação sobre
as consequências da desflorestação nas zonas tropicais.

A partir de 1990, realizaram-se várias conferências mundiais
orientadas para a análise de medidas a adoptar com o objecti-
vo de conciliar a protecção do meio ambiente e o desenvolvi-
mento industrial. Assim, por exemplo, a gestão sustentada das
florestas foi consagrada em 1992 na Cimeira da Terra de Rio
de Janeiro (Brasil) com uma primeira definição: "Os recursos e
as terras florestais devem ser administradas ecologicamente
de um modo viável para responder às necessidades sociais,
económicas, ecológicas, culturais e espirituais das gerações
actuais e futuras". Na conferência de Helsínquia de 1993, os
países da Europa Ocidental adoptaram os princípios definidos
na Cimeira do Rio, adaptando a definição para as florestas
europeias com seis critérios de gestão florestal sustentada.

Finalmente, nos últimos anos do século vinte, foram criados os
primeiros sistemas de certificação da gestão florestal susten-
tada.

Os sistemas de certificação têm como objectivo garantir ao
consumidor que os produtos adquiridos são fruto de um pro-
cesso de gestão florestal sustentada.

Sistemas de certificação

A certificação florestal é um processo voluntário no qual uma
parte independente (auditor) comprova que se pode assegurar
que a madeira provém de florestas geridas de forma sustenta-
da.

Entre os sistemas de certificação florestal desenvolvidos em
todo o mundo, destacam-se pelo seu nível de implantação:
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SISTEMA FSC (Forest Stewardship Council)

Criado em 1993 por iniciativa de grandes organizações não
governamentais de protecção do meio ambiente (sendo que o
WWF é a organização mais antiga) tem como sua prioridade
as florestas equatoriais e boreais. Tem por base os seguintes
princípios:

- Observação das leis e dos princípios do FSC.
- Direitos e responsabilidades de posse e uso da terra e dos

recursos florestais.
- Direito dos povos indígenas.
- Relações comunitárias e direitos dos trabalhadores.
- Benefícios da floresta.
- Impacto ambiental.
- Plano de gestão e ordenação.
- Seguimento e evolução.
- Manutenção das florestas com alto valor de conservação.
- Plantações.

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

O Sistema Pan-europeu de Certificação Florestal, foi criado em
1999 na Europa por iniciativa das federações de proprietários
florestais particulares.

Ainda que este sistema se encontre desenvolvido na Europa, o
seu impacto estende-se à escala mundial pelo reconhecimento
mútuo (acordos em curso ou já aprovados) estabelecido com
sistemas desenvolvidos em outros continentes:

- América do norte: CSA internacional (Canadá), SFI (Estados
Unidos).

- América Latina: Certfor (Chile).
- África: PAFC (Gabão).
- Sudeste Asiático e Oceânia: AFS (Austrália).
- Europa: ampliação fora da União Europeia (Rússia).

Este sistema apoia-se sobre os denominados “seis critérios de
Helsínquia”:

- Manutenção e melhoria adequada dos recursos florestais e
sua contribuição para os ciclos globais de carbono.

- Manutenção da saúde e vitalidade do ecossistema florestal.
- Manutenção e promoção das funções produtivas das flores-

tas (madeira e não madeira).
- Manutenção, conservação e melhoria adequada da diversida-

de biológica nos ecossistemas florestais.
- Manutenção e melhoria adequada das funções de protecção

na gestão florestal (sobretudo o solo e a água).
- Manutenção e outras funções e condições socioeconómicas.

Além disso, este sistema procura a coerência com as políticas
florestais nacionais e uma adaptação à pequena propriedade
florestal.

Processo de certificação

Os sistemas de certificação distinguem duas partes comple-
mentares:

Certificação da gestão florestal sustentada (GFS)
A gestão e uso das florestas e terrenos florestais deve reali-
zar-se para que se mantenha a sua biodiversidade, produtivida-
de, capacidade de regeneração, vitalidade e potencial, agora e
no futuro, sem causar prejuízos a outros ecossistemas.

Certificação da cadeia de responsabilidade (CdR)
É o mecanismo que verifica que a madeira utilizada pela indús-
tria da transformação é proveniente de florestas geridas de
acordo com critérios de sustentabilidade. Constitui a etapa
posterior à certificação da gestão florestal sustentada e é um
procedimento necessário para conhecer a origem do produto.

G
E

S
T

Ã
O

 
F

L
O

R
E

S
T

A
L

 
S

U
S

T
E

N
T

A
D

A



Com esta dupla certificação, pode assegurar-se ao consumidor
final que o produto adquirido foi fabricado por empresas que se
abastecem de matéria-prima proveniente de florestas geridas
com critérios de sustentabilidade.

A madeira procedente de florestas certificadas é controlada
durante a cadeia de transformação, até chegar a produto final.

A Certificação Florestal é um procedimento voluntário pelo que
uma terceira parte independente (entidade certificadora) pro-
porciona uma garantia escrita, tanto de que a gestão florestal
é conforme com critérios de sustentabilidade (certificação da
GFS), como de que se realiza um rastreamento fiável desde a
origem dos produtos florestais ao produto final (certificação da
CdR).

As modalidades gerais dos sistemas de certificação florestal
são a individual (para proprietários particulares ou empresas a
título privado) e a de grupo (para um conjunto de proprietá-
rios). O sistema PEFC contempla ainda a modalidade de certi-
ficação regional que resulta muito eficaz em grandes áreas flo-
restais de propriedade particular. O sistema FSC inclui além

disso os denominados SLIMF (Small and Low intensity
Managed Forests) , que são propriedades de superfície inferior
a 100 ha, ou com menos de 5.000 m3 de aproveitamento
anual, e aproveitamentos anuais inferiores a 20% do cresci-
mento médio.

A possibilidade de certificação em grupo no sistema PEFC teve
uma grande aceitação ao representar mais de 70% da super-
fície certificada PEFC na Europa. Em alguns países como
Alemanha, Finlândia, Áustria, Bélgica e França esta modalida-
de supõe uma aceitação de 100%.

Certificação da cadeia de responsabi-
lidade

Para garantir a rastreabilidade da madeira extraída de uma
mata certificada até que chega ao consumidor, é realizada a
certificação da cadeia de responsabilidade de acordo com o
seguinte esquema de funcionamento.

O sistema PEFC oferece várias possibilidades de certificação
da cadeia de responsabilidade:

Método de separação física
Deve-se garantir que a madeira certificada esteja separada ou
seja claramente identificável em todas as etapas do processo
de fabricação ou comercialização.

Método percentual
A empresa poderá etiquetar como “Procedente de bosques
geridos de modo sustentado” na proporção dos seus produtos
que corresponda à quantidade utilizada de matéria-prima cer-
tificada. Este sistema é verificado pelos registos de inventários
em cada etapa do processo. Quando a empresa utiliza mais de
70% de madeira certificada pode etiquetar toda a sua produ-
ção com o logótipo PEFC.

36 aplicações indutriais do pinheiro bravo

Gestão Florestal Sustentada

Após a correcção de irregularidades, segunda visita.

Auditoria extraordinaria.

1. Solicitação da certificação

- Certificado individual
- Certificado de grupo
- Certificado regional

2. A entidade certificadora requer os documentos necessários
e envía um questionário previo para a auditoria.

3. Visita do auditor. Auditoria.

4. Relatório não favorável.

4. Relatório favorável.

5. Emissão do certificado de gestão Florestal Sustentável. 



Estado da certificação florestal

Galiza

Os últimos dados disponíveis, do ano 2006, indicam que em
Espanha existem 393.498 ha de áreas com certificado PEFC
de gestão florestal sustentada, e 105.560 ha certificadas pelo
sistema FSC. Além disso, há 38 empresas que têm certifica-
da a cadeia de responsabilidade pelo sistema PEFC.

No que respeita à Galiza, existem 119.681 ha certificados pelo
sistema PEFC (30% do total da Espanha) e 9.492 ha certifica-
dos pelo sistema FSC (9% do total da Espanha). No ano 2005
produziram-se na Galiza 511 mil m3 de madeira certificada
pelo sistema PEFC procedentes de matas geridas pela Xunta
de Galiza (74%), assim como de indústrias florestais com o
seu património florestal certificado.

Na Galiza existem actualmente 11 empresas que têm certifi-
cada a sua cadeia de responsabilidade pelo sistema PEFC.
Além disso, o organismo “Grupo Galego de Cadeia de Custódia”
possui um certificado de grupo no qual se encontram incluídas
actualmente 17 pequenas e médias empresas.

Portugal

Os últimos dados disponíveis (Dezembro de 2005) indicam que
em Portugal existem 50.012 ha de florestas com certificado
PEFC e 50.253 ha com certificado FSC de gestão florestal sus-
tentada. Estes dados correspondem basicamente a uma
mesma área que, na sua maior parte, está ocupada por povo-
amentos de eucalipto. Na actualidade existem vários projectos
em curso para a certificação de áreas de pinho.
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Previsivelmente, a superfície de povoamentos florestais de
pinho certificado pode situar-se em torno dos 10 mil hectares
para finais do ano 2007.

Existem 5 empresas que têm certificada a cadeia de respon-
sabilidade pelo sistema PEFC e 11 empresas com certificado
de cadeia de responsabilidade FSC. Além disso, existem vários
certificados de gestão florestal (tanto FSC como PEFC).

Aquitânia

Os dados correspondentes a Setembro de 2004, indicam que
cerca de 600 mil ha e 3.500 proprietários possuem o certifi-
cado de sustentabilidade segundo o sistema PEFC. Nessa
mesma data, um total de 70 empresas tinham certificada a
sua cadeia de custódia segundo o sistema PEFC.
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Na Aquitânia, em Portugal e na Galiza os abates de madeira de
pinheiro bravo atingem 14,6 milhões de m3, o que representa
cerca de 60 % da madeira destinada a usos industriais nesta
área. A Aquitânia é a região onde se atinge uma maior produ-
ção (9,1 milhões de m3), seguida por Portugal (3,1 milhões de
m3) e pela Galiza (2,4 milhões de m3). 

A primeira transformação do pinheiro bravo baseia-se funda-
mentalmente na produção de madeira serrada (com um consu-
mo próximo dos 10 milhões de metros cúbicos de madeira em
toro com casca), assim como na indústria de trituração (pai-
néis e pasta de celulose).

A indústria de serração 

A indústria de serração é uma actividade económica muito
importante na transformação do pinheiro bravo, não só pelo

42 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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seu elevado nível de consumo de matéria-prima (67% do total)
mas também pela sua incidência como fonte de abastecimen-
to de produtos e subprodutos destinados a outros subsectores
(2ª transformação, painéis, etc.). Actualmente trata-se de um
sector que vem sofrendo uma importante reconversão marca-
da por uma paulatina redução do número de empresas. De
seguida apresentam-se dados sobre a evolução e característi-
cas deste sector na Aquitânia, em Portugal e na Galiza.

Em especial na Aquitânia, a indústria de serração tem uma
forte dependência do consumo de madeira de pinheiro bravo
(93% do abastecimento total). Em Portugal, ainda que em
menor proporção, a indústria de serração também se baseia
principalmente no consumo desta espécie, tanto de procedên-
cia nacional (75% do total) como de importação (1,2%). O
resto do consumo corresponde a outras folhosas (9,1%),
madeira tropical (8%), outras resinosas (3,1%) e eucalipto
(3,4%). No caso da Galiza, se bem que a proporção de consu-
mo é menor (63%), a madeira de pinho marítimo continua
sendo a principal matéria-prima utilizada. O resto do abasteci-
mento completa-se com eucalipto (8%), outras folhosas (10%)
e outras resinosas (19%), entre as quais se destaca o pinho
radiata.

Actualmente estima-se que existam aproximadamente 1.000
empresas de serração repartidas entre a Galiza (37%),
Portugal (35%) e a Aquitânia (28%). Nos últimos anos verifi-
cou-se uma drástica redução do número de serrações.
Previsivelmente, esta tendência continuará no futuro próximo,

até se atingir uma situação de equilíbrio, na qual a estrutura
empresarial e a capacidade produtiva média das fábricas este-
jam adaptadas à disponibilidade de matéria-prima e às condi-
ções de um mercado globalizado. 

A seguinte figura oferece uma referência sobre a distribuição
actual do número de empresas em função da sua capacidade
de produção anual.

No caso da Aquitânia, a reestruturação do sector trouxe con-
sigo o desenvolvimento de um grupo de empresas de grande
dimensão (25 serrações representam 60% da produção) que
incorporam os últimos avanços técnicos em serração e seca-
gem. Desta forma, foi possível melhorar a qualidade dos pro-
dutos e, sobretudo, aumentar a produtividade para reduzir os
custos variáveis. Apesar de tudo, desde o ano 2000, consta-
tou-se uma diminuição de aproximadamente 20% do volume de
produção anual, até se estabilizar em torno aos 1,5 milhões de
metros cúbicos.
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Consumo total 6.352.000 2.865.000 2.750.000

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

Pinho pinaster 5.912.000 (93%) 2.185.000 (76%) 1.736.350 (63%)
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Fonte: Elaboración  propiaConsumo da indústria de serração

Evolução do número de serrações



Analogamente, em Portugal, a diminuição das unidades de
serração está intimamente relacionada com a pressão da com-
petição, resultante da evolução tecnológica, e a necessidade de
desenvolver processos de 2ª transformação (secagem de
madeira, fabrico de paletes, produção de produtos encolados).
Desta forma, produziram-se significativos avanços que propi-
ciaram a evolução da produtividade média da indústria de
serração de pinho marítimo desde 68 m3/homem/ano em
1975, até 450 m3/homem/ano 20 anos depois. Contudo, exis-
te um elevado número de empresas tradicionais que carecem
dos meios técnicos que permitiriam melhorar a sua competiti-
vidade.

Na Galiza, se bem que se tenha produzido uma melhoria da
capacidade produtiva, exceptuando em casos muito concretos,
não se têm realizado grandes investimentos em unidades de
serração. De acordo com os dados disponíveis, existem umas
19 empresas que transformam mais de 20.000 m3 de madei-
ra em toro de pinho (com casca). O consumo deste grupo equi-
vale a cerca de 37% do total. Também cabe destacar a exis-
tência de 38 empresas de tamanho intermédio que consomem
entre 10.000 a 20.000 m3 c.c. (24% do consumo). A fracção
restante (claramente maioritária em número) corresponde a
pequenas instalações, geralmente de carácter familiar, que
possuem uma reduzida capacidade produtiva.

A estrutura de custos na Aquitânia, em Portugal e na Galiza
está relacionada fundamentalmente com os preços da madei-
ra, a tecnologia empregada e os custos de mão-de-obra. De
seguida, apresetam-se alguns dados que expressam as dife-
renças nos custos da matéria-prima, amortizações e mão-de-
obra.

Na Aquitânia cabe destacar que 75% das empresas de serra-
ção realizam actividades de exploração florestal, o que lhes
permite comprar a madeira directamente em pé. Na Galiza e
em Portugal esta percentagem é inferior ao intervirem uma
série de intermediários no abastecimento de madeira às fábri-
cas. No caso de Portugal, a indústria de serração compra a
intermediários cerca de 60% do seu consumo.

44 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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Nº de serrações por classes de produção



Na Aquitânia, o estima-se que o rendimento médio da serração
esteja compreendido entre 42 e 48 % (2,1 - 2,4 m3 c.c. de
tronco por m3 de produto). Em Portugal, o rendimento situa-se
em 2,3 toneladas de madeira em toro com casca por m3 de
madeira serrada. No caso da Galiza, os rendimentos médios
estimados são similares aos valores situados entre 2 e 2,3
toneladas de madeira em toro com casca por m3 de madeira
serrada.

Produtos

Outro aspecto de grande interesse é dado pela configuração da
oferta de produtos desenvolvidos a partir da madeira de pinhei-
ro bravo. Neste sentido, as diferenças são muito notáveis, des-
tacando-se a importância do sector de mobiliário e carpintaria
em Portugal e a fabricação de produtos aplainados na
Aquitânia.

No caso da Galiza, a maior parte da produção corresponde a
tábua e prancha para construção e carpintaria, assim como
madeira destinada à fabricação de palete, embalagem e caixas
para produtos alimentares. A tábua e prancha para construção
e carpintaria utilizam-se principalmente na construção, aplican-
do-se em trabalhos auxiliares como a cofragem, andaimes e
vedações. As melhores qualidades destinam-se à carpintaria e
ao mobiliário.

No caso de Portugal, cabe sobretudo destacar a importante
quantidade de madeira (22%) utilizada em aplicações de eleva-
do valor acrescentado como a carpintaria e mobiliário.
Quantitativamente a produção de paletes e embalagens de
madeira, juntamente com as aplicações de construção civil
(cofragens, etc.), constituem os principais destinos da madei-
ra serrada de pinho marítimo. Também é significativa a quanti-
dade de madeira destinada à fabricação de postes, varas e
vedações.

Dos 1.757 mil m3 de madeira serrada produzida na Aquitânia
(2001), somente se comercializam 58%. A fracção restante
(42%) corresponde à madeira que as próprias serrações

Número de serrações 274 350 365 (*) 1.094

Número de trabalhadores 2.500 6.300 4.000 12.800

Facturação (milhões de €) 330 469 180 -

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

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

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

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

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

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

Empresas com
exploração florestal 75% 4% 40% (**) -

Empresas com
segunda transformação 40% 34% 12% -

Produtividade média
por trabalhador 1.490 (*) - 1.059 (*) -
(m3 consumidos/serrações)

TotalPortugal GalizaAquitânia
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Fontes: FIBA 2005 (Aquitânia), A. Babío 2006 (Galiza y Portugal)

Fontes: CIS- Madeira 1999 (Galiza), FIBA 2001 (Aquitânia), AIMMP 2001 (Portugal).
(*) A. Babío 2006   (**) Fearmaga 2006 

Estrutura de custos

A industria de serração em números



transformam para realizar outros produtos como paletes, pavi-
mento ou frisos. Entre a gama de produtos fabricados cabe
destacar a importante proporção de madeira empregada em
pavimentos, frisos e outros produtos aplainados (31%). Cerca
de 12% da produção é para exportação.

Nos últimos anos, aumentou na Aquitânia de modo significati-
vo a quota de fabricação de caixas e embalagens (paletes espe-
cialmente), passando de 38,9% a 48% entre 1993 e 2001. O
mercado dos produtos aplainados tende a manter-se estável
em torno dos 30%, após a descida experimentada entre 1993
e 1997.

Indústria de trituração

A indústria de fabricação de painéis situada na Aquitânia, na
Galiza e em Portugal está constituída por 26 empresas que,
em conjunto, facturam anualmente mais de 1.000 milhões de
euros proporcionado emprego directo a umas 6.000 pessoas.
Só na Galiza, estima-se que o emprego indirecto vinculado a
este sector pode atingir um valor de 13.500 pessoas.
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Distribução de produtos de serração (pinho pinaster - Portugal)

Evolução das aplicações da madeira serrada na Aquitânia

Distribução de produtos de serração (pinho pinaster - Galicia)

Distribução de produtos de serração (pinho pinaster - Aquitania)



Se bem que, especialmente a partir dos anos 90, se tenha
começado a verificar um impulso significativo no consumo de
espécies alternativas (especialmente eucalipto na Galiza e em
Portugal), a matéria-prima fundamental continua a ser a
madeira de pinheiro bravo. Actualmente, é de destacar que
existe uma marcada tendência para o uso de madeira recicla-
da (proveniente de produtos como caixas e embalagens no final
do seu ciclo de vida) em substituição da madeira em toro utili-
zada tradicionalmente.

Este tipo de indústria começou a desenvolver-se nos finais dos
anos 50 e princípios dos 60 com a instalação das primeiras lin-
has de painel aglomerado e painel de fibras duro. Na década de
70, iniciou-se uma forte expansão da actividade que continuou
nos 80, com a instalação das primeiras linhas de painel de den-
sidade média. Actualmente este é um sector industrial que, em
termos gerais, graças aos fortes investimentos realizadas nos
últimos anos, tem conseguido manter os níveis de eficiência
requeridos por um mercado altamente competitivo, que impõe
uma necessidade de inovação constante no desenvolvimento de
novos produtos, na redução de custos e melhoria na eficiência
dos processos.

A gama de produtos fabricados inclui o painel aglomerado, o
painel MDF, o painel de fibras duro e o painel contraplacado. Na
actualidade existe uma tendência para a integração vertical de
processos de transformação como o revestimento com melami-
na, os folheados ou a fabricação de produtos derivados como
solos laminados ou os postformados.
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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 empresas Nº de trabalhadores Facturação anual

Fontes: CIS-Madeira (Galiza), AIMMP 2002 y MTS 2001 (Portugal).



No que respeita à produção de pasta de papel, cabe referir a
existência de 3 fábricas na Aquitânia. Na Galiza e em Portugal,
a utilização de madeira de pinho bravo foi paulatinamente subs-
tituída pelo eucalipto a partir dos anos 70. Na Galiza a produ-
ção de painel representa aproximadamente 60% da fabricação
total de Espanha.

Desde a sua origem, esta indústria tem baseado o seu cresci-
mento no consumo de madeira de pinho marítimo procedente
das matas galegas. Não obstante, o incremento do consumo
tem chegado a superar a oferta, pelo que foi necessário reco-
rrer à importação de madeira de resinosas. Assim, por exem-
plo, em 1999 foi preciso importar 0,5 milhões de m3 de
madeira de resinosas para complementar o abastecimento.

No caso das fábricas de painel de partículas, a evolução da
tecnologia de fabricação permite conseguir que grande parte
do abastecimento de matéria-prima se realize a partir de sub-
produtos de outras indústrias, de madeira de menor dimensão
(ramos e restos de cortes) e de madeira reciclada, permitin-
do além disso introduzir misturas de distintas espécies como
o pinho, o eucalipto e outras folhosas (carvalho, castanho,
amieiro, bétula, …). 

Nos painéis de densidade média, as características do proces-
so têm limitado a incorporação destes materiais de menor
qualidade. Não obstante, o desenvolvimento de novas tecnolo-
gias de fabricação a partir de madeira de eucalipto comum
(Eucalyptus globulus) tem tornado possível incrementar a capa-
cidade produtiva do sector, com a criação de novas linhas de
fabricação, sem aumentar a pressão sobre os povoamentos de
pinho.

No que respeita ao painel contraplacado, mantém-se a tendên-
cia a trabalhar com a madeira de eucalipto comum, pelas maio-
res possibilidades de abastecimento que oferece. Deste modo,
no caso das fábricas de produção de folha plana, se bem que a
madeira de pinho foi uma matéria-prima utilizada tradicional-
mente, nos últimos tempos a falta de um abastecimento está-
vel em qualidade adequada tem levado a que as empresas se
tenham visto obrigadas a abastecer-se de madeiras importa-
das. 
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Fábricas de folha plana
1. FINSA, em Padrón (A Corunha).
2. ASERPAL, S.A. em Curtis (Lugo).
3. ONTE, S.A. em Sarria (Lugo).

Fábricas de painel de partículas
4. FINSA, em Santiago de Compostela (A  Corunha).
5. TABLICIA, S.A. em Nadela (Lugo).
6. UNEMSA,  em Carballo (A Coruña).

Fábricas de painel de fibras - MDF
7. FIBRANOR, em Rábade (Lugo).
8. FINSA, em Padrón (A Corunha).
9. INTASA,  em San Sadurniño (A Coruña).
10. OREMBER, S.A. em S. Cibrao das Viñas (Ourense).

Fábricas de painel de fibras moldado
11. LIGNOTOCK, S.A. em Porriño (Pontevedra).

Evolução do consumo de matéria-prima na 
indústria de painel aglomerado en Galiza



Em Portugal esta indústria arrancou no ano 1957 com uma
pequena unidade industrial de fabricação de painéis aglomera-
dos. Tomando como referência dados do ano 2002, existem
em Portugal 12 empresas fabricantes de painéis derivados de
madeira: 5 fabricam painel de partículas ou aglomerado, 3 pai-
nel MDF, 4 painel contraplacado e/ou folha de madeira, 1 pai-
nel de fibras duro e, por último, existe uma empresa dedicada
à fabricação de um painel misto de partículas de madeira com
cimento.

O pinho marítimo constitui a principal fonte de abastecimento
da indústria de fabricação de painéis aglomerados (98% do
consumo total) e painéis de densidade média MDF (95% do
consumo total). Por outro lado, a sua utilização por parte da
indústria de folheado e de painel contraplacado é muito baixa,
com percentagens situadas em torno dos 6% do consumo
total.

O produto de maior crescimento nos últimos anos foi o MDF. A
facturação deste sector é de cerca de 325 milhões de euros,
tratando-se de um sector de forte vocação exportadora, já que
praticamente a metade da produção é exportada. Os principais

mercados são Espanha e Reino Unido. Durante os últimos anos
tem-se produzido uma redução na exportação para Espanha,
sendo substituída por países como Suiça, Holanda e Finlândia.

Na Aquitânia, o sector do painel está representado por 6 uni-
dades industriais cuja produção equivale a 20 % do total de
França. Existem empresas de fabricação de painel de partícu-
las (3 fábricas - 1,2 milhões de metros cúbicos), painel MDF
(1 fábrica - 200.000 metros cúbicos), painel contraplacado
(1 fábrica - 120.000 metros cúbicos) e painéis isolantes
(100.000 metros cúbicos). 

É de destacar que a fábrica de painel contraplacado é a insta-
lação europeia com a maior produção de desenrolamento de
madeira de resinosas.

Ao contrário do que ocorre na Galiza e em Portugal, onde a
produção de pasta de celulose é abastecida preponderante-
mente por madeira de eucalipto, na Aquitânia existe também
um importante uso do pinho como matéria-prima de processos
de fabricação de pasta e papel. Concretamente, existem 3 gru-
pos industriais que produzem pasta Kraft (530.000 toneladas)
e pasta Fluff (165.000 toneladas). 

Conjuntamente, a indústria de painel e de pasta de papel con-
sume anualmente cerca de 2,6 milhões de toneladas de madei-
ra procedente de abates e 1,6 milhões de toneladas de sub-
produtos de serração. Os fluxos de aprovisionamento integram
praticamente a totalidade da madeira de trituração existente
na Aquitânia, assim como recursos provenientes de regiões
limítrofes como Limousin, Midi-Pyrénées, País Basco e outras.
Antes da tempestade de 1999, as estimativas apontavam para
a necessidade suplementar de 1 milhão de toneladas de madei-
ra cada ano.

Estas empresas possuem um tamanho muito superior ao resto
de empresas do sector (mais de 150 trabalhadores por
empresa) e, apesar do seu reduzido número, a sua contribui-
ção supera os 50% da facturação 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 Localização ProdutoLe  g

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



2ª Transformação da madeira

A segunda transformação faz com que o aproveitamento do
recurso madeireiro alcance todo o seu potencial económico. O
seguinte gráfico oferece alguns valores de referência sobre o
efeito multiplicador conseguido a partir da transformação da
madeira nas suas distintas fases e processos.

Por esta razão, apesar de em termos de facturação se pode-
rem atingir valores absolutos inferiores, a criação de riqueza é
especialmente importante no caso deste tipo de empresas.
Neste sentido, é significativa a distribuição do valor acrescen-
tado obtido pela indústria da madeira portuguesa, utilizando
fundamentalmente madeiras nacionais, inclusivamente na
indústria de mobiliário.

50 aplicações indutriais do pinheiro bravo

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 LocalizaçãoProduto

Madeira
em pé

Madeira
serrada

Painel
revestido

Pasta Perfíl
laminado

carpintaria

Papel
Offset

(Bobinado)

Madeira
laminada

estructural

Mobiliário

Mobiliario
431 milhões de euros

Pasta, papel
e cartão
290 milhões de euros

Serração
138 milhões de euros

Carpintaria
97 milhões de euros

Painéis
47 milhões de euros

Desenrolamento

Paineis de partículas

Paineis de fibras

Fábricas de papel
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Valor acrescentado líquido (Portugal, 1993)

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



No que respeita ao impacto sobre a criação de emprego,
importa tomar de novo como referência o caso de Portugal.
Neste país o subsector do mobiliário emprega cerca de
41.000 pessoas, o que representa 5% do total corresponden-
te à indústria transformadora e 60% do emprego na cadeia de
transformação de madeira. O peso específico deste subsector,
em termos de facturação, é sensivelmente inferior. Só as
empresas fabricantes de pasta de papel reúnem 54% do valor
da produção total da cadeia de transformação.

Ao analisar, a partir de uma perspectiva global, a transforma-
ção de pinheiro bravo no sudoeste da Europa, um dos aspec-
tos mais interessantes é dado pelas importantes diferenças
que existem no desenvolvimento atingido na Aquitânia, na
Galiza e em Portugal nos diferentes subsectores. Estas dife-
renças fazem com que divirja notavelmente o valor acrescenta-
do obtido de um recurso que, basicamente, pode considerar-
se comum.

Assim, por exemplo, considerando a fracção de madeira desti-
nada a aplicações de elevado valor, constata-se que, em face
dos níveis de utilização de madeira serrada de pinheiro bravo
de 22,4% em aplicações de mobiliário (Portugal) ou dos 31%
em pavimentos, frisos e outros produtos aplainados
(Aquitânia), na Galiza estas aplicações apenas existem.

Os principais factores que influem nesta situação são:

- A qualidade da madeira serrada de pinho pinaster. A insufi-
ciente aplicação de técnicas silvícolas adequadas (melhoria
genética, tratamentos, etc.)  determina a qualidade, tanto da
madeira em tronco, como da madeira serrada. Este facto está
induzido pela forte procura de madeira de trituração e, sobre-
tudo, pela grande fragmentação da propriedade florestal. Em
certos casos, e de forma frequente, uma serração média pode
obter somente 5 a 8% de madeira da melhor qualidade (tábua
limpa e semi-limpa) apta para a fabricação de elementos de
carpintaria e mobiliário. Como consequência, as característi-
cas da madeira em toro não permitem obter quantidades sufi-
cientes de madeira serrada adequada para a sua valorização
industrial em sectores alternativos ao da embalagem.
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- Na Galiza e em Portugal, a falta de uniformidade no uso de
normas de qualidade para a classificação da madeira de pinhei-
ro bravo representa uma grande desvantagem frente à conco-
rrência de madeira de resinosas provenientes de outras proce-
dências. Este efeito acentua-se com a utilização do sistema de
classificação mediante “larguras corridas”.

- A inexistência de acções de “marketing” que permitam melho-
rar o conhecimento acerca das características e qualidades
técnicas da madeira de pinheiro bravo utilizada em aplicações
de elevado valor acrescentado. Neste sentido, importa desta-
car o exemplo da Aquitânia, onde a planificação e o desenvolvi-
mento de acções conjuntas de carácter promocional, que vêm
sendo realizadas desde os anos 80, tem contribuído de forma
decisiva para um impulso da quota de mercado de produtos
como os parquetes ou os frisos. Como referência sobre o
esforço realizado, importa acrescentar que, considerando
somente a publicidade televisiva, o investimento realizado atin-
giu um valor de cerca de 3,2 milhões de euros.

Galiza

Na Galiza este subsector é constituído por cerca de 2.400
empresas (incluindo empresários individuais) das quais 1.360
correspondem às actividades de carpintaria e marcenaria, e
1.046 a mobiliário e fabricação de objectos de madeira.

Do emprego total gerado pela indústria de transformação de
madeira da Galiza, estimado em 17.000 postos de trabalho, a
maior parte está englobada nas actividades de carpintaria e
mobiliário (10.000 postos). A facturação atinge 421 milhões
de Euros.

A estrutura deste subsector é composta maioritariamente por
microempresas (9 em cada 10 empresas são artesanais) com
um muito reduzido número médio de trabalhadores. Cabe dis-
tinguir 3 grupos:

- Empresas de pequena dimensão e escassa capacidade pro-
dutiva, que têm menos de 10 trabalhadores (compreendem
90% do sector). Na sua maior parte são empresas indivi-
duais ou sociedades de responsabilidade limitada, com uma
marcada presença familiar na maioria dos seus empregados
e uma actividade comercial realizada quase exclusivamente
no mercado local. Praticamente a totalidade destas empre-
sas não supera os 300.000 Euros de facturação anual.

- Empresas de tamanho médio, com 10 - 20 trabalhadores,
formadas na sua maior parte por empresas de responsabili-
dade limitada ou empresários individuais (6,2% do sector).
Cerca de 92% destas empresas não superam uma factura-
ção anual de 1.200.000 Euros.

- Empresas industrializadas, constituídas como sociedades
anónimas ou limitadas, e com um número de trabalhadores
compreendido entre 20 e 100 empregados (3,5% do sec-
tor). Este grupo de empresas conta com um nível de factu-
ração anual superior aos 1.250.000 Euros. O seu mercado
é tanto de âmbito nacional como internacional.

52 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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Salvo em algumas actividades como a de fabricação de mobi-
liário de cozinha e banho, e em menor medida no mobiliário do
lar, o grau de especialização e automatização do sistema pro-
dutivo é muito reduzido. Além disso, predomina a fabricação
por medida sobre a produção em série, salvo no caso das
empresas industriais de tamanho médio e alto onde existe uma
maior customização.

O material mais utilizado é o painel aglomerado e o painel de
fibras de densidade média (MDF). A madeira maciça ocupa o
segundo lugar, representando 30 % do consumo total. 

Desta madeira maciça, 88% provém do estrangeiro e 6% de
outras zonas de Espanha. Somente 6% da madeira maciça é
de origem galega.

Por outro lado, paradoxalmente, estima-se que unicamente
10% da madeira serrada produzida na Galiza é submetida a
segunda transformação na própria região (dados do ano 99).
As aplicações actuais reduzem-se a:

- Utilização como casco de móveis estofados como cadeiras,
sofás e poltronas.

- Fabricação de pavimentos, revestimentos em madeira e mol-
duras. Um dos usos tradicionais do pinho marítimo na Galiza
é a fabricação de pavimento e de lambrim. Esta transforma-
ção realizava-se, em muitos casos, nas próprias serrações a
partir de madeira seca ao ar livre. Neste momento, ainda
que existam algumas empresas especializadas na fabricação
deste tipo de produtos, a utilização do pinheiro bravo pode
considerar-se muito pouco importante ao predominar ampla-
mente o consumo de outras espécies de madeira.

- Utilização em caixas para produtos alimentares, principal-
mente na fabricação de caixas para garrafas. Por razões de
logística, o mais habitual é que a montagem final se realize
no lugar de destino. 

- Fabricação de paletes e outras embalagens industriais. A
maior parte da madeira destinada a estes usos é também
enviada com as dimensões finais, realizando-se a montagem
final do produto no destino para optimizar o transporte.  

Actualmente, existe na Galiza uma empresa industrializada dedi-
cada exclusivamente à montagem de paletes, e uma série de
serrações que fabricam manualmente paletes, normalmente não
retornáveis, destinadas na sua maior parte ao mercado local. 

Por último importa referir que, actualmente, as melhores qua-
lidades de madeira de pinho marítimo, utilizadas para a fabri-
cação de mobiliário, se destinam na sua maior parte, às indús-
trias e armazéns de outras zonas de Espanha como Valência,
Andaluzia e Catalunha.

Outros
2%

Madeira
importada
26%

Madeira
maciça
30%

Painéis
derivados da
madeira
68%

Madeira de
procedência
galega 2%
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Distribução da facturação por sectores de produção

Tipo de matéria-prima



Portugal

Em Portugal, a indústria de carpintaria e mobiliário é constitu-
ída por umas 7.000 empresas. Os dados incluídos na seguin-
te tabela oferecem uma referência sobre os principais indica-
dores deste subsector.

Como pode comprovar-se analisando os proveitos de factura-
ção e o número de trabalhadores, especialmente na actividade
de carpintaria, a configuração do tecido empresarial é compos-
ta maioritariamente por muito pequenas organizações.
Tomando como referência o subsector de mobiliário, observa-
se que apenas cerca de 500 organizações têm mais de 5 ope-
rários. A maior parte corresponde a empresas de carácter
familiar.

Atendendo ao nível tecnológico, existem situações muito diver-
sas que cabe tipificar nos seguintes grupos:

- Empresas artesanais que realizam trabalhos de cariz essen-
cialmente manual e, em muitos casos, não aplicam acaba-
mentos decorativos.

- Empresas clássicas com algum grau de automatização e
secções de acabamento.

- Empresas intermédias bem organizadas em aspectos bási-
cos (segurança e meio ambiente, etc.) mas, geralmente,
com necessidades de melhoria no que respeita à gestão inte-
grada da empresa, em aspectos como o desenho ou as
estratégias comerciais.

- Empresas modernas com equipamento completo e uma boa
gestão produtiva e comercial.

Geograficamente, as empresas produtoras de mobiliário con-
centram-se no Norte do Douro (cerca de 69% das empresas),
e nos distritos de Leiria, Viseu e Setúbal. Nos distritos de
Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, Leiria e Setúbal localizam-se 81%
das empresas que no seu conjunto são responsáveis por 90%
da facturação e agrupam 89% do emprego.

Na distribuição dos diferentes produtos, como se pode com-
provar no seguinte gráfico, o mobiliário de quarto e de sala pre-
domina com um peso de cerca de 50% do volume total de ven-
das. Cabe destacar o crescimento do mercado do mobiliário de
cozinha por módulos.

Este subsector possui em Portugal um baixo nível de interna-
cionalização, tanto do ponto de vista comercial como de inves-
timentos. Se bem que a produção se destina maioritariamente
ao mercado interno, os principais destinos das exportações
são França (33,4%), Alemanha (20,5%) e Espanha (12%), tra-
tando-se predominantemente de mobiliário de quarto e de sala.

54 aplicações indutriais do pinheiro bravo

Número de empresas 2.075 3.676

Número de trabalhadores 11.000 40.950

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

Importações (milhões  de €) 64,3 122,2

Exportações (milhões  de €) 75,3 113,2
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Evolução das vendas por tipo de mobiliário

Fonte: AIMMP, 2002 e MTS 2001
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As importações (que equivalem em valor às exportações)
correspondem ao mesmo tipo de mobiliário, diferenciado por
uma componente de desenho ou marca associada. As importa-
ções provêm fundamentalmente de Espanha (57,3%), Itália
(16,2%) e França (5,4%).

Durante os últimos anos produziu-se um grande crescimento
no consumo do móvel, devido ao auge do mercado imobiliário,
à profusão de interesses e às alterações nos hábitos de con-
sumo. De forma similar, incentivou-se o investimento tecnoló-
gico nas empresas, o que aumentou a capacidade produtiva
instalada. Contudo, com os primeiros sinais de crise económi-
ca em 2002-2003, verificou-se uma redução importante no
consumo interno. Este facto foi acompanhado por uma instabi-
lidade nos circuitos de distribuição internacionais, perante a
forte competição do móvel procedente de outros países. Como
consequência desta situação verificou-se uma significativa
redução no número de empresas activas.

Entre as principais espécies de madeira utilizadas, podemos
encontrar a cerejeira, o carvalho, o castanho, a nogueira, a faia
e o pinheiro bravo. Estas madeiras são as mais utilizadas, não
só pelo seu aspecto decorativo e pelas suas propriedades de
maquinação, mas também por uma questão de tradição, por
se tratarem de espécies autóctones. Logicamente, sobretudo
no caso das folhosas, o abastecimento de matéria-prima com-
plementa-se com madeira importada de outros países. 

No caso do pinheiro bravo, importa sem dúvida afirmar que
Portugal é o país que mais se destacou no desenvolvimento
deste tipo de aplicações de mobiliário baseadas no uso de
madeira maciça desta espécie. Na actualidade, existem exem-
plos de empresas que, a partir desta matéria-prima, chegaram
a atingir os mais altos padrões de qualidade e eficiência,
logrando comercializar os seus produtos com muito sucesso,
tanto no âmbito nacional como internacional.  

Aquitânia

Na Aquitânia, a aplicação de técnicas silvícolas, existentes
desde há já várias décadas, tornou possível a obtenção de uma
importante proporção de madeira serrada de boa qualidade.
Tomando como referência dados do SERFOB (ano de 1997) a
classificação por qualidades corresponde à seguinte distribui-
ção:

- Qualidades OA, OB e 1: 25 %
- Qualidades 2 e 3A: 70%
- Qualidade 3B: 5%

Como se poderá comprovar no capítulo dedicado aos critérios
de classificação visual, o primeiro grupo corresponde à madei-
ra livre de defeitos, ou com singularidades de pequena relevân-
cia. A seguinte tabela proporciona uma referência sobre os
usos indicados para cada qualidade:

Estas condições de disponibilidade de matéria-prima permiti-
ram o desenvolvimento de uma indústria que conta na actuali-
dade com 30 instalações industriais que produzem importan-
tes quantidades de produtos de elevado valor acrescentado,
entre os que se destacam o parquet e o lambril. Anualmente

56 aplicações indutriais do pinheiro bravo

Molduras de primeira qualidade. OA

Molduras, pavimentos e revestimentos. OA-OB

Mobiliário e elementos de interior (escadas…). OA-OB

Carpintaria e móveis em kit. OA-OB-1

Mobiliário de exterior. OB-1-2

Elementos estruturais. 2-3A

Embalagens e paletes. 2-3ª

Caixas de vinho. 2-3ª

Cercas e vedações. 3ª

Embalagem não reutilizável. 3A-3B

Cofragem. 3B

QualidadeAplicação



produzem-se 3.800.000 m2 de
parquet (exportando 670.000
m2) e 12.000.000 m2 de frisos
(exportando 290.000 m2), todo
ele fabricado em pinho maríti-
mo. Cerca de 75% da produção
possui selos de qualidade emiti-
dos por organismos de certifi-
cação. A maior parte das
empresas fabricam também
elementos de decoração como
molduras, rodapés, etc.

A produção de embalagem tam-
bém é importante pelo seu ele-
vado nível de consumo de pinho
marítimo (corresponde a
Aquitânia a 60% da produção
nacional de paletes de resino-
sas). O sector agrupa 80
empresas das quais a metade
tem menos de 5 trabalhadores.
O desenvolvimento de técnicas
de alta produtividade e serviços
logísticos integrados foram fac-
tores determinantes para con-
seguir que a madeira de pinho
marítimo tenha adquirido uma
posição dominante no sector
das paletes.

Também existem na Aquitânia
cerca de 200 empresas que
fabricam produtos estruturais e
de carpintaria (portas e janelas.
Metade dessas empresas pos-
suem menos de 50 trabalhado-
res. Existem umas 20 empre-
sas de serração que se dedi-
cam à fabricação de produtos
estruturais.
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Morfologia

Um defeito comum associado ao pinheiro bravo é a falta de rec-
tidão do fuste. Esta circunstância costuma estar originada por
um crescimento desigual em diâmetro e pela presença de
madeira de compressão em grande parte do tronco. Estes
defeitos de forma, que estão fortemente influenciados por fac-
tores ambientais e funcionais da árvore, podem corrigir-se uti-
lizando plantas melhoradas geneticamente e/ou técnicas silví-
colas específicas.

O aparecimento de curvaturas na árvore provoca que esta
gere, na parte comprimida do tronco, madeira de compressão
destinada a reorientar a árvore até à posição vertical. Esta
madeira pode ser facilmente reconhecida pela sua forte colora-
ção, anéis anormalmente largos, grande excentricidade e den-
sidades anormalmente altas. Uma vez seca, este tipo de
madeira retrai-se notavelmente na direcção longitudinal. Este
defeito condiciona a sua utilização em aplicações de constru-
ção.

A presença de curvaturas nos toros influencia o rendimento da
serração industrial da madeira. Por esta razão, um dos desti-
nos mais habituais da madeira de pinheiro bravo corresponde
à sua utilização em caixas, embalagens e paletes. Nestas apli-
cações, a madeira é transformada em longitudes pequenas,
minimizando a incidência das curvaturas do tronco. Por isso, a
diferença de outras espécies de resinosas europeias que cos-
tumam processar-se em longitudes de até 6 metros. No pinho
marítimo, de forma geral, não se superam os 2,5 m.  
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Descrição macroscópica

A madeira de pinho marítimo é de cor branco-amarelada no
borne e vermelho-amarelada no cerne. A proporção de cerne
está relacionada com a idade da árvore e com o seu nível de
crescimento. A medula, sensivelmente circular, é de cor “ver-
melho vinho” ou castanha.

Os anéis anuais são muito visíveis à vista desarmada pelo forte
contraste entre as zonas de primavera e de verão, dando a
esta madeira um veio característico bastante marcado.

O número de anéis por centímetro oscila entre 1 e 4 (media:
2,2). Como consequência da excentricidade e da variação cli-
mática anual, a sua distribuição é algo irregular dentro do
mesmo toro. Geralmente a textura é grosseira.

No caso em que as populações não tenham sido desramadas,
aparecem nós em grande número, sem uma distribuição uni-
forme. São relativamente grandes, de cor parda escura e,
geralmente, apresentam-se soltos ou mortos. Este facto deve-
se a que o pinheiro bravo tem tendência a deixar morrer os
ramos por debaixo da copa, de forma que, ao ir aumentando
em diâmetro, a árvore vai gerando nós procedentes de ramos
mortos. A presença de nós desvaloriza, de modo muito signifi-
cativo, a madeira, ao constituir um dos principais critérios de
classificação da madeira, tanto em usos de tipo decorativo
como estrutural. Também é característica desta madeira a
presença de bolsas de resina muito localizadas. O fio é em
geral direito.

Características microscópicas

Os traqueídos têm secção transversal poligonal, com grandes
pontuações aureoladas que se dispõem geralmente numa só
fiada, ainda que por vezes apresentem séries duplas nos extre-
mos das paredes radiais. As paredes tangenciais dos traqueí-
dos de Verão não apresentam pontuações.

No quadro seguinte, são indicadas as dimensões dos traqueí-
dos do tronco e dos ramos de pinheiro bravo (análises realiza-
das em amostras da Galiza).

Os raios lenhosos são
unisseriados e fusifor-
mes. Os primeiros
incluem de 10 a 15
células de altura. Os
valores extremos, quan-
to ao tamanho, são de
26 células de 500 µ de
espessura e de 2 célu-
las com 38 micras de
espessura. De um
modo geral são hetero-
géneos, com traqueídos
marginais dispersos no
interior do raio.

As pontuações dos
campos de cruzamento,
das células do parênqui-
ma radial com os tra-
queídos longitudinais,
são do tipo pinóide com
bordo pequeno.

máximo 3,3 3,0
Comprimento (mm) mínimo 1,3 1,3

medio 2,1 2,1

máxima 78,0 63,6
Largura máxima (micra) mínima 24,0 20,4

media 36,9 36,2

Espessura da parede (micras) 5,4 4

Esbelteza média 56,9 59,5

Proporção da largura da
parede sobre a largura total 29,2 22,1
média da fibra (%)

Tronco Ramos
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Geralmente apresentam-se 2 ou 3 por cruzamento. Os traqueí-
dos transversais são dentados com dentes isolados.

As paredes do parênquima radial são grossas e da mesma
espessura que os traqueídos longitudinais. Parênquima vertical
ausente. 

Os canais de resina verticais são numerosos e grandes, com
um diâmetro entre 200 e 350 micra, com células epiteliais de
paredes finas. Estes canais localizam-se principalmente na
zona de transição da madeira de Primavera com a de Verão.
Os canais de resina horizontais são muito mais pequenos,
incluindo nos raios.

Variabilidade da madeira

A madeira é um material natural resultante do crescimento de
um ser vivo que pode apresentar características anatómicas
muito diversas. Este facto origina uma variabilidade que deve
considerar-se adequadamente ao avaliar o seu comportamen-
to e as suas propriedades.

A formação da madeira deve-se à actividade de um conjunto de
células que se integram no denominado câmbio vascular. Este
processo de formação da madeira inclui três fases: divisão
celular, diferenciação e maturação. Durante este processo de
desenvolvimento, numerosos factores internos e externos inci-
dem na variação do tipo, do número, do tamanho, da forma, da
estrutura física e da composição química dos elementos que
compõem a madeira (madeira de Verão, madeira de
Primavera, madeira de reacção, madeira juvenil e madeira
adulta). Este processo está condicionado pela informação
genética, pelas características do solo e do clima, pelos trata-
mentos silvícolas aplicados (espaçamento, fertilização, desbas-
tes e desramas) e pelos agentes biológicos ou fenómenos
naturais que podem incidir no desenvolvimento da árvore.
Como consequência, manifestam-se alterações de ordem mor-
fológica e de estrutura.
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Com o fim de poder controlar a variabilidade natural da madei-
ra de pinho marítimo, foram realizados esforços importantes
na selecção e melhoria genética, e no desenvolvimento de cri-
térios silvícolas específicos.

Os factores genéticos tornam possível que amostras similares
(extraídas de árvores da mesma idade e qualidade de estação)
possam chegar a apresentar diferenças de até 50% (Desh e
Dinwoodie, 1996). Os factores edafoclimáticos também são
significativamente responsáveis pela variabilidade da madeira,
do ponto de vista das suas propriedades mecânicas, como con-
sequência do efeito dos esforços provocados pela inclinação do
terreno, dos fenómenos meteorológicos (vento e neve) e do
peso próprio da árvore. 

Um estudo do LNEC (Portugal), realizado para analisar a apti-
dão das estruturas de madeira de Pinus pinaster Ait. de dife-
rentes procedências, permite comprovar a relação que existe
entre a variabilidade da madeira e a sua procedência.

A esta variabilidade entre distintos indivíduos de uma mesma
espécie, pode acrescentar-se um segundo nível de variação
dentro da madeira de um mesmo indivíduo. Pode classificar-se
em três níveis:
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Mapa genético do pinho marítimo
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Distribuição da tensão de ruptura à flexão da espécie Pinus pinaster Ait. (Cruz e Machado, 1990).

Tensão de ruptura à flexão (N/mm2)



- Variação horizontal (na direcção da medula à casca).
- Variação vertical (na direcção da base do tronco à copa da

árvore).
- Variação dentro dos anéis de crescimento (pronunciada no

caso do pinho marítimo).

Nestes casos, a variabilidade radica na variação das caracte-
rísticas dos elementos celulares. Assim, na direcção horizon-
tal diferenciam-se três zonas principais: a medula, a madeira
juvenil e a madeira adulta. As propriedades mecânicas aumen-
tam desde a medula à madeira adulta, ao crescerem os tra-
queídos em comprimento (principal elemento anatómico res-
ponsável pela resistência da madeira). A madeira juvenil, que
se encontra nos primeiros anéis próximos da medula, corres-
ponde à madeira formada sobre a influência directa da copa da
árvore. É uma madeira que apresenta maior retracção, menor
durabilidade e muito menor resistência, pelo que possui uma
qualidade inferior em aplicações de carpintaria e mobiliário, e
sobretudo em usos estruturais.. 

A disposição dos anéis de crescimento permite, de forma indi-
recta, conhecer as variações de crescimento da árvore, ao
apresentar a madeira de Verão uma maior densidade que a
madeira de Primavera. Segundo estudos realizados (Castera et
al., 1999), o módulo de elasticidade em tracção para a madei-

ra de Verão tem valores 1,2 vezes superiores aos que corres-
pondem à madeira de Primavera para uma idade do câmbio de
2 a 4 anos. No caso de uma idade de câmbio compreendida
entre os 8 e 10 anos, esta desproporção é ainda maior (apro-
xima-se de 2). Por esta razão, habitualmente as normas de
classificação estrutural impõem limites à largura dos anéis, ao
considerar que o aumento da largura do anel acarreta uma
diminuição da densidade da madeira (por ter uma menor pro-
porção de madeira de Verão) e, consequentemente, uma
menor resistência mecânica.
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Características físico – mecânicas

Tomando como referência as fontes bibliográficas referidas na
parte inferior, incluiu-se na tabela seguinte um resumo dos
valores médios correspondentes às principais características
físico–mecânicas do pinheiro bravo na Galiza, na Aquitânia e
em Portugal. Naturalmente, estes dados devem considerar-se
como uma mera referência orientadora.

Dos dados anteriores depreende-se que a madeira de pinho
marítimo pode ser considerada de “ligeira” a “semi-pesada”,
com uma retracção volumétrica de “média” a “alta”, “mediana-
mente nervosa”, e com uma relação “alta” entre os coeficien-
tes de retracção linear em direcção radial e tangencial. O valor
de dureza é de tipo “médio”, superior ao que corresponde às
demais variedades de pinho existentes na península ibérica.

Propriedades da madeira juvenil do
pinho marítimo

A madeira juvenil desenvolve-se durante os primeiros anos de
crescimento cambial da árvore, concentrando-se numa zona
cilíndrica situada em torno da medula. No caso do pinho marí-
timo, a zona de diferençarão entre a madeira juvenil e a madei-
ra adulta encontra-se normalmente entre o décimo e duodéci-
mo anel de crescimento. 

A madeira juvenil apresenta características anatómicas e quí-
micas diferentes das da madeira adulta, ao caracterizar-se por
ter fibras curtas com grande lúmen e paredes celulares delga-
das, grande ângulo de microfibrilas, importante quantidade de
madeira de compressão, baixa densidade, elevada taxa de len-
hina, uma resistência mecânica débil, retracção longitudinal
elevada e retracção transversal reduzida. Como consequência,
a madeira é nervosa e, em geral, apresenta piores caracterís-
ticas do ponto de vista da sua transformação industrial.

Assim, por exemplo, as características da madeira juvenil pro-
vocam que esta tenha uma menor resistência mecânica (face
ao módulo de elasticidade para a madeira de pinheiro bravo
isenta de defeitos de 9.000 N/mm2, a madeira juvenil só atin-
ge 3.000 - 4.000 N/mm2). Também podem produzir-se proble-
mas derivados de deformações causadas pela maior instabili-
dade dimensional. Este facto é influenciado pela inclinação do
fio, que é mais acentuada no centro do tronco. Tudo isto pode
originar incidências no processo de fabricação (secagem irre-
gular, problemas na aplicação de acabamentos decorativos,
necessidade de um maior consumo de colas, etc.). 
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Peso específico verde (kg/m3) - - 1.000 - -

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

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

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

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

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

Unitária 0,45 - 0,52 – 0,57 0,52 0,57

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

Ponto de saturação das fibras (%) 34 - - 28 30

Retracção linear

     a) Tangencial 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
Galiza AquitâniaCaracterísticas físicas

Média

Resistência à compressão axial (N/mm2) 39,9 47,8 [34 – 68] 39,0 – 68,5 59,0 68,5

Resistência à flexão estática (N/mm2) 79,7 90 [62 -139] 80,0 – 151,9 135,0 151,9

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

[6.000 – 16.000]

Tracção paralela à fibra axial (N/mm2) 89,5 82,7 [46 – 162] - - -

Flexão dinâmica (J) 15,9 11,8 [5 – 22] - - -

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

Radial 8,4 - - -

Viana

Portugal
Galiza AquitâniaCaracterísticas mecánicas

Media Leiria

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



No caso de obtenção de folhas de madeira, a madeira juvenil
provoca vibrações na lâmina e falhas de corte. Além disso, as
folhas com madeira juvenil secam mais rapidamente, incre-
mentando o aparecimento de fendas.

A importância do conhecimento das propriedades da madeira
juvenil acentua-se ante a tendência de diminuição dos turnos de
corte das plantações. Em França, considera-se que o actual
turno de rotação do pinho marítimo, compreendido entre os 45
e os 50 anos, pode reduzir-se com a aplicação de novas técni-
cas até atingir um valor situado em torno dos 30 anos. Por
esta razão, o conhecimento da proporção de madeira juvenil
processada, e a sua influência sobre as características do pro-
duto fabricado, constituem aspectos essenciais para garantir
o rendimento do processo e a qualidade do produto final.

Bolsas de resina no pinho marítimo

As bolsas de resina fazem parte das singularidades que podem
afectar de modo importante a qualidade da madeira serrada de
resinosas, principalmente em aplicações de carpintaria e de
mobiliário. No caso do pinheiro bravo, este tipo de defeitos
apresenta-se em muitas ocasiões de modo recorrente, sem
que as causas deste facto sejam bem conhecidas. 

Nesta espécie, existem 3 tipos morfológicos de bolsas: 

- O tipo I forma-se como um bolbo interior que não afecta o
crescimento posterior da árvore. Este tipo de bolsas de resi-
na é o mais frequente no pinho marítimo.

- O tipo II corresponde a uma reacção de cicatrização em con-
sequência de uma ferida que danifica o câmbio, podendo
incluir uma parte de casca. Além disso, este tipo de bolsas
perturba o crescimento da árvore durante vários anos, des-
valorizando fortemente a madeira.

- O tipo III produz-se como consequência de finas fendas longi-
tudinais que se enchem de resina. No caso do pinho radiata,
este tipo de bolsas são atribuídas a esforços mecânicos que
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Variação descendente 
de características:

- Ángulo fibrilar da S2
- Contracção longitudinal
- Humidade da madeira

Variação crescente e
gradual de característi-
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- Densidade
- Longitude das células
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celulares
- Contracção transversal
- Percentagem de madeira 

de verão
- Resistência mecânica
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provocam lesões na madeira e fissuras na
casca.

O estudo da geometria das bolsas de tipo I e
III (realizado mediante o desfiamento das
peças) demonstra que as dimensões são
muito variáveis, com longitudes compreendi-
das entre 20 e 120 mm, larguras de 10 a 50
mm e espessuras entre 1 e mais de 12 mm.
Parece existir uma boa correlação entre o
comprimento e a largura. Deste modo, a aná-
lise da relação entre a altura e a presença de
bolsas (realizado considerando os 3 primei-
ros toros de 5 procedências diferentes)
demonstra que a madeira situada a menor
altura é mais sensível ao aparecimento deste
fenómeno.

Neste momento, pese embora os estudos
realizados, não se conhecem bem as causas
que provocam o aparecimento das bolsas de
resina no pinho marítimo. Contudo, certos
estudos realizados sobre outras espécies
como o pinho radiata, permitem suspeitar
que factores como a velocidade de cresci-
mento e outros aspectos que afectam a des-
estabilização da árvore (inclinação do terre-
no, ventos, traumatismos, realização de des-
bastes, …) são possíveis causas de origem
deste fenómeno. 

Por último,  importa mencionar que alguns
estudos realizados mediante microscopia
electrónica e outras técnicas experimentais,
relacionam uma libertação anormal de etileno
(que se apresenta habitualmente em associa-
ção com outras hormonas vegetais) com uma
proliferação anárquica do câmbio vascular,
que pode dar origem ao aparecimento de bol-
sas de resina.
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O sector de serração acompanhou, no seu crescimento, o des-
envolvimento das plantações realizado durante os séculos XIX
e XX. Inicialmente, esta indústria utilizou moinhos de água para
o accionamento das serras. Posteriormente, com o desenvol-
vimento industrial, muitos dos equipamentos foram reconverti-
dos para trabalhar com máquinas a vapor que utilizavam como
combustível, em muitos casos, os próprios resíduos da serra-
ção. Nesta época desenvolveram-se os “charriots” com siste-
mas mecânicos de fixação e posicionamento dos toros.

A época mais pujante correspondeu ao período passado desde
finais da Segunda Guerra Mundial até princípios dos anos 60.
O encarecimento dos custos salariais, produzido como conse-
quência do fenómeno da emigração, provocou uma certa reces-
são na tendência de forte desenvolvimento mantida até este
momento.

Mais recentemente, a partir dos anos 80, iniciou-se uma
reconversão que trouxe consigo uma melhoria da estrutura
empresarial e um incremento da capacidade produtiva de mui-
tas instalações, principalmente em serrações de tamanho
médio e grande. Contudo, existe ainda hoje um forte minifúndio
empresarial. 

Sistemas de serração

Ao contrário de outras resinosas, onde o fuste da árvore é
geralmente transportado completo para a serração para efec-
tuar o dimensionamento em comprimento dos toros, no caso
do pinho marítimo a toragem (traçagem do tronco abatido)
realiza-se na exploração florestal. Desta forma, as peças são
seleccionadas e classificadas em função do seu diâmetro e sin-
gularidades, cortando-as em comprimentos compreendidos
geralmente entre 2 a 2,5 metros.

Esta prática limita o uso desta espécie em aplicações estrutu-
rais, que procuram produtos de maior comprimento (normal-
mente superior a 2,6 m).
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A razão desta utilização da madeira em toros de curto compri-
mento, é motivada pelas perdas de matéria-prima provocadas
pelas curvaturas do tronco, pela sua conicidade e por outras
singularidades.

Tradicionalmente, a indústria de serração do pinho marítimo
está baseada em sistemas de serração de grande polivalência
que permitem obter um bom rendimento de matéria-prima,
inclusive com qualidades heterogéneas de madeira em toro. A
prioridade atribuída ao rendimento da matéria-prima, em detri-
mento da produtividade global da unidade de serração, faz com
que se obtenham grandes quantidades de dimensões e quali-
dades. Deste modo é dificultada a automatização dos proces-
sos e, especialmente, a classificação e manuseamento da
madeira serrada. Um claro exemplo desta circunstância é o
emprego do sistema de classificação por “larguras corridas”
utilizado tradicionalmente na Galiza.

Nas últimas décadas, produziu-se um incremento de empresas
que modificaram o sistema clássico de serração, especializan-
do a sua produção em determinados produtos. Isto exige uma
maior especificidade nos requisitos da madeira em toro, em
função do tipo de produto a obter. Desta forma, é possível
aumentar a produtividade e automatizar as operações de clas-
sificação e empilhamento, se bem que a instalação passa a
estar muito dependente do abastecimento de matéria-prima.

Tipos de instalações

A disposição dos equipamentos de produção nas instalações
de serração desenvolve-se segundo os esquemas tipo: disposi-
ção em espinha e disposição em linha.

A disposição em espinha é tradicionalmente a mais comum por
estar associada a uma maior flexibilidade da linha de produção.
Estas instalações costumam basear-se na utilização de serras
de fita que permitem processar toros dentro de uma grande
gama diametral e realizar alterações contínuas no desfiamen-
to na serração. O desfiamento optimiza-se peça a peça de

modo manual (habitualmente não dispõem de sistemas auto-
máticos de optimização do corte) segundo as suas caracterís-
ticas e qualidade. Desta forma, consegue-se uma grande flexi-
bilidade na produção. Este tipo de instalações correspondem
habitualmente a serrações que consomem madeira em toro
com um diâmetro mínimo com casca de 20 cm, para produzir
tábua e prancha geralmente com “larguras corridas” (sem clas-
sificação por largura). Assim, trata-se de conseguir a maior
percentagem possível de produto para mobiliário e carpintaria
(tábua limpa, semi-limpa e carpintaria) e um bom rendimento
de matéria-prima. 

A disposição em linha desenvolveu-se para poder atingir gran-
des produções e uma alta produtividade. Para a aplicação
deste sistema de serração, costuma recorrer-se a equipamen-
tos tipo “chipper-canter” dispostos de forma confrontada, em
combinação com equipamentos de corte múltiplo com serras
circulares. Desta forma obtêm-se velocidades de alimentação
muito elevadas (100 m/min e inclusivamente superiores). Este
tipo de instalações em linha oferece muito pouca versatilidade
e flexibilidade, pelo que se utilizam em empresas com uma pro-
dução muito especializada para determinados sectores. Esta
disposição é muito comum nas serrações que produzem
tabuinha para a elaboração de caixas e embalagens, a partir de
madeira de pequenos diâmetros (habitualmente na gama de
12-20 cm), em alguns casos com madeira traçada a compri-
mentos inferiores a 1,25 metros. 
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Esquema de fun-
cionamento de
chipper-canter



Equipamentos e tecnologias

Preparação de madeira em toro

A preparação da madeira em toro, realizada no parque de
madeiras ou zona de empilhamento, pode incluir as operações
de cubicação, classificação, traçagem da madeira, descasque
e classificação final. No caso das serrações de pinho marítimo,
geralmente estas operações limitam-se à operação de descas-
que.

O mais habitual é que a selecção por classes de diâmetro e
qualidades dos troncos se realize na mata, chegando a madei-
ra à serração já classificada. A utilização cada vez mais fre-
quente de processadores florestais nos aproveitamentos per-
mite melhorar esta classificação ao facilitar um maior contro-
lo das dimensões da madeira. 

Durante os últimos anos, o desenvolvimento de linhas de alta
produção propiciou que se começassem a instalar linhas de
classificação automática da madeira em toro (baseadas nas
medições de diâmetros, curvaturas e conicidades) com o
objectivo de melhorar o rendimento e a produtividade. 

O equipamento mais utilizado para o descasque do pinho marí-
timo é o de lâminas com anel giratório. Este tipo de descasca-
deira permite trabal-
har com uma signifi-
cativa gama de diâ-
metros (habitualmen-
te de 10 a 60 cm) e
altas velocidades
(habitualmente entre
os 20 a 50 m/min)
obtendo-se uma boa
qualidade de descas-
que.

Serração

Serras de fita

É o equipamento mais comum utilizado no processamento do
pinho marítimo. Costuma ser constituído por uma serra de fita
vertical monocorte com um “charriot” lateral. A sua utilização
baseia-se principalmente na sua alta flexibilidade (possibilidade
de mudança de dimensões corte a corte) e na sua grande
adaptabilidade a distintos padrões de corte e dimensões da
madeira. O operador deste equipamento desempenha um tra-
balho fundamental ao seleccionar a conversão mais adequada,
em função das características da matéria-prima e das dimen-
sões e qualidades dos produtos a obter. 

Nos últimos tempos esta tecnologia evoluiu com a incorpora-
ção dos seguintes meios:

- Serras de fita bicorte. Permitem aumentar a capacidade de
produção em cerca de 20 a 40%, podendo adaptar-se sem
necessidade de grandes investimentos a equipamentos já
existentes.

- Tandem. Este sistema consiste em utilizar os equipamentos
de corte alimentados por um mesmo “charriot”. Desta
forma, em cada movimento de avanço é possível obter 2 pro-
dutos serrados. Este tipo de equipamentos é pouco empre-
gado devido ao problema que constitui a separação dos pro-
dutos obtidos.

- Serras duplas ou “twin”. Consiste em utilizar duas serras de
fita que podem posicionar-se de forma simétrica relativa-
mente ao eixo de alimentação. Esta tecnologia apresenta
vantagens respeitantes à colocação em tandem, pela maior
facilidade de separação dos produtos. A alimentação pode
realizar-se mediante uma cadeia de alimentação central
(muito utilizada quando se trabalha com madeira de peque-
nas dimensões apesar de apresentar problemas para a rea-
limentação da madeira) ou mediante a utilização de um carro
central suspendido (versão “tele-twin”). Este último sistema
permite melhorar a produção em cerca de 30-40%.
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Detalhe de funcionamento de uma
descascadeira de lâminas com
anel rotor.



Actualmente estão a ser desenvolvidos equipamentos de serra
de fita com “charriot” que incorporam sistemas automáticos de
optimização da conversão baseados na medição/cubicação dos
troncos e em valores de programação. Desta forma o opera-
dor deve unicamente supervisionar o funcionamento do equipa-
mento validando o padrão de corte calculado pelo computador.

Além disso, do seu uso no grupo inicial da linha, estes equipa-
mentos são utilizados frequentemente na fase de corte das
pranchas, sobretudo no desdobramento de costaneiros, com o
fim de aumentar a produtividade e a produção da linha. Os
equipamentos de desdobramento têm vindo a melhor de forma
contínua, principalmente nos sistemas de alimentação e reali-
mentação das peças. A configuração mais usual do equipamen-
to é constituída por uma serra de fita inclinada com mesa de
alimentação e arrasto. 

No caso da Galiza é habitual encontrar linhas de fabrico, direc-
cionadas para a fabricação de tabuinha para caixa e embala-
gem, que utilizam sistemas de corte baseados em serras de
fita. Estas linhas de fabrico baseiam-se em realizar 3 faces à
peça, normalmente com um grupo de serras duplas e uma
serra de fita horizontal. Posteriormente, torna a serrar-se o
núcleo com três faces, com um equipamento de serras de fita
em tandem ou serras individuais equipadas com realimentador.

Chipper-canters

Os chipper-canters são dispositivos de corte que convertem
directamente o material residual em estilha, o que permite evi-
tar as dificuldades na recolha, transporte e gestão dos costa-
neiros. Esta tecnologia, relativamente recente, permite além
disso obter velocidades de alimentação muito elevadas (50-
100 m/min podendo atingir-se inclusive 150 m/min) tornando
possível a obtenção de altas capacidades de produção. 

Estes equipamentos associam-se sempre a outras tecnologias
de corte. As combinações mais frequentes são:
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Serras duplas com carro aéreo (tele-twin)



- Serras de fita duplas (twin). Permitem trabalhar com maior
altura e menor espessura de corte que as serras circulares,
apesar da produção ser menor (velocidades de alimentação
na ordem de 40-60 m/min).

- Serras circulares paralelas. Podem ser de um só eixo ou de
dois eixos (maior altura de corte). Costumam utilizar-se 4
serras paralelas para obter até 4 peças serradas em cada
movimento.

- Serras múltiplas circulares. Permitem produzir múltiplas
peças num só avanço.

- Serra de fita e “charriot”. Neste caso um cabeçote tipo “can-
ter” situado antes da serra de fita, e alinhado com ela, estil-
ha directamente a zona de costaneiro. A produção está limi-
tada pelo equipamento de corte.

No caso mais habitual de disposição em linha, estes equipa-
mentos podem ter dois sistemas de trabalho:

- Classificação em linha. Neste caso um equipamento cubica-
dor instalado à entrada da linha realiza a medição do tronco,
para que possa ser calculado o esquema de corte óptimo.
Desta forma, para cada peça, os equipamentos de serração
devem adaptar-se ao esquema de corte seleccionado.

- Classificação prévia. A madeira é classificada no parque por
dimensões e qualidades, entrando na linha de serração de
modo homogéneo. Desta forma, consegue diminuir-se o
tempo de cálculo do desfiamento, pelo computador, assim
como o tempo de deslocamento e posicionamento das ferra-
mentas de corte.

Neste tipo de equipamentos, de muito alta produtividade, os
operários limitam-se praticamente a trabalhos de supervisão,
não tendo praticamente capacidade de decisão sobre a opera-
ção de selecção do esquema de corte. Esta tecnologia está
contudo muito pouco implantada no processamento do pinho
marítimo.

Serras circulares

Esta tecnologia tem importantes vantagens devido à sua gran-
de precisão e qualidade de corte. A sua aplicação no grupo ini-
cial (primeiro corte) está limitada a troncos de menos de 300
mm. Costuma basear-se em duas serras circulares paralelas
que se utilizam para produzir um núcleo. Em equipamentos de
corte múltiplo (segundos cortes) permite aumentar de modo
importante a capacidade de produção da serração.

Inicialmente estes equipamentos múltiplos de serra circular
dispunham de serras fixas. Actualmente existem versões com
serras móveis que permitem uma maior flexibilidade na aplica-
ção destes equipamentos.

Além dos equipamentos múltiplos, a sua outra grande aplica-
ção é como equipamento para o dimensionamento em largura,
de tábuas e de pranchas. Se bem que, tradicionalmente estes
equipamentos disponham de duas serras, pelo menos uma
delas móvel, actualmente chegam a utilizar-se equipamentos
de até 3 e 4 serras móveis.

Ferramenta de corte

A indústria de serração do pinho marítimo baseia a sua produ-
ção na utilização de equipamentos de corte de serra de fita,
também denominadas serras de banda. Os equipamentos mais
modernos, costumam dispor de volantes de 1,4 a 1,5 metros
de diâmetro e potências de 75 a 90 CV. Para conseguir altas
velocidades de alimentação estes equipamentos costumam dis-
por de serras largas, normalmente de mais de 200 mm, e uma
espessura mínima de 1,4 mm; equipadas com dentes em metal
duro. Com este equipamento e velocidades de corte (velocidade
da serra) compreendidas entre 40 e 45 m/s, conseguem atin-
gir-se velocidades de alimentação de 50 m/minuto. Para conse-
guir estas velocidades, recomenda-se trabalhar com serras
com um ângulo de corte entre 20º e 25º, podendo chegar em
alguns casos a 28º, um passo de dente de 45-50 mm, e uma
altura entre 15-17 mm.
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Classificação e empilhamento

A classificação da madeira tem como finalidade agrupar e
empilhar a madeira em função das suas dimensões e qualida-
des comerciais. Em alguns casos é habitual que as serrações
de pinho marítimo trabalhem com a classificação por “larguras
corridas”.

O aumento da produção média das fábricas, a tendência para
produtos de largura fixa, e o desenvolvimento da tecnologia,
tem permitido a implantação de sistemas automáticos de clas-
sificação e empilhamento. Se bem que a automatização da
classificação dimensional esteja completamente superada, na
classificação por qualidades, de forma geral, o operador é
quem toma as decisões seleccionando a madeira de forma
manual.

Nos classificadores automáticos cabe distinguir dois tipos: lon-
gitudinais e transversais. Os sistemas longitudinais costumam
utilizar madeira de menos de 2 m de comprimento, ou então
madeira seca. Os transversais, que por sua vez podem ser ver-
ticais ou horizontais, são os mais utilizados com madeira de
maior comprimento. Os classificadores automáticos costu-
mam estar integrados em linha com outros dispositivos como
os empilhadores automáticos, dispositivos de embalagem e de
marcação da madeira.

No caso de grandes produções, a marcação da madeira pode
realizar-se mediante um dispositivo (normalmente mediante

injecção de jacto de tinta) integrado na linha de classificação.
No caso de produções menores, a marcação realiza-se manual-
mente mediante um rolo ou um carimbo.

Meios auxiliares de controlo 

A incorporação de tecnologias de informação no processo de
produção, foi integrada para optimizar o processo de valoriza-
ção da madeira, em função das características da matéria-
prima a transformar (forma dos toros, localização das singula-
ridades da madeira, etc.). 

Estes avanços tornam possível que as cadências de produção
possam incrementar-se de modo importante, até atingir valo-
res da ordem dos 20 toros/minuto na entrada da linha, e inclu-
sive superiores a 100 peças/minuto na fase final do processo.
Deste modo, a incorporação destas tecnologias permite um
melhor controlo da qualidade do produto.

A possibilidade de conhecer o volume de cada toro, constitui
um elemento de gestão fundamental. Para isso, deve ser medi-
do o diâmetro em pelo menos dois eixos perpendiculares. No
caso da optimização do corte é necessário também conhecer
os diâmetros da ponta estreita e da ponta larga.
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Passo do dente: 45 - 50 mm γ : 20º- 25º

Altura: 
15 - 17 mm

Funcionamento de um empilhador automático

1.- Alimentador de
produtos.

2.- Braços de 
empilhamento

3.- Pilha de  
madeira

4.- Abastecimento
de sarrafos



A medição do comprimento dos toros realiza-se medindo o
deslocamento dos toros mediante um sensor fixo. Para que as
medições sejam fiáveis, é necessário que os equipamentos uti-
lizados não sejam sensíveis às variações climáticas e que
sejam capazes de suportar cadências de medição elevadas.

Habitualmente utilizam-se dois sistemas:

- Feixes luminosos. Este sistema consiste em passar os toros
por entre os feixes formados por 2 fontes luminosas, medin-
do as zonas de sombra deixada sobre os sensores. 

- Rede de raios infravermelhos. O princípio consiste em pas-
sar os toros por um feixe de raios emitidos paralelamente de
um emissor a um receptor. A medição realiza-se com uma
precisão que oscila entre 1 e 4 mm.

Qualquer que seja o sistema utilizado, é indispensável que o
movimento dos toros se realize com um sistema estável, com
o fim de que as medições sejam fiáveis. 

Para conseguir a optimização do corte é necessário determi-
nar a forma da madeira, caracterizando a sua curvatura e coni-
cidade. Isto consegue-se realizando medições contínuas do diâ-
metro, segundo dois eixos perpendiculares. 

Num parque de madeira em toro, estes sistemas permitem
controlar o processo de classificação dos toros por dimensõ-
es, diâmetros e comprimentos. Os dados da madeira classifi-
cada permitem seleccionar o desfiamento mais adequado e
conseguir grandes cadências de produção (da ordem das 20
peças/minuto). Por vezes estes sistemas de optimização são
instalados à entrada da linha de serração com o propósito de
facilitar a tomada de decisões por parte do operador, se bem
que neste caso a cadência de produção se reduz sensivelmen-
te.
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Cubicação e optimização. Princípio de funcionamento por feixes luminosos.

L- Largura
H- Altura
Lo - Comprimento
d1 - Diâmetro da ponta delgada
d2 - d1  Margem de programação
Con - Conicidade
F1 - Flecha
Hn - Altura do núcleo 

1 - Transportador 
longitudinal

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



Posicionamento mediante laser

Este sistema, que pode ser muito simples, é constituído por
um emissor laser que o operador utiliza para posicionar o corte
da serra. Isto permite ao operador actuar mais rapidamente e
com mais segurança. A utilização de vários raios laser, acopla-
dos a um software de cálculo, permite optimizar o esquema de
corte em função dos programas pré-seleccionados.

Visão artificial

Este dispositivo é formado por muitas câmaras acopladas em
rede e conectadas a um computador. Este equipamento permi-
te determinar os perfis das peças para controlar o seu posicio-
namento e a sua fixação sobre o “charriot” das serras de cabe-
ça. Um dispositivo similar pode ser utilizado nas serras desdo-
bradas.

Estes dados e a sua visualização em ecrã permitem ao opera-
dor seleccionar o desfiamento de uma maneira segura e rápi-
da a partir dos programas pré-seleccionados.

Automatização da classificação

As melhorias realizadas nos equipamentos de visão industrial
tornaram fiável a identificação das singularidades ou defeitos
na madeira, com o fim de conseguir uma classificação automá-
tica por qualidade da madeira.

As câmaras de visão são colocadas em 2 eixos perpendicula-
res, para que a verificação se faça sobre as 4 faces das peças.

Automatização da classificação por qualidade da madeira serrada
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Visualização do esquema de corte no ecrã.

Alinhamento do tronco mediante câmaras

Carro com torres independentes

Principio do scanner de visão

3. Cinta de evacuação
4. Jogo de câmaras
5. Jogo de câmaras

1. Transfer de alimentação
2. Scanner de visão



Automatização do corte em comprimento

O sistema mais difundido e fiável consiste em utilizar um sensor que lê as marcas que os operadores realizam manualmente nas zonas de corte
das peças. Desta forma são identificadas as zonas a eliminar determinando as zonas defeituosas. De seguida, um computador programável opti-
miza o corte que se executa mediante uma serra circular escamoteável. A instalação completa-se habitualmente com um equipamento de classi-
ficação que funciona de forma automática. Neste caso, costumam utilizar-se classificadores longitudinais que, apesar de necessitarem de mais
espaço em comprimento, são mais simples e fáceis que os classificadores transversais mais compactos mas mais complexos de manobrar e de
construir.
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Sistema de optimização longitudinal

1- Cortes

X1
X2
X3
X4
X5

1 - Zona de marcação de defeitos
2 - Medição e corte
3 - Classificação automática 2- Marcação com crayon fluorescente

Comprimento
de corte

X1
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Exemplos de linhas de serração
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Linha de serração para pinho pinaster (serrações de tábua e prancha). 
Referência de produção: 14.000 - 20.000 t/ano/turno

Linha de serração baseada em Chipper Canter e serras circulares. 
Refêrencia de produção: 35.000 - 50.000 t/ano/turno

1.- Chipper Canter con 4 serras circulares
e sistema de realimentação

2.- Flanquejadora com traçador

Linha de serração para pinho pinaster (combinação com produtos de largura fixa). 
Referência de produção: 18.000 - 24.000 t/ano/turno

Descascadeira de lâminas
(anel giratorio)

Serra de fita com “cahrriot” portatroncos
(mono o bicorte)

Canteadora

Retestado e
banho
antiazulado

Classificação manual

Classificação manual

Retestado e
banho
antiazulado

Serra de fita desdobradeira
com realimentação

Serra de fita desdobradeira
com realimentação

Serra de fita com “cahrriot” portatroncos
(mono o bicorte)

Descascadeira de lâminas
(anel giratorio)
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Secagem natural

A madeira possui naturalmente um teor em água muito supe-
rior ao que deve apresentar nas suas condições normais de uti-
lização. Assim, a humidade da madeira verde (expressa em
relação à massa de madeira anidra) pode chegar a ser supe-
rior a 100%. A figura seguinte oferece uma referência sobre
os níveis finais que correspondem a utilizações de exterior e
interior.

Tradicionalmente, devido à sua fácil aplicação, a indústria do
pinho marítimo tem realizado a secagem da madeira ao ar
livre. Este método de secagem requer somente uma disponibi-
lidade de terreno adequada e não implica qualquer custo asso-
ciado a consumo de energia. Não obstante, a principal desvan-
tagem deste método de secagem é devida à dependência das
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condições climáticas do armazenamento, que limita considera-
velmente as possibilidades de atingir teores de humidade com-
patíveis com o uso final (especialmente em aplicações que pre-
cisem teores de humidade inferiores a 15%). Outra desvanta-
gem acrescida é devida à falta de controlo sobre a qualidade
final da madeira seca obtida.

Se bem que esta técnica apresente grandes diferenças (depen-
dendo de factores como o sistema de empilhamento empre-
gue, a espessura da madeira e as condições ambientais) o
tempo de duração da secagem natural do pinheiro bravo (até
atingir uma humidade situada em torno de 20%) pode cifrar-
se nuns 80-90 dias no Inverno e 40-45 dias no Verão. 

Para obter uma secagem natural correcta, é importante asse-
gurar uma boa circulação de ar e dispor a pilha de modo a que
a perda de qualidade por deformações ou outros defeitos seja
reduzida. Para isto, é conveniente orientar a madeira na direc-
ção perpendicular aos ventos dominantes, e dispor as pilhas do
modo indicado na figura. Ainda assim, recomenda-se utilizar
ripas de resinosas ou folhosas claras (para evitar manchas
devidas à lavagem de taninos). 

A tabela seguinte inclui alguns valores de referência sobre a
configuração adequada da pilha, dependendo da espessura de
madeira utilizada.

Tendo em conta que o ar frio e húmido tende a descer acumu-
lando-se na parte baixa da pilha, recomenda-se elevar a base
das pilhas evitando a presença de vegetação ou a formação de

charcos. Também é recomendável proteger as pilhas na sua
parte superior. Desta forma, favorece-se a secagem e a pre-
venção do ataque de fungos de azulamento.

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

Espessura da
madeira (mm)

Separação
entre ripas (m)

Espessura
das ripas (mm)

S
E

C
A

G
E

M

1,2 - 1,5 m.

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

0,4 - 0,5 m.

Telhado

Blocos de betão

Empilhado em triângulo
Empilhado em pé

Empilhado em cavalete Empilhado horizontal
(para tábuas de piso)



O sistema de empilhamento vertical permite incrementar a
velocidade de secagem (de 1,5 a 2 vezes). Não obstante, o
risco de deformações é mais elevado pelo que não se recomen-
da utilizá-lo com humidades inferiores a 30%.

Técnicas de secagem artificial

Pese embora a secagem ao ar livre seja uma opção vantajosa
em alguns aspectos (simplicidade, custo energético, custo de
manutenção, requisitos de investimento, …) actualmente exis-
te uma tendência para a incorporação da secagem artificial em
estufa. Este facto está motivado pelos seguintes factores:

- Necessidade de assegurar a obtenção de um produto final
compatível com as aplicações que requerem baixos teores
de humidade (soalhos, revestimentos, …).

- Conveniência de melhorar o tempo de secagem, reduzindo as
existências de produtos em curso de fabricação, para obter
importantes vantagens financeiras e uma maior flexibilidade
organizativa.

- Optimização do transporte da madeira serrada ao reduzir o
peso da madeira.

- Eliminação da possibilidade de degradação da madeira serra-
da (por azulamento ou outras causas).

Entre as tecnologias de secagem artificial distinguem-se os
seguintes tipos:

Secadores de ar quente climatizado

O funcionamento deste sistema consiste em tomar ar do exte-
rior para impulsioná-lo, através de ventiladores, sobre uma
bateria de aquecimento e um sistema de humidificação. Deste
modo o ar é acondicionado, a uma temperatura e humidade
relativa determinadas, em função das necessidades de seca-
gem. O ar climatizado passa através da pilha, absorvendo o
vapor de água extraído da madeira. Deste modo o ar arrefece,
carregando-se de humidade, pelo que é necessário substituí-lo
por ar exterior mais seco.

Estufas de secagem de média temperatura (menos de 100ºC)

Este tipo de secador é o mais utilizado com pinho marítimo. Os
ciclos de secagem obtidos são relativamente curtos (3-3,5
dias para tábuas de 25-27 mm de espessura).

A estufa fabrica-se normalmente a partir de painéis mistos iso-
lantes com revestimento de aço ou alumínio, nos quais se dis-
põem uma série de baterias de aquecimento e ventiladores que
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Secagem artificial

Secagem convencional

Secagem mediante
vácuo

Ar quente climatizado

Secadores de bomba de
calor

Vácuo discontinuo

Vácuo continuo

Secagem em estufa

Túneis de secagem

De circuito fechado

De circuito aberto

Com pracas

Com vapor sobreaquecido

(presão atmosférica)

Secagem a media
temperatura (<100º C)

Secagem a alta
temperatura
(100-120º C)



produzem uma corrente de ar quente na direcção transversal
à madeira. A condução da secagem efectua-se a partir de son-
das de humidade e temperatura colocadas no interior da estu-
fa. Um dispositivo electrónico realiza uma regulação automáti-
ca das condições ambientais em função do programa de seca-
gem seleccionado para cada espécie de madeira e espessura
de produto. Neste tipo de secadores costumam utilizar-se
velocidades do ar no interior das pilhas de 1,5 a 3 m/s. A ins-
talação de variadores de frequência permite regular a velocida-
de nas distintas etapas de secagem. 

O sistema de aquecimento mais utilizado é o de baterias de
interalternadores de calor pelos quais circula água quente, óleo
térmico ou qualquer outro fluido térmico. Habitualmente, o
calor provém de instalações de co-geração instaladas na serra-
ção, ou então de caldeiras de biomassa que se abastecem dos
resíduos gerados pela empresa. Actualmente está em fase de
desenvolvimento um novo sistema baseado no uso de um quei-
mador a gás no acondicionamento térmico directo do ar. Esta
variante permite utilizar como combustível gás natural, propa-
no ou butano.

Para a regulação da humidade do ar destes secadores, utili-
zam-se sistemas de humidificação baseados em injectores de
água fria pulverizada ou vapor a baixa pressão. Deste modo,
para reduzir a humidade do ar, dispõem-se condutas ou aber-
turas reguláveis que permitem a renovação do ar. Estes dispo-
sitivos podem ser equipados com motores de extracção.

A capacidade útil deste tipo de secadores pode chegar a 100
m3, se bem que as unidades mais funcionais costumam ter
uma capacidade compreendida entre 30 e 80 m3.
Normalmente, a capacidade útil costuma corresponder aos 20
- 25% da capacidade total. Desta forma, um secador de 50 m3

requer uma estufa com um volume de 200 - 250 m3.

Para a secagem de pinho, normalmente, recomenda-se que a
potência calorífica instalada seja de cerca de 400.000-
500.000 kcal/h para um secador de 80 m3 reais de capacida-
de.

Estufas de secagem em alta temperatura (maior de 100ºC)

Durante os últimos anos têm-se desenvolvido estufas de seca-
gem de alta temperatura (100ºC-120º C) que permitem redu-
zir drasticamente o tempo de secagem nas resinosas (no caso
do pinho marítimo se chega a reduzir o ciclo entre 2,5 a 3
vezes). 

O sistema de funcionamento é similar ao das estufas de média
temperatura. A principal diferença radica na utilização de maio-
res velocidades de ar (entre 5 e 6 m/s) e uma largura de pil-
has inferior (< 2 - 2,5 m) que assegure a homogeneidade da
secagem. Esta última circunstância faz com que os secadores
tenham normalmente uma capacidade reduzida (15 - 50 m3).
Além disso, para conseguir estas temperaturas de ar é neces-
sário utilizar fluidos térmicos a uma temperatura na ordem dos
160 ºC (termofluídos ou água sobreaquecida).

Com o fim de reduzir as deformações de secagem é convenien-
te efectuar uma empilhagem muito cuidadosa e fazer uso de
pesos repartidos uniformemente na parte superior da pilha.
Recomenda-se empregar uma carga de 1.000 kg/m2.

Um dos grandes problemas que apresentam estes secadores é
a regulação do processo e a determinação do ponto final de
secagem. O primeiro aspecto é devido à dificuldade existente na
determinação da humidade relativa do ar a temperaturas supe-
riores a 100ºC e humidades de equilíbrio higroscópico inferiores
a 5%. Entre as soluções existentes, destaca-se a utilização de
uma atmosfera pura de vapor de água (“secagem em vapor
sobreaquecido”). Este sistema permite regular o processo em
função da temperatura do bolbo seco. Outros métodos consis-
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tem em manter constantes as temperaturas dos bolbos seco e
húmido, e regular a operação por tempo.

Deste modo, existe uma série de importantes condicionantes
a ter em conta:

- A madeira com altos teores de resina apresenta problemas
derivados da migração da resina à superfície. Esta resina
pode cristalizar produzindo uma coloração escura na madei-
ra de difícil eliminação posterior.

- Os nós mortos tendem a desprender-se sobretudo se estão
acompanhados de resina.

- Quando há diferenças importantes de humidade inicial na
carga, dá-se lugar a dispersões importantes no teor de
humidade final da madeira. Este sistema está indicado para
a secagem de resinosas desde o estado verde.

- Esta secagem é recomendada para espessuras inferiores a
50 mm. Com espessuras maiores e, sobretudo, com secçõ-
es quadradas, normalmente aparecem fissuras internas nos
topos que se podem prolongar até 20-25 cm.

Em seguida descreve-se o programa de secagem proposto
pelo CIFOR-INIA para a secagem a alta temperatura em vapor
sobreaquecido:

Onde:
T: Temperatura seca dentro do secador nas fases de secagem e condiciona-
mento. Tms, Tmi: Temperatura da madeira no momento final das fases de
secagem e condicionamento (medida por termopares de 3 mm, tipo T, intro-
duzidos transversalmente e pelo canto das peças amostra até uma profundi-
dade de 50 cm). HEHs, HEHi: Humidade de equilíbrio da madeira que corres-
ponde à temperatura da madeira atingida no final das fases de secagem e
condicionamento.

Túneis de secagem

Este tipo de secadores de grande capacidade é utilizado prin-
cipalmente nas serrações de grande produção que produzem
tábuas com espessuras compreendidas entre 25 e 35 mm.
Esta secagem baseia-se fazer deslocar as pilhas de madeira
através de uma estufa de grande comprimento, na qual a
madeira vai passanso por várias condições ou etapas de seca-
gem. 

Este tipo de instalação tem, como grandes vantagens, uma
grande capacidade de produção, um baixo custo energético e a
possibilidade de automatização da alimentação e descarga da
madeira. O maior inconveniente encontra-se na dificuldade de
controlo da humidade final da madeira. Além disso é necessá-
rio que toda a carga de madeira seja homogénea, tanto na
espécie como no teor de humidade inicial e na espessura. 

A duração da secagem de madeira de pinho marítimo de 27
mm de espessura até teores de humidade do 10-12% é da
ordem de 3 dias (a uma temperatura máxima de 85ºC). Com
uma secagem a alta temperatura a duração pode ser reduzida
a 1 dia.
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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 de secagem a alta temperatura em vapor sobreacaecido para pinho pinaster

Fase de secagem Fase de condicionamiento



Secadores de bomba de calor

Este tipo de secador baseia-se na utilização de uma bomba de
calor (semelhante às utilizadas nas máquinas frigoríficas) para
desidratar o ar da estufa. O interesse desta tecnologia reside
na melhoria do rendimento energético do processo. 

Este tipo de secadores funciona a temperaturas não muito
altas (normalmente inferiores a 60-65º C). Além disso, em
muitos casos, estes secadores dispõem também de baterias
de aquecimento e extractores, o que lhes permite trabalhar
durante as primeiras etapas, quando mais facilmente a madei-
ra perde humidade, como num secador convencional.

Regra geral, este tipo de estufa é pouco utilizado pela indústria
de serração de pinho marítimo, destinando-se mais comum-
mente à secagem de madeiras de folhosas. Os ciclos de seca-
gem normais com peças de pinheiro bravo de baixa espessura
são da ordem de uns 5 dias. As estufas costumam ter uma
capacidade de 30 a 80 m3.

Existem dois tipos:

Secador de bomba de calor de circuito fechado

Neste tipo de estufas, o ar húmido que sai da pilha passa por
um desumidificador que condensa o vapor de água extraído da
madeira, que se evacua para o exterior do secador. O ar seco
passa pelo condensador para ser aquecido, sendo necessário,
principalmente nas primeiras fases de secagem, incorporar
uma bateria de aquecimento de apoio (normalmente de tipo
eléctrico). Neste tipo de secadores a velocidade do ar costuma
ser de 1,5 a 2,5 m/s.

Secador de bomba de calor de circuito aberto

Neste caso, os secadores dispõem de clapetes de extracção e
de entrada de ar com o fim de regular as condições climáticas
do interior do secador.

Secagem por vácuo

O método de secagem por vácuo baseia-se em aplicar condi-
ções de pressão que façam aumentar a velocidade de circu-
lação da água na madeira (maior coeficiente de difusão), dimi-
nuindo por outro lado a temperatura de ebulição da água.
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Ambas as acções tornam possível que a secagem seja mais
rápida que em condições de pressão atmosférica.

A água que sai da madeira, em forma de vapor, é sugada para
o exterior do secador pela acção extractora da bomba de
vácuo, ou então é condensada num condensador para ser
expulsa para o exterior.

Entre os métodos mais comuns, em função dos meios empre-
gues para transmitir o calor à madeira, cabe distinguir:

- Vácuo descontínuo: 
Aquecimento por convecção interrompendo periodicamente o
vácuo.

- Vácuo contínuo: 
Aquecimento por condução. 
Placas metálicas em contacto directo com a madeira.
Aquecimento mediante vapor de água sobreaquecido.

A principal vantagem do método de secagem por vácuo é deri-
vada da redução da duração da secagem entre 3 a 6 vezes, se
comparada com a secagem tradicional, para igual qualidade de
secagem. Deste modo, permite a secagem de madeiras de
grande espessura. 

Estes secadores costumam utilizar-se como equipamentos de
apoio para reduzir o tempo de secagem no caso de espécies
de madeira difíceis de secar, principalmente folhosas como a
faia ou o carvalho. 

Duração dos ciclos de secagem para
madeira de pinho marítimo

Na tabela seguinte estão indicados os ciclos normais de seca-
gem com ar quente climatizado a média temperatura (80º C),
para várias espécies, obtidas por experimentação do CTBA em
colaboração com outros organismos:

De seguida, é indicada a duração dos ciclos normais de seca-
gem do pinho marítimo (expresso em dias) em função da
espessura da madeira e da técnica de secagem empregue:

No caso de utilizar a secagem a alta temperatura (120º C), a
secagem do pinho marítimo (para espessuras de 27 mm) pode
reduzir-se desde ciclos de 3 a 3,5 dias, a ciclos de secagem
de um só dia.
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Humidade final desde estado verde 30% 12% 30% 12% 30% 12%

Ar quente
climatizado

Bomba de calor em
circuito aberto

Bomba de calor em
circuito fechado

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

Espessura da
madeira em mm

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
80ºC 120ªC

Di
as

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

Pinho silvestre 80 - 90 10 - 12 3 - 5

Carvalho 60 - 70 10 - 12 28 - 30

Faia 70 - 80 10 - 12 10 - 15

Choupo 170 10 5 - 11

Humidade
inicial (%)

Humidade
final (%)

Duração da
secagem (dias)

Espessura da
 madeira: 27 mm

Duração do ciclo

Temperatura



Programas de secagem 

A secagem da madeira realiza-se aplicando uma série de eta-
pas, nas quais as condições ambientais da estufa se vão adap-
tando progressivamente à evolução do processo. 

De seguida, apresentam-se como referência, várias tabelas de
secagem estabelecidas mediante experimentação. Estas tabe-
las devem ser eventualmente adaptadas em função da origem
da madeira e das características dos equipamentos utilizados.

- Programa de secagem recomendado pelo CTBA:

- Programa de secagem recomendado pelo BRE (Tabelas ingle-
sas de secagem) para madeira até 4 cm de espessura:

- Programa de secagem recomendado por Hilderbrand para
espessuras menores de 30 mm:

- Programa de secagem recomendado por Hilderbrand para
espessuras compreendidos entre 30 e 60  mm:

- Programa de secagem recomendado por Hilderbrand para
espessuras superiores a 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 secagem

 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
equilíbrio

higroscópico %
Gradiente

de secagem

Verde 93,5 84,5 70 - -

50 99 81,5 50 - -

Humidade
relativa %

Humidade
da madeira

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmida ºC

Humidade de
equilíbrio

higroscópico %
Gradiente

de secagem
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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
equilíbrio

higroscópico %
Gradiente

de secagem

> 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
equilíbrio

higroscópico %
Gradiente

de secagem



Considerações gerais sobre a secagem do pinho marítimo

- O pinho marítimo é uma espécie de madeira relativamente
fácil de secar, sendo os ciclos de secagem bastante curtos
com os sistemas de secagem convencionais, inclusive para
espessuras elevadas.

- A duração dos ciclos de secagem aumenta de forma signifi-
cativa ao aumentar a espessura dos produtos.

- O aumento da temperatura de secagem permite reduzir os
ciclos de secagem, mas na prática o uso de temperaturas
superiores a 100º C requer técnicas altamente eficientes e
específicas. 

- Para poder exsudar a resina da madeira e evitar posteriores
problemas na sua aplicação é suficiente uma temperatura de
80º C.

Consumo energético associado à
secagem de pinho marítimo

Na secagem artificial de madeira devem considerar-se dois
tipos de consumo energético:

Energia calorífica de secagem

Energia eléctrica destinada ao funcionamento da ventilação e
extracção de ar. Sendo certo que, em todos os casos, o siste-
ma de ventilação e intercâmbio de ar seja alimentado com
energia eléctrica, para a energia calorífica existem distintas
possibilidades. 

No caso dos secadores de bomba de calor, o aquecimento é
conseguido ao passar o ar pelo condensador, pelo que o seu
funcionamento é totalmente eléctrico. Já no caso dos secado-
res de ar quente climatizado costuma-se utilizar energia calo-
rífica procedente da combustão dos próprios resíduos da
indústria, ou então de outros combustíveis, como o gás ou o
fuel.

Na tabela seguinte são apresentados, a título indicativo, os
consumos de energia calorífica (expressas em kWh por kg de
água extraída) obtidos em distintos estudos realizados pelo
CTBA em colaboração com outros organismos.

Consumo de energia eléctrica

A potência de ventilação a instalar depende da geometria das
pilhas (essencialmente a largura) e da velocidade de circulação
do ar. Geralmente para secadores convencionais com uma
capacidade de 30 a 80 m3 a potência requerida é da ordem de
0.3 kW/m3 de capacidade útil. Este valor é sensivelmente
superior na secagem a alta temperatura.

Consumo eléctrico do sistema de ventilação para a secagem
de pinho marítimo com ar quente climatizado a temperatura
média:

- 20 kWh/m3 ou 0,06 kWh/kg de água extraída (espessuras
de 27 mm e humidades de 80% a 10%).

- 40 kWh/m3 ou 0,13 kWh/kg de água extraída (espessuras
de 54 mm e humidades de 80% a 15%).

Os dados anteriores permitem constatar a grande quantidade
de energia que é necessária para a secagem da madeira (na
ordem dos 450 kWh/m3, o que equivale a aproximadamente
10 vezes a energia utilizada na serragem). Por esta razão, o
conhecimento e a gestão do consumo energético associado à
secagem, constitui um factor determinante no controlo dos
custos de produção do processo.
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Espessura da
 madeira  (mm)

Teor de
humidade

Necessidades energéticas
kWh/kg de água extraída

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

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

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

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

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

80° C
Alta temperatura

120° C
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Ainda que a colagem de madeira venha sendo realizada desde
há muitos séculos, defeitos de operação e/ou insuficiência das
características das colas existentes, criaram a percepção de
que a união por colagem oferecia poucas garantias quanto à
sua resistência mecânica e, sobretudo, quanto à sua durabili-
dade a longo prazo. A dúvida sobre a fiabilidade de uma união
encolada deu origem a uma forma de actuação na qual se uti-
lizavam engenhosos encaixes mecânicos, não só para aumen-
tar a área de colagem, mas também para garantir a estabi-
lidade do conjunto no caso de falha do adesivo. Esta solução
tem como consequência uniões caras e, em muitos casos,
sobredimensionadas.

Nos últimos tempos têm-se produzido desenvolvimentos
espectaculares nas propriedades das colas. Hoje em dia exis-
tem procedimentos normalizados que permitem avaliar de
forma precisa os campos potenciais de utilização das colas
(estruturais e não estruturais, de uso interior e exterior, etc.)
e as características qualitativas de uma união encolada.

Do ponto de vista das potencialidades das uniões encoladas,
podemos citar como as mais importantes:

- Obtenção de formas e dimensões difíceis de conseguir em
madeira maciça de uma só peça sem defeitos.

- Melhoria do comportamento de estabilidade dimensional e
deformações.

- Melhor aproveitamento das peças de pequenas dimensões.
- Eliminação local de defeitos.
- Rapidez e facilidade de preparação local de componentes.
- Aumento da resistência mecânica e uniformidade de distri-

buição de tensões.
- Possibilidade de realizar operações de mecanização com ele-

mentos reconstituídos.

As limitações e falhas no desempenho atribuídas à colagem
são devidas a deficiências de execução e/ou desconhecimento
dos limites reais desta técnica. Neste sentido, devem ter-se
em conta as condições do processo, as características do ade-
sivo e da espécie de madeira utilizadas. Neste capítulo é apre-
sentada informação geral sobre a tecnologia de colagem,
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incluindo uma série de especificações aplicáveis à colagem da
madeira de pinho marítimo.

Características gerais da adesão

Mecanismos de adesão

O mecanismo de adesão foi explicado de diversas formas para
diferentes materiais. No caso da madeira existem teorias que
explicam a adesão como uma combinação de fenómenos pura-
mente mecânicos que estão acompanhados de uniões de natu-
reza química.

União química

Toda a matéria é constituída por átomos que se ligam entre si
formando moléculas ou outros compostos estáveis. As forças
de união entre os átomos, que se designam como forças de
união interatómicas, são essencialmente de natureza electró-
nica, e têm energias de união elevadas que oscilam entre 10 e
mais de 100 kcal/mol. Estas forças determinam a estrutura
das moléculas e têm pouco a ver com os fenómenos de adesão
que conduzem à colagem.

Por sua vez, as ligações entre moléculas, designadas como for-
ças de união intermoleculares, são fundamentalmente de natu-
reza electrostática e têm energias de união muito menores que
as primeiras (de 2 a 4 kcal/mol), pelo que não são suficiente-
mente fortes para que as moléculas se associem entre si for-
mando novas substâncias químicas. Portanto, são responsá-
veis pela resistência ao deslizamento entre as moléculas, o que
explica o comportamento líquido ou sólido dos diferentes mate-
riais. Estas forças intermoleculares (forças de Van der Walls e
pontes de hidrogénio) só se manifestam quando as moléculas
estão suficientemente próximas (distâncias menores de 3 x
10-8 cm) e têm muito a ver com a aderência que condiciona os
fenómenos de colagem. A adesão da cola à madeira por forças

de atracção intermoleculares é, na opinião dos principais estu-
diosos deste processo, o mecanismo que mais contribui para
a resistência total.

União mecânica

A adesão mecânica tenta explicar o fenómeno da colagem da
madeira pela acção devida à adaptação da cola às irregularida-
des superficiais e à penetração na estrutura porosa da madei-
ra. Assim, depois da polimerização ou secagem da cola, esta
fixa-se com a madeira por encaixe mecânico.

Resistência da união

A colagem consiste na justaposição de duas superfícies, planas
ou curvas, que se ajustam entre si mediante uma película
muito fina de adesivo. A colagem está sujeita fundamentalmen-
te a dois tipos de esforços: 

Movimento relativo entre duas superfícies (“corte”), induzido
como consequência da aplicação de tensões que podem dar-se
em qualquer direcção (incluindo a rotação sobre um eixo).
Tensões de tracção perpendiculares à superfície (“arrancamen-
to”) que originam na madeira forças que tendem a separar a
união.

No caso do pinheiro bravo, assim como noutras espécies com
boa aptidão à colagem, a resistência às tensões de corte
superficial na zona de união é superior à da própria madeira.
Também os limites de resistência da tracção perpendicular são
superiores à coesão transversal da própria madeira. As excep-
ções a este comportamento só podem ser explicadas como
consequência de uma escolha inadequada do adesivo, ou por
defeitos na operação de colagem. A presença de zonas com um
elevado teor em resina ou outras substâncias contaminantes
de tipo gordo ou impermeabilizante, podem prejudicar a quali-
dade da união, sendo afectada sobretudo a resistência à trac-
ção perpendicular.
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As tensões nas superfícies de união podem não advir apenas
das tensões de cálculo de serviço derivadas da aplicação de
cargas exteriores. Outro tipo de solicitações “ocultas” aparece
nas zonas de ligação por efeito de movimentos entre os dois
componentes da união. Estas tensões mecânicas aparecem
como consequência de variações das condições ambientais
(temperatura e humidade relativa do ar). Sendo a retracção e
o inchamento diferentes, nas direcções axial, tangencial e
radial, é de prever que madeiras coladas inadequadamente
provoquem nas zonas de ligação tensões importantes. Este
tipo de tensões são uma das principais causas do envelheci-
mento por fadiga das ligações por colagem e, em última ins-
tância, podem ser motivo do colapso da própria união.

Caracterização do substrato

No caso da madeira, devido às suas particularidades (como a
anisotropia nas propriedades físicas e mecânicas e na sua
estrutura), as superfícies das peças apresentam-se bastante
irregulares. Esta irregularidade pode acentuar-se por deficiên-
cias das máquinas ou por uma deficiente concepção ou manu-
tenção das ferramentas de corte. Mediante uma observação
suficientemente minuciosa (ampliação ao microscópio ou com
lupa binocular 40x) pode comprovar-se que as superfícies têm
uma rugosidade muito elevada, com fibras arrancadas, orifícios
e fendilhamentos. Outro tipo de imperfeições manifesta-se a
uma escala ainda superior ao verificarem-se irregularidades
locais que surgem em toda a largura da peça.

Do ponto de vista da colagem, se bem que a adesão mecânica
possa ver-se beneficiada pela rugosidade primária, a adesão
química será fortemente afectada pelas irregularidades de

forma e de rugosidade secundária. Para a maioria das colas, a
descontinuidade da espessura do filme é um factor perturba-
dor do bom desempenho da ligação. A excepção é dada pelas
colas epoxídas que, por não sofrerem retracção durante a sua
fase de secagem, não se vêem afectadas negativamente na efi-
cácia da ligação.  

Caracterização do processo

No processo de colagem estão definidos intervalos de tempo
específicos para cada fase de operação. Assim, “tempo aber-
to” corresponde ao intervalo de tempo que decorre entre a apli-
cação do adesivo e o posicionamento das superfícies, “tempo
fechado” é o intervalo entre o posicionamento das peças e o
início de prensagem, e por último o “tempo de prensagem” é o
tempo em que as peças devem estar sob pressão. Os fabrican-
tes são especialmente cuidadosos nas indicações destes tem-
pos, que dependem em muito das condições de operação e da
espécie de madeira. O pinheiro bravo apresenta no borne uma
permeabilidade muito elevada à água, pelo que, o não cumpri-
mento dos tempos abertos ou fechados máximos podem fazer
com que, no momento de prensar, o filme já esteja demasiado
“seco” para permitir uma ligação eficaz. 

A viscosidade do adesivo é um factor fundamental a controlar
para assegurar um adequado doseamento do produto. Neste
sentido, há que ter em conta que viscosidades demasiado altas
ou baixas podem dificultar, respectivamente, a extensibilidade
da filme e a penetração no substrato.

A temperatura é muito importante, mesmo quando o adesivo
se encontra em estado líquido, armazenado à espera do
momento de aplicação. As colas vinílicas apresentam a carac-
terística de, abaixo de determinadas temperaturas, os seus
componentes se decomporem de forma irreversível. Esta tem-
peratura crítica denomina-se ponto branco. Dependendo das
formulações, as temperaturas do ponto branco podem ir desde
os 12ºC (para as colas de pior qualidade) até cerca dos 3ºC.
Em climas cuja temperatura de Inverno desce pontualmente

96 aplicações indutriais do pinheiro bravo

Primaria

Secundaria

De forma

Vários graus
de deficiên-
cias das
superfícies,
definidas
como rugosi-
dade primária,
secundária e
de forma
(Houwink).



abaixo destes valores, tendo em conta que muitas das empre-
sas não são aquecidas, deve prestar-se especial atenção a
esta característica. 

Uma temperatura demasiado elevada também pode ser preju-
dicial para a conservação da cola, pois pode fazer perder o sol-
vente iniciando-se o processo de polimerização prematuramen-
te. As temperaturas de armazenamento mais convenientes
situam-se entre os 15 e os 25 ºC.

O controlo da temperatura durante a operação de colagem é
ainda fundamental para o equilíbrio do teor de humidade e,
sobretudo, para se adequar às exigências próprias de certas
colas que necessitam de calor para iniciar ou prosseguir os
fenómenos de reticulação ou cura. Outro importante aspecto a
ter em conta refere-se ao grupo das películas termoplásticas.
Neste caso, as propriedades de resistência mecânica perdem-
-se, quando a temperatura se eleva acima de determinados
valores, indicados pelos fabricantes de cada formulação espe-
cífica. Geralmente, esta temperatura situa-se acima dos 60ºC.
Os valores de pressão mais convenientes variam, dependendo
do tipo de adesivo e das características das superfícies. Em
qualquer caso, deve evitar-se causar deformações ou produzir
uma distribuição de força desigual que possa dar origem a uma
junta de colagem descontínua. Este facto também pode ser
provocado por uma deficiente qualidade do acabamento das
superfícies.

A estabilização ou tempo de cura da cola é o tempo passado
entre o final da operação de prensagem e o início da solicita-
ção mecânica de serviço. Representa o tempo mínimo antes do
qual a ligação não deve ser colocada em carga máxima. Ainda
que o tempo mínimo de prensagem seja estabelecido para per-
mitir retirar as peças dos equipamentos de aplicação de pres-
são, o aumento de resistência dá-se, ainda de uma forma lenta
e contínua, durante cerca dos 8 dias seguintes. 

Na prática, para as colas mais correntes, a ligação pode
entrar em serviço normal em menos tempo, tendo em conta

que, por razões de segurança, as ligações são projectadas
para tensões de serviço bastante inferiores às tensões de
ruptura.

Tipos de colagem

Colagem de topo

A alta resistência da madeira a esforços de tracção na direc-
ção paralela às fibras acentua a diferença entre a resistência
da madeira maciça e a da ligação de topo. A união de topo
simples (superfície plana perpendicular à direcção das fibras)
não permite resistências maiores que 10% da madeira maci-
ça. Por este motivo, é preciso aplicar soluções auxiliares
baseadas no aumento da superfície de contacto (entalhes
múltiplos triangulares, junta em bisel, etc.) com o fim de per-
mitir uma melhor transmissão dos esforços axiais. 
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Colagem de canto

Designam-se como uniões de canto aquelas que são feitas
através de superfícies longitudinais. Podem dividir-se em duas
variantes dependendo se as fibras das peças são perpendicu-
lares (uniões em ângulo recto) ou paralelas (por exemplo, para
formar peças largas). Do ponto de vista do comportamento
mecânico das ligações, as tensões de ruptura à tracção trans-
versal, são muito semelhantes em ambos os casos. A coesão
total depende mais dos limites da própria madeira que da efi-
ciência da colagem. Quanto à resistência ao esforço cortante,
há que ter em conta que a ligação em sentido perpendicular
pode dar lugar a retracções diferençadas que podem originar
tensões adicionais.

Tipos de colas

Geralmente todas as colas utilizadas para madeiras apresen-
tam bons resultados nas uniões com madeira de pinheiro
bravo, sempre que sejam seguidos os procedimentos correc-
tos de operação, com valores geralmente superiores à coesão
da própria madeira (excepto em uniões axiais).

A selecção das colas tem muito a ver com as condições de
fabrico, com o preço e as exigências de utilização e com carac-
terísticas ambientais. Neste sentido, há que ter em conta que
algumas colas podem provocar (especialmente em determina-
das fases do processo) emissões gasosas indesejáveis ou proi-
bidas acima de certos limites.

As colas para madeira, podem ser classificadas segundo
vários critérios, sendo o mais habitual e de maior interesse
prático o que se relaciona com as condições de utilização,
fazendo-se a distinção entre colas para interiores e colas para
exteriores. Neste âmbito de classificação, a norma europeia
EN 204:2001 “Classificação de colas termoplásticas de
madeira para aplicações não estruturais” estabelece 4 catego-
rias (D1, D2, D3, D4) de acordo com os critérios estabeleci-
dos na tabela seguinte:
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Em relação à classificação de colas para madeira com fins
estruturais em diferentes condições de utilização, definem-se
duas categorias: tipo I e tipo II, segundo o estabelecido na
norma europeia EN 301:1992, cujas condições de aplicação se
resumem na seguinte tabela:

Também são classificadas com frequência de acordo com a sua
origem, dividindo-se neste caso as colas em dois grandes gru-
pos: colas naturais e colas sintéticas. As colas naturais divi-
dem-se em dois subgrupos, as colas animais e as colas vege-
tais. Por sua vez, as colas sintéticas dividem-se em três sub-
grupos: termoendurecíveis, termoplásticas e elastómeros. 

Na tabela seguinte apresenta-se uma classificação das colas
que podem ser empregues na colagem de madeira de pinheiro
bravo. Junto à terminologia internacional abreviada para as
diferentes formulações tipo, incluem-se indicações sobre os
campos de utilização atendendo ao produto final e às condi-
ções de exposição.

Acetato de polivinilo

A abreviatura a que correspondem estas colas corresponde às
iniciais da designação inglesa, que em português se denomina
poliacetato de vinilo. Trata-se de uma cola que é polimerizada
em pequenas partículas que são mantidas em dispersão de um
sólido em meio líquido, sendo a água o solvente. O endureci-
mento da cola é um processo puramente físico provocado pela
evaporação ou pela absorção de água pela madeira. A junta de
colagem é incolor ou ligeiramente branca.

As vantagens destas colas são o seu baixo preço e a simplici-
dade da sua utilização (fornecem-se preparadas paro uso ime-
diato), o não serem abrasivas às ferramentas de corte, serem
fáceis de aplicar e de limpar, não necessitarem de grandes
pressões durante a colagem e secarem bem a frio. O filme de
cola é elástico e a resistência mecânica, em ambiente seco, é
muito elevada. Os aspectos menos positivos são devidos ao

Clases de Exemplos de condições climáticas e campos de aplicação
durabilidade

D1 Interior, onde as condições de humidade de equilíbrio não passem de 15 %.

Interior em que, ocasionalmente ou por períodos de tempo curto, a madeira
D2 esteja sujeita a contacto com a água ou humidade elevada e onde as condições

de humidade de equilíbrio não passem de 18 %.

Interior com frequentes contactos com agua líquida ou exposição prolongada
D3 a condições de humidade elevada.

Exterior coberto.

D4 Interior com exposição prolongada a água de condensação ou corrente.
Exterior com protecção de acabamento superficial impermeável.

Colas tipo I 85% H.R.  20ºC Exposição prolongada em exterior.
Edifícios aquecidos e

Colas tipo II ≤85% H.R.  20ºC ventilados. Exterior protegido.
Períodos curtos de exposição total.

Condições
ambientais Exemplos de utilização

TermoplásticosElastómerosTermoendurecíveis

UF: Urea Formaldeído
MUF: Melamina Urea Formaldeído
PF: Fenol Formaldeído
RF :  Resorcina Formaldeído
TPF: Tanino Fenol Formaldeído
MDI: Di -Isocianato
PVA: Poliacetato de Vinilo (com uniões cruzadas)

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

Designação

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

Perfis laminados colados 4 4 1 1 1

Embarcações 2 1 1

Guarnições, janelas, portas exterior 2 1 1 1 2

Portas interior 3 2 3

Mobiliário 3 2 4 3 3

Rechapado en madeira 3 2 2 3 3 3

Aglomerados de partículas 3 2 1 1 1 1 - 3

Contraplacados 3 2 1 1 1

MDF 3

Classe Condições de utilização

B4 1 - Exposição exterior permanente ou imersão em água
B3 2 - Exposição 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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facto de sofrerem uma certa fluência sob acção de tensões ele-
vadas durante um tempo prolongado, não ser garantida a sua
resistência a temperaturas superiores a 60ºC, e, sobretudo,
terem uma eficácia reduzida em ambientes húmidos.

Ureia formaldeído

A ureia é um composto amínico obtido a partir de dióxido de
carbono e amónia. Estes compostos são colocados em reacção
com o formaldeido, extraindo-se posteriormente o solvente
para obter uma espécie de pó branco, (forma em que se apre-
senta comercialmente). Trata-se de uma resina de preço rela-
tivamente baixo. O filme de cola é muito resistente em ambien-
te seco, mas degrada-se e perde as suas características por
imersão prolongada em água e, ainda mais, se em ciclos alter-
nados de imersão em água e secagem.

Os inconvenientes das resinas de ureia podem ser reduzidos
mediante a adição de melamina, o que acarreta um aumento
de preço.

Melamina formaldeído

As colas de melamina apresentam-se também em forma de pó
branco cristalino, ou em forma líquida obtida por condensação.
A junta de colagem é incolor, com uma resistência mecânica
muito elevada, elástica e resistente à água. São colas de com-
posição química próxima às colas de ureia formaldeído, com a
diferença de que uma parte da ureia é substituída por mela-
mina, com a finalidade de aumentar a resistência à água. 

Trata-se de um adesivo particularmente indicado para realizar
a colagem por alta-frequência. O seu campo de aplicação prin-
cipal é a madeira lamelada colada para fins estruturais. Tem
sido utilizada em substituição da resorcina por razões estéti-
cas (filme de cola incolor). Permite atingir a classe D4 estabe-
lecida segundo a norma EN 204.

Resorcina

As colas de resorcina são fabricadas fazendo reagir resorcinol
com formaldeído. O processo realiza-se com défice de formal-
deído, pelo que a reacção termina quando este reagente se
esgota. A resina é armazenada em forma líquida e tem um ele-
vado tempo de vida se em armazenamento fechado (anos). A
preparação do adesivo para aplicação faz-se com a adição de
um endurecedor que contém formaldeído e cargas. O produto
preparado tem um tempo máximo de vida de poucas horas. 

A cura realiza-se a temperatura ambiente (10 - 20ºC) ou em
quente. É necessário aplicar uma elevada pressão. A ligação da
madeira é extremamente forte e durável, resistente à água fria
ou quente, e também em ambientes salgados. Tem ainda a van-
tagem de não delaminar, mesmo em caso de exposição ao
fogo. Do ponto de vista estético, pode ter o inconveniente de
mostrar um filme de união de cor escura. É um adesivo que
cumpre amplamente as exigências da classe D4 segundo a
norma EN 204 ensaiada em condições húmidas. 

Epoxídas

Estas resinas são fornecidas em dois componentes, sendo um
de tipo epoxído e outro de tipo bifuncional. Nenhum dos com-
ponentes tem solventes. Na mistura, os dois reagem para for-
mar um composto muito duro e resistente que não apresenta
diminuição de volume durante a fase de cura. Esta última pro-
priedade é de grande utilidade para encher juntas espessas ou
fazer reparações. As ligações de madeira de pinho com resi-
nas epoxídas são extremamente resistentes e duráveis, situan-
do-se entre as colas de resorcina e as de melamina. Pela sua
capacidade, estes produtos são muito adequados para cons-
trução de embarcações, para reparação de componentes
degradados, ligações de madeira com outros materiais (metá-
licos, etc.).
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Termofusíveis

Estas colas são substâncias que fundem a temperaturas com-
preendidas entre 130ºC e 160ºC, de forma reversível, sem
produzir outra alteração química ou interferência com o mate-
rial a colar que não seja uma aderência mecânica superficial.
Podem apresentar uma elevada resistência instantânea nas
primeiras horas de aplicação, mas não apresentam garantia de
boa fixação a longo prazo se ficarem submetidas a tensões
mecânicas permanentes. São colas especialmente adequadas
para a colagem de cantos, molduras ou revestimentos. Entre
as suas vantagens, está a versatilidade e a sua adequação a
processos de produção de alta velocidade.

Factores com influência na colagem e
recomendações específicas

Proporção de borne e cerne

A madeira, através dos seus componentes básicos, desem-
penha durante o crescimento da árvore, funções de suporte,
de condução de líquidos e de armazenamento de substâncias
de reserva, entre outras funções vitais. Contudo, depois de
um período de tempo variável dependendo da espécie e das
condições de desenvolvimento, as células vivas vão morrendo
e dando origem à obstrução progressiva dos traqueídos (resi-
nosas) e das fibras e vasos (folhosas). 

Este processo é acompanhado por uma acumulação de subs-
tâncias que podem reduzir fortemente a permeabilidade da
madeira, dificultando a secagem e a correcta aplicação de pro-
dutos de acabamento e colas. Esta circunstância, juntamente
com a notável diferença na permeabilidade à água existente na
madeira de pinheiro bravo, deverá ser tida em conta na selec-
ção e aplicação do adesivo.

Defeitos e anomalias

Na madeira de pinheiro bravo, é sabido que existem condições
culturais, genéticas e climáticas que favorecem o desenvolvi-
mento de determinadas características. Assim, as árvores
com fustes rectos e crescimentos mais rápidos, produzirão
madeira menos densa e também menos nervosa. Por exemplo,
a experiência demonstra que, em Portugal, a madeira prove-
niente do norte litoral, devido à conjugação de uma série de
condições edáfo-climáticas favoráveis, apresentam caracterís-
ticas que são as mais indicadas para aplicações de carpintaria
e sobretudo de mobiliário.

À margem do anteriormente exposto, a aptidão à colagem
pode ver-se afectada por defeitos como nós, desvios acentua-
dos da direcção do fio, bolsas de resina e degradações biológi-
cas. Um defeito importante é devido a fendas internas produ-
zidas como consequência de um processo de secagem defi-
cientemente ajustado. Estas fendas fecham-se após a seca-
gem tornando-se praticamente invisíveis. Rupturas em zonas
próximas dos planos de colagem, sob solicitações muito infe-
riores ao que é previsível, podem ser devidas a este fenómeno.

Madeira tratada ou presença de óleos e resinas

As superfícies da madeira devem estar limpas tanto de pó,
serrim e gordura como de resinas naturais provenientes da
própria madeira. Para retirar os óleos e resinas devem utilizar-
-se solventes adequados ou então realizar um aplainamento
superficial. Também se deve recomendar o aumento da pressão
de união (tendo em conta os limites de resistência da própria
madeira) e o emprego de colas muito alcalinas, como podem
ser as fenólicas, que facilitam a aplicação sobre o substrato.

Também há que ter em conta que os produtos de tratamento
protector da madeira podem afectar o resultado final da cola-
gem, dependendo das suas formulações. Neste sentido, de um
modo geral, os produtos oleosos afectam negativamente a cola-
gem. Pelo contrário, os sais metálicos não têm incidência assi-
nalável sempre que a madeira esteja seca aos níveis recomen-
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dados para a colagem de madeira natural. Prova do referido
são os registos de ensaios de fabricação de lamelados em
pinheiro bravo, com madeira tratada com sais hidrossolúveis
tipo CCA, que deram resultados excelentes inclusive com a
exposição a ambientes húmidos depois da colagem.

Teor de humidade

A humidade da madeira é um factor que afecta de modo signi-
ficativo o comportamento das uniões encoladas, tanto pela sua
vinculação às alterações dimensionais que o material pode
experimentar, como pela sua influência sobre a velocidade de
cura e sobre a resistência final das juntas.

A importância do conhecimento do valor de teor de humidade
provém da relação que esta propriedade tem com a evolução
da viscosidade do adesivo, o tempo de ensamblagem, o tempo
de cura do adesivo, a criação de tensões no plano de colagem
e o eventual aparecimento de zonas não encoladas devido à for-
mação de vapor de água.

Do ponto de vista do controlo dos movimentos da madeira por
inchamento ou retracção, é muito conveniente adequar o teor
de humidade da madeira às condições de equilíbrio higroscó-
pico que correspondam à localização e uso final do produto.

Densidade

De um modo geral, a densidade da madeira influi num duplo
sentido. Por um lado, o incremento de densidade traz consigo
um incremento da resistência mecânica, o qual favorece a
resistência da união ao reduzir a possibilidade de ruptura pela
madeira. Paralelamente, madeiras de alta densidade (superior
a 700 kg/m3 aproximadamente) podem originar problemas
devido ao escasso efeito de ancoragem mecânica, produzido
como consequência da pouca quantidade de espaços vazios

existentes. No caso do pinheiro bravo, tendo em conta a gama
de densidades que corresponde à madeira desta espécie, a
densidade é um factor que se correlaciona positivamente com
a resistência da união.

Ritmo de crescimento e textura

O ritmo de crescimento está definido em função da espessura
dos anéis de crescimento anuais. Há duas formas de quantifi-
car o ritmo de crescimento. Uma delas consiste em contar o
número de anéis anuais que se situa nuna distância radial de 1
centímetro. Segundo este critério, para o pinheiro bravo (em
Portugal) considera-se que 5 ou mais anéis de crescimento
anuais por centímetro constituem um ritmo de crescimento
reduzido, enquanto que menos de 2 anéis por centímetro,
corresponde a um ritmo de crescimento elevado. Existe uma
boa correlação inversa entre o ritmo de crescimento e a den-
sidade da madeira.

A textura, expressa em percentagem de madeira de Verão,
também proporciona uma informação útil para caracterizar a
maior ou menor aptidão à colagem. Um menor valor percentual
de textura corresponde a madeiras menos densas, pelo que
este factor também é determinante nas características mecâ-
nicas e tecnológicas, incluindo a aptidão à colagem, como foi
indicado anteriormente.

Controlo de qualidade

Os ensaios de colagem dividem-se em dois grandes grupos:
verificação da compatibilidade do adesivo com a madeira e con-
trolo de fabrico de uniões coladas. Este último aspecto é espe-
cialmente importante no caso dos elementos estruturais.
Neste caso, o controlo consiste essencialmente na realização
de ensaios de esforço cortante e/ou ensaios de laminação. Os
ensaios de caracterização da cola e de análises da aptidão da
madeira à colagem realizam-se medindo a resistência da união
(à tracção) em pequenos provetes que são submetidos previa-
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mente a uma imersão breve ou prolongada em água, ou então
a uma imersão em água em estado de ebulição.

O pinheiro bravo permite potenciar todas as aplicações das
colas de grau D4 (segundo a norma EN 204), pois cumpre com
facilidade os limites mínimos normalizados de resistência
requeridos após os tratamentos de água fria e quente.

Em recentes ensaios de colagem de pinheiro bravo com colas
epoxídas atingiram-se as melhores expectativas. 

As ligações coladas resistiram perfeitamente aos ensaios
depois de tratamentos em água em ebulição. Este tipo de ade-
sivo tem interessantes potencialidades para uniões entre
madeira (de canto), encaixes estruturais e inclusive ligações
entre metal e madeira. 
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O comportamento da madeira face aos agentes de degradação
depende da constituição química do material e, particularmen-
te, do seu teor em extractos (terpenos, polifenois, ácidos gor-
dos, etc.). A maior parte destes componentes situa-se no
cerne, produzindo uma cor escura característica e, geralmen-
te, conferindo uma maior durabilidade. Isto explica as notáveis
diferenças que se podem apreciar frequentemente entre o
estado de conservação do borne e do cerne de elementos de
construção como vigas estruturais.

A natureza destes componentes varia de umas espécies para
outras. Nos pinhos, verifica-se a presença de substâncias
como os pinenos e os limonenos no borne, e pinosilvina no
cerne. Outras espécies de resinosas, como os ciprestes, apre-
sentam substâncias, como o tropoleno, que conferem uma
maior durabilidade. Substâncias como os taninos, pela sua
capacidade de precipitação das proteínas, são também facto-
res de durabilidade das madeiras. Não obstante, neste caso, a
elevada solubilidade em água e a relativamente baixa toxicida-
de, fazem com que a sua importância protectora seja limitada.
Paralelamente, vale a pena considerar a influência de certos
componentes orgânicos como açúcares (glucose, frutose, …)
e hidratos de carbono (amido, …) presentes nas células vivas
dos raios lenhosos e outras células parenquimatosas que favo-
recem o desenvolvimento de alguns biodegradadores como os
insectos xilófagos do borne.

Por outro lado, é preciso ter em conta que existem particula-
ridades anatómicas que podem intervir sobre a disposição dos
principais condutores internos da madeira. Neste sentido, por
exemplo, a formação de tiloses (comum em espécies de folho-
sas como Castanea sativa ou Quercus spp.) pode produzir obs-
trução do lúmen dos vasos impedindo a penetração de líquidos.
No caso das resinosas, e especialmente no pinheiro bravo, a
configuração dos canais resiníferos, é um factor que pode ter
influência tanto sobre durabilidade natural como sobre a pre-
disposição à recepção de tratamentos de protecção por
impregnação.

Não obstante estes factores de variabilidade, o conhecimento
disponível sobre as características de durabilidade natural,
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impregnabilidade e características dos produtos de tratamen-
to tornam possível escolher de modo simples a madeira a uti-
lizar (tratada ou não) assegurando uma colocação em serviço
correcta que permita garantir a vida útil desejada. Para o efei-
to, existem normas que estabelecem os critérios a aplicar em
cada caso.

Formas de degradação

- Degradação abiótica
- Degradação térmica
- Degradação química (hidrólise e oxidação).
- Erosão superficial produzida por fenómenos de inchamento e

retracção, fotodegradação (raios ultravioleta) e/ou outras
causas (oxidação, erosão eólica, etc.).

- Degradação biótica
- Perfuração e abrasão superficial por xilófagos marinhos
- Perfurações e galerias por insectos xilófagos de ciclo larvar

ou térmitas.
- Fungos cromogéneos e de podridão

As consequências dos fenómenos de degradação da madeira
são de diversa natureza. As mais evidentes manifestam-se na
perda de peso, redução das propriedades mecânicas, e modi-
ficação das características de permeabilidade e higroscopicida-
de.

Procedimento de concepção 
e prescrição do tratamento

Características da madeira de pinheiro bravo

O pinheiro bravo é uma espécie com uma muito boa aptidão
para lhe ser aplicado o tratamento de impregnação em profun-
didade ao borne (o cerne é não impregnável). A madeira é sen-
sível face ao ataque de térmitas e insectos em fase larvar.
Deste modo está caracterizada como pouco ou medianamente
durável face ao ataque de fungos de podridão.

Avaliação dos riscos
e definição dos níveis
requiridos

3 - Eleção da especie 4 - Especie durável:
o tratamento não é
necessário

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

1 - Concepção

5 - Madeira insuficientemente durável

6 - Insuficientemente impregnável:
 mudar de espécie.
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o

7 - Suficientemente impregnável

Castanea sativa (Castanho) 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 (Carvalho americano) 4 S (Hesp) n/d S 2-3 1 M

Térmitas

Impregnabilidade

Fungos Hesperophanes
o Lyctus

Espécie
Anobium Cerne Borne

Espessura
do borne

Durabilidade natural

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

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

Pinus pinaster  (Pinho bravo) 3-4 S S S 4 1 L

Pinus sylvestris (Casquinha) 3-4 S) S S 3-4 1 F-M

Pinus radiata (Pinho insigne) 4-5 S SH S 2-3 1 L

Pseudotsuga douglasi (Pinho oregão) 3-4 S S S 4 2-3 L

Térmitas

Impregnabilidade

Fungos Hylotrupes
Especie

Anóbium Cerne Borne
Espessura
do borne

Durabilidade natural
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Durabilidade natural aos ataques de fungos: 1-Muito durável, 2-Durável, 3-Medianamente durável, 4-Pouco durável, 5-Não durável.
Durabilidade aos ataques de insectos xilófagos de ciclo larvar: D-Durável, SH-Durável e sensível, S-Sensível.
Durabilidade aos ataques de térmitas e xilófagos marinhos: D-Durável, M-Medianamente durável, S-Sensível.
Impregnabilidade: 1-Impregnável, 2-Medianamente impregnável, 3-Pouco impregnável, 4-Não impregnável.

v-A espécie apresenta uma grande diversidade de comportamentos.
Borne: TF-Muito delgado (< 2 cms.), F-Delgado (2-5 cms.), M-Médio (5-10 cms.), L-Grande (< 10 cms.)

X-Não se distingue claramente o borne do cerne.

Nota importante: a durabilidade face ao ataque de fungos de podridão caracteriza-se
unicamente no cerne, ao considerar-se o borne de todas as espécies sensível. Pelo
contrário, face ao ataque de insectos, costuma considerar-se só o borne, já que o cerne
de todas as espécies costuma ser resistente.

Exemplos de durabilidade natural e impregnabilidade de madeiras de coníferas

Exemplos de durabilidade natural e impregnabilidade de madeiras de folhosas
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Fonte: Norma EN 350-2



Classes de risco

As classes de risco tratam de avaliar o risco de ataque em fun-
ção das condições do local de aplicação.

Classe de risco 1 
A madeira está abrigada, totalmente protegida da intempérie
e não exposta à humidade. Os teores de humidade são sempre
inferiores a 18%. 

Classe de risco 2
O elemento está abrigado e protegido da intempérie, mas oca-
sionalmente com uma humidade ambiental elevada, que pode
conduzir a uma humidificação superficial não persistente. A
humidade média da madeira é inferior a 18%.

Classe de risco 3
O elemento encontra-se a descoberto, mas não em contacto
directo com o solo. A exposição à intempérie faz com que se
produza uma humidificação frequente na qual a madeira atinge
teores de humidade superiores a 20%, com alternâncias rápi-
das de períodos em que está húmida e em que está seca.

Classe de risco 4
A madeira está em contacto directo com o solo ou com água
doce, exposto a uma humidificação permanente, com valores
de humidade superiores a 20% (em todo ou parte do seu volu-
me) durante longos períodos de tempo. 

Classe de risco 5
O elemento encontra-se permanentemente em contacto com
água salgada.

À margem do anterior, é IMPORTANTE ter em conta as seguin-
tes duas questões:

- Não existe uma relação sistemática entre uma classe de
risco e um tipo de obra: tudo dependerá da concepção e das
condições de exposição que se dêem em cada caso. A análi-
se e a identificação da “zona sensível” devem permitir deter-
minar especificamente a classe de risco correspondente.

- Os riscos biológicos estão associados à situação efectiva
dos componentes em serviço. O risco de ataque de insectos
xilófagos pode estar presente em todas as classes. Pelo con-
trário, o risco de ataque de fungos da podridão aumenta sis-
tematicamente e de modo significativo com a classe.

Características gerais dos produtos
de tratamento

Os produtos químicos para o tratamento de madeiras devem
possuir as seguintes características: 

- Acção inibidora ou letal contra a acção de agentes de dete-
rioração da madeira.

- Alta permeabilidade através dos tecidos lenhosos.
- Alto grau de fixação ao longo do tempo.
- Não ser corrosivo.
- Não alterar as propriedades físicas e mecânicas exigidas da

madeira.
- Apresentar segurança na sua manipulação.

Os componentes básicos são os componentes químicos que
actuam de forma directa contra os xilófagos (insecticidas ou
fungicidas), os coadjuvantes que reforçam a acção protectora
melhorando as características do produto, e os solventes que
actuam como veículo para penetrar na madeira (evaporando-se
após a sua aplicação).

A protecção oferecida depende da qualidade do produto utili-
zado, o grau de penetração atingido e a quantidade introduzi-
da na madeira. Esta retenção está regulada pela norma EN
351, que estabelece um valor crítico para cada classe de
risco. Deste modo, com respeito à profundidade a que pene-
tra o protector, cabe distinguir diversos graus de protecção,
dependendo da penetração atingida. 
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A norma EN 351-1 estabelece a seguinte classificação:

A regulação da comercialização de biocidas, entre os quais se
incluem os produtos protectores da madeira, está definida pela
Directiva Europeia 98/8/CE relativa à autorização e a comer-
cialização para o uso de biocidas nos Estados membros, o
reconhecimento mútuo de autorizações no interior da União
Europeia e a elaboração de uma lista de alcance comunitário
das substâncias activas que podem utilizar-se nos biocidas.

Tipos de produtos

Protectores hidrossolúveis

- Misturas de sais minerais com características biocidas em solução 
aquosa.

- Sais de cobre (fungicida), sais de boro, flúor, arsénio (insecticida) e crómio
(fixação).

- Imersão prolongada ou em autoclave (sistema Bethell).
- Madeira de construção (madeira lamelada, sarrafos, etc.) ou em contacto

directo com o solo ou água (cercas, estacas, etc.).

Protectores orgânicos naturais

- Obtidos a partir da destilação do alcatrão de hulha ou da pirólise do 
petróleo.

- Creosotes.
- Em autoclave.
- Usos profissionais e industriais (exemplo: vias férreas) adaptados às limi-

tações estabelecidas pela directiva 2001/90/CE.

Protectores em solventes orgânicos.

- Produtos protectores nos quais os princípios activos se encontram dissol-
vidos num solvente orgânico.

- Curativos ou preventivos. Por sua vez, nestes últimos, cabe distinguir os
tratamentos de fundo (geralmente não modificam o aspecto natural da
madeira) e os tratamentos decorativos (incorporam pigmentos para prote-
ger da fotodegradação).

- Mediante processos de duplo vácuo (aplicação em autoclave) ou por tra-
tamentos superficiais de imersão breve, pincelagem ou pulverização.

- Aplicações de construção, carpintaria e mobiliário.
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P1 Nenhuma especificação.

P2 Pelo menos 3 mm em faces laterais borne e 40 mm em axial.

P3 Pelo menos 4 mm em faces laterais borne.

P4 Pelo menos 6 mm em faces laterais borne.

P5 Pelo menos 6 mm em faces laterais borne e 50 mm em axial.

P6 Pelo menos 12 mm em faces laterais borne.

P7 Pelo menos 20 mm em faces laterais borne.

P8 Penetração total no borne.

P9 Penetração total no borne e 6 mm no cerne.

EspecificaçãoClasse de
penetração

Definição (1) (1) (1)

Tipos (2) (2) (2)

Métodos de aplic. (3) (3) (3)

Usos (4) (4) (4)

P. hidrossolúveis P. org. naturais P. em solvente org.



Processos de tratamento 
em autoclave

Os processos de tratamento em autoclave baseiam-se funda-
mentalmente nos processos Bethel, Ruping e Lowry. As dife-
renças são devidas às condições de pressão e tempo de trata-
mento aplicadas em cada fase. O resultado final está afectado
fundamentalmente pela retenção do produto protector.

O método Bethel (ou de célula cheia) aplica-se quando se
deseja atingir a máxima retenção possível de produto pro-
tector enchendo os espaços celulares e impregnando a pare-
de celular. Portanto, este sistema é indicado para o trata-
mento com protectores hidrossolúveis para as classes de
risco 4 e 5, assim como para o tratamento de madeiras difi-
cilmente impregnáveis com protectores de solvente orgâni-
co. Requer que a madeira esteja totalmente descascada e
tenha um teor em humidade inferior a 28%.

O método Lowry (de célula vazia, intermédio). Neste caso, a
introdução do produto preservante realiza-se à pressão
atmosférica. O objectivo é obter uma elevada penetração de
produto com uma retenção relativamente baixa. Aplica-se no
tratamento com creosote para postes e estacas.

O processo Ruping (ou de células vazias) utiliza-se quando
existe um excesso de retenção no borne de madeiras facil-
mente impregnáveis. Neste caso, a introdução do produto
realiza-se em condições de pressão “positiva”. Este proces-
so requer da utilização de equipamentos acessórios espe-
ciais (câmara de pressão e bomba de doseamento).
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Tratamentos anti-azulamento

O azulamento (ou azulado) é uma alteração cromática fre-
quente no borne da madeira de resinosas. Ocorre como con-
sequência da acção do micélio de certos fungos cromogéne-
os que se alimentam das substâncias de reserva acumuladas
na madeira de borne. Neste caso, ao contrário dos denomi-
nados fungos da podridão, os principais componentes da
estrutura da madeira (lenhina e celulose) não ficam afectados
pelo ataque.

Não obstante, o aparecimento do azulamento pode produzir
perdas económicas consideráveis, como consequência da
depreciação que sofre a madeira, sobretudo em aplicações de
carácter decorativo.

Meios de prevenção do azulamento

Quando a árvore está viva dispõe de elementos de protecção
que evitam o ataque do fungo do azulamento. Pelo contrário,
quando árvore está debilitada ou morta, e quando apresenta
feridas abertas, pode produzir-se a infecção e o desenvolvi-
mento de azulado na árvore em pé.

Deste modo, a partir do momento de abate da árvore, esta é
susceptível de contaminação por hifas e micélio, produzindo-se
o ataque se as condições ambientais permitirem o seu desen-
volvimento. Portanto, especialmente na época de maior risco,
é recomendável evitar que passem mais de 1-2 semanas,
desde o abate à serração.

O sistema de prevenção mais eficaz para evitar o azulamento
consiste em secar a madeira em estufa para reduzir rapida-
mente o teor de humidade abaixo dos 18-20%. Desta forma
consegue-se reduzir o risco drasticamente ao diminuir o perío-
do de exposição em condições favoráveis ao desenvolvimento
do fungo.

112 aplicações indutriais do pinheiro bravo

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0     5     10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60     65

Secagem em estufa
Secagem ao ar

Simulação do secagem em estufa
Simulação do secagem ao ar livre

Hu
m

id
ad

e 
da

 m
ad

ei
ra

 (%
)

Risco de
desenvolvimento
de azulado

Días

Madeira contaminada

Corpos de fructificação

Hifas e micélio



Sistemas de tratamento

Ainda que exista a possibilidade de tratar a madeira em toro
com casca com um produto anti-azulamento, existe uma série
de dificuldades técnicas e organizativas, que normalmente
impede a realização desta prática. Desta forma, para a conser-
vação da madeira em tronco, o sistema mais recomendável é
optimizar a organização logística, para conseguir que decorra
o menor tempo possível entre o corte da árvore e a sua trans-
formação.

Após a serragem do toro, a madeira resultante é muito sus-
ceptível de ser atacada por fungos do azulamento devido ao
seu teor de humidade e à grande superfície de que dispõe para
o contacto com o ar. Tendo em conta as condições habituais de
humidade e temperatura existentes na Galiza e nalgumas
regiões de Portugal, este risco pode perdurar vários meses se
for realizada uma secagem ao ar livre.

Para proteger a madeira serrada durante o tempo que tarda
em atingir um teor de humidade inferior aos 18-20%, é neces-
sário aplicar um tratamento químico superficial específico.
Habitualmente, os produtos químicos utilizados apresentam-se
em forma de soluções ou emulsões que se aplicam mediante
um tratamento de imersão, submergindo a madeira em con-
tacto com o produto protector durante uns minutos.

É importante destacar que, com este tipo de tratamentos, se
consegue aplicar unicamente uma protecção superficial.
Portanto, se a madeira se encontra infectada no seu interior,
ainda que se realize o tratamento, existe a possibilidade de
que possa produzir-se o desenvolvimento de manchas de azu-
lamento na zona central das peças. 

Os sistemas de tratamento de uso mais comum são:

- Dispositivos de imersão tábua a tábua. Este sistema é cons-
tituído por um tanque de pequenas dimensões para que,
mediante sistemas mecânicos, se obrigue a passar as
tábuas, uma-a-uma, pela solução de produto. O tempo de
imersão da madeira é controlado regulando a velocidade do
sistema de alimentação.

- Dispositivos de imersão de lotes. Este sistema é constituído
por um depósito de grandes dimensões no qual se realiza a
imersão de um ou vários lotes de madeira. As vantagens
deste processo consistem em evitar a manipulação manual
da madeira recém tratada e processar as ripas conjunta-
mente. 

Recomendações práticas

A maior parte dos agentes biocidas para o tratamento pre-
ventivo do azulado são utilizados dissolvidos em água a dife-
rentes concentrações, segundo tipo de produto e nível de pro-
tecção que se queira proporcionar à madeira. Desta forma, a
primeira recomendação para conseguir um tratamento eficaz
é realizar um bom doseamento do produto no tanque de tra-
tamento. O sistema mais simples consiste na utilização de
bombas doseadoras. Noutros casos devem utilizar-se equipa-
mentos como caudalímetros ou recipientes doseadores, que
permitam realizar correctamente o doseamento dos produ-
tos.

Habitualmente os produtos protectores fabricam-se como um
concentrado emulsionável ou como concentrado solúvel. No
banho podem apresentar-se como:
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Tubo com bicos aspersores Tábua em tratamento

Madeira tratada

Madeira tratada

Pilha de madeira em
imersão

Tanque de imer-
são com solução
de tratamento

Madeira não tratada

Madeira não tratada

Transportador de rolos

Corrente

Tanque de imersão com
solução de tratamento

Plano de recuperação do produto
escorrido da madeira tratada

Transportador de correntes

Túnel de aspersão

Canal de recolha do
produto escorrido de
madeira tratada

Transportador

Solução de
tratamento

Válvulas

Bombas



- Dissolução. Neste caso consegue-se uma mistura homogé-
nea, de forma que qualquer parte da mistura (por mais
pequena que seja) mantém a mesma concentração. Neste
caso não existe sedimentação do produto.

- Emulsão. É uma mistura estável e homogénea de dois líqui-
dos que normalmente não se misturam, mas que, com utili-
zação de um emulsionante, um deles desagrega-se, forman-
do gotas microscópicas em suspensão. Uma emulsão pode
desfazer-se (separarem-se os dois líquidos) por factores
como a manipulação mecânica ou por efeitos químicos.

- Suspensão. O produto apresenta-se em pó ou em pequenas
partículas que se dispersam na água, de modo que, se a sus-
pensão se deixa em repouso, as partículas sedimentam.

Uma vez realizado um doseamento correcto do banho, é neces-
sário considerar a existência de um conjunto de factores que
podem alterá-lo. 

1 Adição de água da chuva. Deve-se evitar que entre água da
chuva no banho, já que pode afectar sensivelmente a concen-
tração.

2 Qualidade da água utilizada. Deve-se controlar para que a
água esteja limpa, e que não apresente uma elevada dureza
ou um alto teor em metais, ou outras substâncias que pos-
sam afectar a concentração do banho.

3 Controlo da sujidade que entra no banho. Deve-se evitar que
entre terra ou outros elementos no banho. Além disso con-
vém controlar a quantidade de serrim que se encontra ade-
rido à madeira, já que pode provocar uma sensível diminui-
ção da concentração. Relativamente a este ponto, as emul-
sões costumam ser mais sensíveis. 

4 Controlo de possíveis efeitos devidos a alterações bruscas
de temperatura (congelações) que podem produzir proble-
mas na emulsão.

5 Estado do tanque. No caso de alguns produtos, sobretudo
soluções de produtos ácidos, a existência de ataques graves
de corrosão do tanque pode afectar o doseamento.  

6 Agitação do tanque. No caso de suspensões é requerido que
exista agitação do banho.

Pode dar-se outro fenómeno que não é evitável, como é o caso
do progressivo empobrecimento da substância activa do tan-
que, devido a que, ao tratar a madeira, esta absorve maior
quantidade de produto do que de água. Este facto está influen-
ciado por diversos motivos, como o tipo de substância activa e
a espécie de madeira (fortemente evidenciado no caso dos
amónios quaternários e, em algumas espécies de madeira,
com fórmulas à base de TCMTB).

Em qualquer caso, deverão seguir-se as recomendações espe-
cíficas do fabricante do produto.

Consequências do azulamento nas características da
madeira.

Em consequência da grande tempestade ocorrida na Aquitânia
em 1999, que abateu a produção de pinho marítimo equivalen-
te a mais de 3 anos, e apesar dos esforços realizados para
conseguir o aproveitamento rapidamente, uma importante
quantidade de madeira foi afectada pelo azulamento. Como
consequência deste facto, a pedido do sector industrial, o
CTBA realizou um estudo dirigido à análise da aptidão da
madeira azulada, tanto à colagem como à aplicação de trata-
mentos decorativos.

Os tipos de acabamentos utilizados (pinturas e “lasures”)
seleccionaram-se utilizando produtos pigmentados que servi-
ram para disfarçar o tom escuro produzido pelo azulado. Os
resultados dos ensaios de envelhecimento artificial acelerado
(6 semanas) e os ensaios de envelhecimento natural (1 ano)
foram satisfatórios, tanto na madeira azulada como na não
azulada. Os ensaios de aderência tão pouco ofereceram qual-
quer diferença significativa. Deste modo, mediante observa-
ções realizadas com microscópio de fluorescência, pôde com-
provar-se uma impregnação das pinturas ligeiramente supe-
rior na madeira azulada. Em definitivo, importa concluir que a
aptidão da madeira azulada é perfeitamente adequada para a
aplicação de colas e acabamentos.
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Quanto às colas (de tipo vinílicas bicomponente - não estrutu-
rais - e de melamina ureia formol - estrutural) o estudo reali-
zou-se mediante ensaios de laminação e de cisalhamento por
tracção (no estado inicial e após vários pré-tratamentos). Nos
ensaios de laminação comprovou-se que não existe um efeito
significativo. 

Com respeito ao ensaio de cisalhamento, os resultados obtidos
põem em evidência a melhor ancoragem mecânica conseguida
na madeira azulada (como consequência da sua maior porosi-
dade) e o efeito da maior higroscopicidade da madeira azulada
(que induz uma maior instabilidade dimensional). De qualquer
modo, analisando os resultados numa perspectiva global pode
comprovar-se a aptidão da madeira azulada para formar parte
de uniões mediante colagem.
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Sistema 1 Industrial  (acrílica em 1 capa de fundo 2 capas
estado aquoso à pistola) de pintura

Sistema 2 Industrial  (acrílica en 1 capa de fundo 1 capa
estado aquoso à pistola) de pintura

Sistema 3 Em obra (aplicação 1 capa de fundo 2 capas
manual) de pintura

Sistema AcabamentoImpressãoReferência

C1 7 dias em clima normal (20 ºC/65 % HR) C1

C3 7 dias em clima normal (20 ºC/65 % HR)
4 dias em água fría a 20 ºC
7 dias em clima normal (20 ºC/65 % HR)

C5 6 horas em água a ferver
2 horas em água fria a 20 ºC
7 dias em clima normal (20 ºC/65 % HR)

C6 6 horas em água a ferver
2 horas em água fría a 20 ºC
7 días em clima normal
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Sistemas utilizados para avaliar la aderência 
de pinturas sobre madeira azulada
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Programa de conformidade fitossani-
tária de embalagens de madeira des-
tinadas à exportação

Apesar da forte competição de materiais como o plástico e o
metal, a madeira continua a ser um material muito utilizado na
fabricação de embalagens. Assim, mais de 90% das paletes
fabricadas na Europa são de madeira, sobretudo a partir de
madeira de resinosas, e especialmente de pinho marítimo.

A Norma Internacional sobre Medidas Fitossanitárias (NIMF
Nº 15), relativa às directrizes para regulamentar a embalagem
de madeira utilizada no comércio internacional, foi adoptada
com o fim de descrever as medidas fitossanitárias a aplicar
para reduzir o risco de introdução e disseminação de pragas
que poderiam utilizar as embalagens de madeira como meio de
transporte e propagação.

Mais concretamente, a norma FAO NIMP 15/ISPM, de 23 de
Agosto de 2003, tem como objectivos:

- Uniformizar as medidas a aplicar para evitar a transmissão
de organismos nocivos que utilizam as embalagens de
madeira como meio de transporte e de propagação. 

- Precisar as responsabilidades e os procedimentos de con-
trolo que devem pôr em prática os organismos nacionais dos
países exportadores com responsabilidades neste âmbito de
actuação.

A partir de 2004, numerosos países (América do Norte, União
Europeia, Sudeste Asiático) exigem a aplicação das medidas
fitossanitárias indicadas pela NIMP 15 para as embalagens
que entram no seu território. A presença de uma marcação
específica comprova que as embalagens estão conformes e
cumprem as exigências prescritas.

A União Europeia incorporou os tratamentos fitossanitários da
NIMF 15 na legislação comunitária mediante a modificação da
Directiva 2000/29/CE que entrou em vigor a 1 de Março de

2005. Esta Directiva não impõe nenhum tratamento para as
caixas, embalagens e paletes de madeira utilizadas em opera-
ções intracomunitárias, nem a sua correspondente marcação,
mas estabelece os tratamentos exigíveis quando estes produ-
tos forem originários de países não membros da União
Europeia. As embalagens submetidas a este programa de con-
formidade fitossanitária (paletes, caixas, tábuas de embala-
gem, etc.) são as produzidas total ou parcialmente com madei-
ra maciça de qualquer espécie de resinosas ou de folhosas. Por
outro lado, considera-se que a embalagem fabricada na sua
totalidade com produtos derivados da madeira (painéis de par-
tículas, painéis de fibra, painel de partículas orientadas ou
OSB, contraplacados, etc.) estará livre de pragas e/ou doenças
por ter sido elaborada utilizando colas, calor e pressão, ou uma
combinação dos mesmos, a qual se estima suficiente para ter
eliminado o risco fitossanitário destas embalagens.

O país exportador é o responsável pelo controlo da aplicação
do programa fitossanitário e deve fazer comprovar, por um
organismo acreditado, que as embalagens que saem do seu
território não apresentam risco de presença de organismos
nocivos.

Este programa afecta o sector de Caixas e Embalagens, o sec-
tor da Serração, o dos Recuperadores de Paletes (sempre e
quando estes as venham a pôr em circulação) e as empresas
que realizam os tratamentos fitossanitários.

As empresas que desejam participar no programa fitossanitá-
rio devem solicitá-lo às administrações competentes das suas
regiões e devem respeitar as exigências da norma e os proce-
dimentos técnicos reconhecidos por esta.

As empresas autorizadas, submetem-se a obrigações e con-
trolos estritos. No caso de incumprimento da norma, ou da uti-
lização do direito de marcação sem autorização prévia, pode
sofrer fortes sanções e posterior retirada do direito de marcar.
As serrações que forneçam madeira para embalagem, os fabri-
cantes de caixas e embalagens e os recuperadores destas que
as voltem a pôr em circulação, devem submeter-se a um con-
trolo do tratamento e rastreabilidade. Para garantir esta ras-

116 aplicações indutriais do pinheiro bravo



T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

S
 

P
R

O
T

E
C

T
O

R
E

S



treabilidade, os produtos tratados deverão estar claramen-
te identificados e separados do resto. De modo um geral,
pode-se esquematizar o procedimento como o de um controlo
dos componentes das caixas desde o tratamento na serração,
passando pela fábrica de caixas, até à sua utilização pela
empresa exportadora.  

Foram aprovados dois tipos de tratamento fitossanitário:

- Tratamento térmico da madeira a 56º C durante 30 minutos
no centro da mesma.

- Fumigação com brometo de metilo.

Além disso, exige-se que a madeira empregue para a fabrica-
ção de embalagens esteja descascada e isenta de orifícios com
mais de 3 mm de diâmetro.

Tratamento térmico 

Para cumprir com as exigências fitossanitárias do tratamento
térmico deve atingir-se uma temperatura de 56 ºC no meio da
madeira durante 30 minutos.

As condições adequadas das estufas ou câmaras de tratamen-
to (secadores) são as seguintes:

- As instalações devem dispor de um sistema de registo auto-
mático de temperaturas, além de um sistema de registo da
humidade do ar se o tratamento for a 60º C.

- Os sensores de temperatura devem estar instalados do lado
da saída de ar da pilha e repartidos ao longo da mesma.
Deverão estar separados entre si por uma distância máxima
dependente do comprimento (aprox. 3 m) e, segundo a altu-
ra disponível, estar dispostos alternadamente a 1/3 do
extremo superior e a 1/3 do extremo inferior da altura.

- Para a medição da humidade do ar, bastará um sensor ins-
talado ao lado da saída de ar da pilha.

- Os sensores devem ser calibrados no mínimo cada seis
meses.

- As temperaturas devem ser registadas com a frequência
determinada no programa de conformidade.

- Existirá um responsável técnico encarregado das operações. 

Deverá haver um livro de registo de operações efectuadas que
se conservará durante 5 anos e que deverá conter:

- Dados das operações dos tratamentos.
- Tempos de secagem.
- Temperaturas de secagem (seca e húmida, ou seca e humi-

dade relativa).
- Produtos tratados.
- Disfunções, avarias ou intervenções sobre a estrutura de

aquecimento.

Em função das características da madeira (humidade, espes-
sura e espécie no caso de paletes) e dos parâmetros da tem-
peratura da estufa, cabe definir o tempo mínimo de permanên-
cia da madeira que assegura o cumprimento dos requisitos.
Em seguida, apresenta-se a tabela de tratamento desenvolvida
pelo CTBA.
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Caixas
e embalagens
com selo de
garantía do
produto
exportado

Empresas
exportadoras

• Fábricas de
caixas e
embalagens

• Recuperadores
de paletes

Serrações

Inspecção
Certificado

Registro voluntario



Fumigação com brometo de metilo

Este tipo de tratamento deverá respeitar o estabelecido pela
legislação vigente e, em caso de subcontratações, estas
devem poder assegurar que se encontram integradas no pro-
grama de conformidade fitossanitária.

Deverá existir um livro de registo das operações efectuadas
durante os últimos 5 anos, incluindo a seguinte informação:

- Dados das operações de tratamentos. 
- Concentrações (g/m3).
- Temperaturas de tratamento.
- Produtos tratados.

Para as condições de realização deverão ter-se em conta os
seguintes pontos:

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

As leituras de concentração devem realizar-se aos 30 minutos,
2 horas, 4 horas e 16 horas, atingindo as concentrações míni-
mas que se mostram na seguinte tabela:

Uso da marcação

A presença da marca comprova que a embalagem de madeira
foi submetida à medida fitossanitária. Esta marca será legível,
indelével, não transferível e visível pelo menos em dos lados
opostos da embalagem, devendo permitir uma identificação
sem ambiguidade por parte dos utilizadores.

EspessuraTemperatura (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 / Qualquer humidade / Qualquer espécie

Tinicial = 10ºC / Qualquer humidade / Qualquer espécie

Tinicial = 20ºC / Qualquer humidade / Qualquer espécie

Concentração mínima
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 madeiraTemp. (ºC)

PALETES

Tinicial = 20ºC

> 25% Resinosas 9h 30
60 Resinosas e folhosas 7h 40

≤ 25% Folhosas 5h
70 > 25% Resinosas e folhosas 3h 30

≤ 25% Resinosas e folhosas 3h
80 > 25% Resinosas e folhosas 2h 40

≤ 25% Resinosas e folhosas 2h

> 25% Resinosas 10h 10
60 Folhosas 8h 15

≤ 25% Resinosas e folhosas 5h 30
70 > 25% Resinosas e folhosas 4h

≤ 25% Resinosas e folhosas 3h 20
80 > 25% Resinosas e folhosas 3h

≤ 25% Resinosas e folhosas 2h 15

> 25% Resinosas 10h 40
60 Folhosas 8h 50

≤ 25% Resinosas e folhosas 5h 45
70 > 25% Resinosas e folhosas 4h 20

≤ 25% Resinosas e folhosas 3h 40
80 > 25% Resinosas e folhosas 3h 20

≤ 25% Resinosas e folhosas 2h 30

Espécie Duração

Tinicial = 10ºC

Tinicial = 0ºC
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Nota: 
Para o trata-

mento a 60º C
a temperatura

húmida deve 
ser ≤ 55º C.



A marcação definitiva será colocada pelo fabricante da emba-
lagem de madeira ou pela empresa de reparação de embala-
gens. As empresas subcontratadas emitirão um certificado de
tratamento no qual se aporá a marca e os parâmetros empre-
gues no tratamento (em caso de material embalado utilizarão
uma etiqueta com a marca, caso contrário cada unidade de
envio deve ir marcada).

A marca é constituída por um rectângulo dividido em 2 partes,
onde:

Na parte esquerda, encontra-se o logótipo, formado por uma
espiga de trigo com a sigla IPPC disposta verticalmente. 

Na parte direita, deve figurar no mínimo a seguinte informação:
o código ISO do país e da região, e o número de registo da

empresa concedido pela administração competente do país. As
iniciais do tratamento fitossanitário utilizado (HT para o trata-
mento térmico e MB para a fumigação) assim como as iniciais
DB para certificar o descasque, quando assim se solicite. 

As empresas que aderiram ao programa de conformidade
fitossanitária podem acrescentar aos números de referência
qualquer outra informação de identificação, sempre que não
origine confusões, ambiguidades ou possíveis erros de inter-
pretação.

A marcação deve ser legível, indelével e não transferível. Para
a sua realização, podem utilizar-se diferentes técnicas de mar-
cação como a gravação a fogo, o carimbo ou a projecção de
pintura.

Para a aposição da marca de conformidade não se proíbe
nenhuma cor. Não obstante, desaconselha-se a utilização das
cores vermelha e laranja, com o fim de evitar confusões com
as etiquetas das substâncias perigosas.

Não existem dimensões mínimas, se bem que a marcação deve
ser legível, visível e adequada à dimensão do elemento de fixa-
ção.

Unicamente as empresas que dispõem de um número de regis-
to estão autorizadas a aplicar a marcação sobre as embala-
gens de madeira. Para evitar uma diversidade de marcas, a
marcação definitiva deve ser fixada sobre a embalagem de
madeira pelo fabricante ou pelo reparador de embalagens. É
preferível fixar a marca sobre as duas faces opostas do produ-
to tratado.

Na compra de embalagens deve assegurar-se que cada um dos
elementos aporte a marcação regulamentar, e que o lote vá
acompanhado da factura do fornecedor que mencione o núme-
ro de registo indicado no produto.
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Tratamento pelo calor
Modelo para tratamento térmico

Código ISO de Portugal Número de registo
da empresa

Madeira
descascada

PT - XXX

Fumigação com  brometo de metiloModelo para tratamento con
bromuro de metilo

Código ISO de Portugal Número de registo
da empresa

Madeira
descascada

PT - XXX



Organismos oficiais habilitados

ESPANHA
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

FRANÇA
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
Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Quinta do Marquês - 2780-155 OEIRAS
Tel: +351 214 464 055
Fax: + 351 21 442 06 16
e-mail: dsgaat@dgpc.min-agricultura.pt

Informações relativas ao tratamento fitossanitário

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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Colagem de madeira “verde”

A colagem de madeira “verde” consiste na colagem de madei-
ra com um teor de humidade superior ao ponto de saturação
das fibras. Actualmente, existe em todo o mundo um grande
interesse pelo desenvolvimento desta técnica, que apresenta
relevantes vantagens face aos métodos convencionais de cola-
gem, aplicados sobre madeira com uma humidade muito infe-
rior ao ponto de saturação das fibras (geralmente 30%).
Logicamente, neste último caso, a secagem da madeira deve
realizar-se antes da eliminação de defeitos necessária para
proceder à colagem. A colagem de madeira “verde” permite
empalmar a madeira húmida para secar posteriormente o
material já tratado. Qualquer movimento produzido durante a
secagem corrige-se ao polir a superfície das lamelas obtidas.

Já há alguns anos, desenvolveram-se formulações para colar
madeira com um alto teor em humidade. O adesivo mais
conhecido é uma cola de resorcina modificada (Greenweld®)
desenvolvida pelo Forest Research Institute da Nova Zelândia.
A utilização prática deste adesivo viu-se limitada por proble-
mas de contaminação e toxicidade derivados do componente
amoniacal. Também nos Estados Unidos e no Japão, se conse-
guiram resultados prometedores com colas baseadas na com-
binação de resinas sintéticas com componentes derivados da
soja (“Soybond” e “Sumitak”).

Na Europa e, em particular, em França, os trabalhos orienta-
ram-se para a formulação de um adesivo de tipo poliuretano.
Basicamente o princípio de funcionamento consiste em obter
ligações químicas covalentes entre a madeira e a cola que per-
mitam garantir a colagem em qualquer circunstância. Para o
efeito utilizam-se compostos particularmente reactivos (gru-
pos isocianatos terminais) cuja cura se vê favorecida pela pre-
sença de humidade.

No ano 2004 realizaram-se várias experiências com pinho
marítimo para obter madeira para construção de paletes
(secção: 20 mm x 100 mm). Os resultados obtidos mostram
que, como consequência das contracções derivadas da seca-
gem da madeira, se obtém um reforço da resistência que
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chega a atingir valores característicos superiores em 20% aos
que correspondem a uniões realizadas com madeira seca e
colas de resorcina. Este facto constata-se também ao compro-
var que a ruptura, no caso da colagem de madeira verde, se
produz maioritariamente fora da zona de união.

Analisando detalhadamente a evolução da densidade na zona de
união, pode comprovar-se que a descontinuidade existente no
extremo da zona de empalme (colagem em seco) desaparece
ao realizar a colagem da madeira em verde. Ainda assim, nas
zonas de união oblíquas, observa-se a criação de um interface
madeira-cola contínua. Tudo isto corrobora e explica os dados
experimentais obtidos nos ensaios de flexão.

Deste modo, consegue-se optimizar o processo de secagem
em estufa ao evitar o processamento de uma importante quan-
tidade de madeira de carácter residual (30-50 %) com singu-
laridades ou defeitos. Adicionalmente, ao obter-se uma melhor
qualidade de secagem reduzem-se os desperdícios devidos a
deformações ou fendas que aparecem na fase final da secagem
como consequência de variações dimensionais da madeira. Por
último, a optimização do aproveitamento da matéria-prima (em
quantidade e em qualidade) e os benefícios que podem extrair-
-se da estandardização obtida (ao reduzir substancialmente o
número de comprimentos trabalhados) completa o conjunto de
benefícios potenciais que podem extrair-se deste processo.

Os factores que travam o desenvolvimento industrial desta téc-
nica são devidos ao preço das colas empregues, à complexida-
de que implica a aplicação de precauções toxicológicas e equi-
pamentos específicos relativamente complexos e, muito espe-
cialmente, à necessidade de adaptação e homologação da nor-
mativa regulamentar concernente ao uso de madeira lamelada
em aplicações estruturais. Este reconhecimento está em curso
de realização.

Ensaios segundo EN 408 (a 12 % de humidade)

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

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

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variação

Ensaios segundo EN 408 (a 18 % de humidade)

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

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

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variação

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

Resorcina
(encolado a 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 variação
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Tipos de ruptura:

A.- Fora da zona
de união.

B.- Na madeira,
transversalmente
à zona de cola-
gem.

C.- Iniciada no
fundo da zona de
empalme.

D.- Desencaixe do
empalme.



Os dados referidos anteriormente têm sido obtidos no decur-
so de um projecto de investigação desenvolvido por um consór-
cio formado por 3 institutos de investigação localizados na
Aquitânia (Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux,
Institut du Pin e CTBA), um fabricante de colas, e 4 empresas
do sector da madeira com actividades de serração e fabrica-
ção de embalagens. O projecto foi co-financiado pelo Ministério
da Economia, Finanças e Indústria.

Madeira termotratada

As restrições que se vêm impondo sobre o uso dos biocidas
aplicados tradicionalmente na protecção da madeira (creoso-
tes, sais CCA, etc.) têm feito com que, sobretudo a partir dos
anos 90, se tenha produzido um grande interesse pelo desen-
volvimento de técnicas que permitam melhorar a durabilidade
da madeira sem empregar produtos químicos biocidas.

Estes métodos consistem basicamente em conseguir alterar a
estrutura química da madeira para melhorar algumas ou várias
das suas propriedades (principalmente a durabilidade, mas
também outras qualidades como a estabilidade dimensional, o
aspecto estético ou a condutividade térmica). Isto pode ser
conseguido pela aplicação de um tratamento no qual pode
intervir a acção do calor, um enzima ou um agente químico que
pode ser de natureza muito diversa (entre os numerosos pro-
cessos em fase de investigação e experimentação, a acetilação
é o caso mais conhecido).

O tratamento térmico consiste basicamente em aplicar tempe-
raturas próximas ou superiores aos 200ºC, durante várias
horas, numa atmosfera com um baixo teor em oxigénio. Esta
atmosfera “inerte” (necessária para poder controlar devida-
mente o processo) pode conseguir-se utilizando um líquido
como meio de transmissão do calor (óleos vegetais) ou tam-
bém reduzindo a presença de ar mediante a introdução de
vapor de água ou de um gás (azoto, por exemplo).

Em função dos meios empregues e das condições de operação,
têm-se desenvolvido vários processos em países como França,
Alemanha, Finlândia ou Holanda. Basicamente, existem duas
linhas de trabalho: câmaras de tratamento em meio gasoso ou
processos em banho de óleo.

As principais alterações produzidas nas características da
madeira são: 

- Alteração da cor para tons mais escuros, em grau variável,
dependendo do tratamento aplicado. Esta alteração de cor
não é estável face ao efeito das radiações ultravioletas.

- Cheiro característico que, ainda que diminua rapidamente
em intensidade, pode perdurar durante meses.

- Redução da humidade de equilíbrio da madeira (em cerca de
50%) como consequência da diminuição da presença de gru-
pos hidroxilo. Este feito condiciona a absorção de água con-
ferindo uma maior estabilidade dimensional à madeira. 

- As propriedades mecânicas encontram-se afectadas negati-
vamente sobretudo no que diz respeito às características de
resistência a flexão dinâmica e ao módulo de ruptura em fle-
xão (MOR). Esta diminuição de resistência varia, dependen-
do das condições aplicadas no processo (temperatura funda-
mentalmente) podendo chegar a atingir valores inclusive
superiores a 50%. O módulo de elasticidade (rigidez do
material) não se encontra afectado negativamente de fortma
importante.
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- A eliminação de resina e de outros componentes voláteis leva
a uma perda de peso que pode estar compreendida entre 5
a 15 %. A condutividade térmica reduz-se em 10 a 30 %. 

- Como consequência da degradação de alguns componentes
da madeira, a durabilidade natural encontra-se melhorada
significativamente, especialmente no que concerne ao ataque
de fungos da podridão. Isto permite utilizar a madeira nas
classes de risco 1, 2 e 3. Alguns estudos realizados permi-
tem indicar que a madeira tratada termicamente não apre-
senta uma resistência significativa face ao ataque de térmi-
tas.

Dadas as características da madeira termotratada é necessá-
rio ter em conta algúns cuidados especiais: 

- A madeira possui características higroscópicas diferentes, o
que afecta a utilização de colas que empregam uma base
aquosa na sua formulação, tornando necessário prolongar os
tempos de prensagem e de cura. 

- A madeira possui uma estrutura mais quebradiça, pelo que
deve cuidar-se especialmente do ajuste das ferramentas de
corte. Nas uniões, recomenda-se efectuar um furo prévio e
utilizar parafusos de características especiais (passo de
rosca maior e cabeça larga).

- A aplicação de processos clássicos de acabamento não
apresenta dificuldades especiais. Estudos realizados sobre
o pinheiro bravo em França põem em evidência que não exis-
te uma influência negativa, nem sobre a aderência, nem
sobre os resultados dos ensaios de envelhecimento. Estes
ensaios, que permitiram constatar os efeitos da melhor
estabilidade dimensional conseguida, realizaram-se aplican-
do durante 3 semanas um ciclo de tratamento com exposi-
ção a lâmpadas ultravioletas de 300 W (24 minutos), seca-
gem em condições ambientais (27 minutos), imersão em
água (12 minutos) e secagem em condições ambientais (27
minutos).

Tratamento “oleothermie”

Este inovador sistema desenvolvido pelo CIRAD Fôret (Centre
International de Recherche en Agronomie pour le Develop-
pement) consiste em submergir sucessivamente as peças em
dois banhos de óleo. O primeiro banho mantém uma tempera-
tura de 100 a 210 ºC para tratar a madeira (verde ou seca)
reduzindo o seu teor em humidade. A duração desta fase pode
oscilar entre alguns segundos e várias horas dependendo do
volume. Em seguida, rapidamente, para favorecer a penetração
de produto, introduz-se a madeira em óleo natural de linhaça
ou colza a uma temperatura compreendida entre 10 e 90 ºC.
O princípio do tratamento consiste em criar no seio da madei-
ra uma depressão interna que é aproveitada para facilitar a
penetração do líquido de tratamento.
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Fonte: Heat Treatment of wood by the "Plato-Process". H. Militz, B. Tjeerdsma. 2001

Resultados dos ensaios após 16 semanas de incubação
(miniblock biotest - Brabery 1979)



Industrialmente foi desenvolvido um processo pelo qual o óleo
quente do primeiro banho é substituído directamente por óleo
frio, sem fase aérea, o que permite tratar o primeiro banho a
uma temperatura menos elevada, de 110 a 140°C. O objectivo
desta operação é eliminar a água remanescente na madeira
sucessivamente por evaporação (no óleo quente) e condensação
(no óleo frio) com fixação definitiva dos taninos pela impregna-
ção de óleo. 

Entre as vantagens deste sistema importa destacar:

- Facilidade de instalação e adaptabilidade aos níveis tecnológi-
cos de diferentes utilizadores potenciais.

- Reduzidos custos de funcionamento e instalação.
- Constitui uma via de aproveitamento de óleos residuais pro-

venientes de indústrias agro-alimentares.
- Permite utilizar produtos de tratamento com um reduzido

impacto ambiental.
- É aplicável a madeira verdes.
- Conservação do aspecto original da madeira.
- Fixação dos taninos.

A estabilidade dimensional conseguida pelo efeito combinado do
tratamento térmico e da presença de substâncias hidrófobas,
permite reduzir o efeito dos fenómenos de inchamento e retrac-
ção que originam deformações, assim como o aparecimento de
fendas que facilitam a penetração de agentes de degradação
xilófagos. Deste modo, conseguem eliminar-se os agentes pato-
génicos por esterilização e melhorar a durabilidade como con-
sequência das alterações induzidas nos componentes presentes
na madeira (por exemplo, destrói-se o amido que constitui um
importante elemento de atracção para alguns insectos como os
da família Lyctidae – caruncho negro ou vermelho). Este proces-
so permite abrir novos mercados a madeiras que requeiram
melhorar a sua durabilidade natural ou sejam dificilmente
impregnáveis (abeto, por exemplo).

As investigações desenvolvidas na actualidade estão direcciona-
das, fundamentalmente, para definir as condições de operação
adequadas para diferentes tipos e dimensões de madeira,
assim como para verificar a manutenção da eficácia da protec-
ção no tempo.

Compósitos madeira plástico

Durante a última década, o crescimento dos compósitos de
madeira e plástico foi muito notável, especialmente na América
do Norte. Partindo de uma produção quase inexistente há 15
anos, actualmente tem-se atingido um nível superior às
700.000 t/ano. Na Europa, à excepção da indústria automóvel,
onde a madeira e outras fibras naturais se empregam comum-
mente, existe ainda um reduzido desenvolvimento de fabrica-
ção deste novo tipo de material (não obstante já existirem
fábricas na França, Áustria, Alemanha, Suécia, Itália, …). 

Os compósitos de madeira e plástico (adiante designados por
WPC) são compostos por uma mistura de partículas de madei-
ra de pequeno tamanho que se encontram dispersas numa
matriz formada por um material termoplástico com uma tem-
peratura de fusão inferior à temperatura de degradação da
madeira (220 - 230ºC). Este tipo de materiais (polipropileno,
polietileno, poliestireno, …) possuem as características de,
em função da temperatura aplicada, poderem alternativamen-
te endurecer ou perder coesão tornando-se fluídos. Esta pro-
priedade facilita a mistura com a madeira, tornando possível a
obtenção de uma ampla gama de produtos facilmente reciclá-
veis.
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Na Europa, o termoplástico utilizado maioritariamente é o poli-
propileno (não proveniente da reciclagem), ao contrário dos
Estados Unidos, onde predomina o polietileno obtido através da
reciclagem de materiais diversos (sacos de plástico, garrafas
de leite, caixas, etc.). Os produtos fabricados com poliestireno
apresentam uma excelente aparência, mas têm desvantagens
derivadas da sua reacção face ao fogo. A proporção de madei-
ra-plástico utilizada está compreendida habitualmente no inter-
valo 55:45 - 80:20. Nos Estados Unidos, a proporção média
de madeira é menor 55:45 - 50:50 o que favorece a resistên-
cia à humidade.

O processo de fabricação inclui basicamente duas fases. Na
primeira fase preparam-se e misturam-se os componentes
para obter o material composto de forma homogénea. Esta
operação pode realizar-se de forma independente, obtendo-se
neste caso peletes que podem ser armazenados para posterior
utilização. A formação do produto final pode realizar-se utilizan-
do diferentes técnicas de injecção ou extrusão. A seguinte figu-
ra representa um exemplo uma linha de fabricação.

As principais vantagens dos WPC são conferidas pela sua
excelente estabilidade dimensional e pela sua durabilidade face
ao ataque de fungos e insectos. Ambos aspectos fazem com
que a sua vida útil seja muito elevada, com necessidades de
manutenção reduzidas. 

Deste modo, as características do produto face ao impacto no
meio ambiente (ciclo de vida, aptidão à reciclagem, etc.) são
condições determinantes do grande desenvolvimento atingido
por este tipo de produto nos últimos anos. Neste sentido, é
importante destacar que os WPC incluem geralmente políme-
ros termoplásticos livres de compostos clorados. Por esta
razão, podem ser processados facilmente como combustível,
ao finalizar o seu ciclo de vida.

As características de dureza, resistência à abrasão, compres-
são, esforço cortante, e ao arranque de parafuso são compa-
ráveis aos da madeira. Pelo contrário, o módulo de elasticida-
de, a resistência à flexão e ao impacto são geralmente inferio-
res. 

A densidade é significativamente mais elevada que na madeira
(1.0 - 1.1 g/cm3 face a 0.35-0.65 g/cm3). 

A madeira utilizada provém habitualmente da trituração de
subprodutos (retestos, estilha e serrim) que servem para
obter partículas de madeira finamente divididas que apresen-
tam uma consistência farinhosa. Também pode utilizar-se fibra
de madeira (virgem ou reciclada). Esta última possibilidade,
ainda que introduza dificuldades de processamento, permite
obter um produto final com melhores características mecâni-
cas. Deste modo, a utilização de aditivos permite melhorar
algumas propriedades como a cor, a aparência superficial ou a
estabilidade face à luz.

As propriedades físicas e mecânicas como dureza, rigidez,
resistência ao impacto, densidade e cor condicionam as distin-
tas aplicações. Por exemplo, as aplicações na indústria auto-
móvel beneficiam da redução conseguida no peso específico,
em comparação com os termoplásticos enchidos por matéria
inorgânica. Produtos de consumo (como cabos de ferramen-
tas) aproveitam a estética para obter um produto que apresen-
ta uma certa semelhança com a madeira e podem ser proces-
sado como um plástico. Aplicações de construção não estrutu-
rais como pavimentos de exterior, telhas, guarnições de jane-
las têm vantagens pela sua capacidade de isolamento e pela
sua estabilidade dimensional.

Tecnologias recentemente desenvolvidas permitem utilizar uma
alta percentagem de madeira. Neste caso a madeira intervém,
não só como recheio, mas também como material de reforço
que aporta qualidades específicas dependentes dos requisitos
finais. Desta forma, à parte outras vantagens técnicas, conse-
gue-se substituir polímeros sintéticos derivados do petróleo
por um produto cujo abastecimento está garantido a preços
relativamente estáveis. Deste modo, com o fim de substituir
completamente a utilização de produtos sintéticos, uma com-
panhia europeia desenvolveu e patenteou um processo que per-
mite fabricar WPC mediante extrusão, empregando como aglo-
merante um produto derivado do amido e de outras resinas
naturais. 
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Na actualidade, as aplicações deste tipo de material centram-
-se fundamentalmente nos materiais de construção que conso-
mem 75% da produção. Os principais produtos são pavimen-
tos de exterior, em menor medida, fabricam-se produtos de
uso industrial (20%) e de consumo (5%).

Divisórias, paneis de redução
de ruído

Componentes de
janelas e molduras Outros

Revestimentos Peças de maquinaria

Pavimentos exteriores
Cofragens de betão

Mobiliário

15%

20%

22%

23%

5%5%
5%

5%

Pavimentos de exterior (decks) Bem estabelecido
Materiais de revestimento, bandeiras, corrimões Em comercialização
Pontes pedonais, escadas, portas Pequeno desenvolvimento
Umbrais de janelas Em comercialização
Revestimentos Em comercialização
Equipamento de parques infantis Em desenvolvido na Europa
Telhas, painéis isolantes Em desenvolvimento
Partes de equipamento de fabricação de papel Em comercialização
Mostradores, componentes de cozinha ou laboratório Aplicação potencial
Barreiras de som de auto-estradas Em comercialização
Cofragens de betão Em comercialização
Pavimentos de interior, estantes, condutores de cabos Potencial / em desenvolvimento
Casas móveis, pavilhões desportivos, balaustradas Escasso desenvolvimento comercial

Produto Estado de desenvolvimento
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Fonte: Hackwell Group (2003).

Aplicacões na Europa (WPC)
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Caixas de madeira

Para além de cumprirem perfeitamente os requisitos técnicos
de conservação e protecção exigidos como meio de manipula-
ção e transporte, as caixas de madeira possuem qualidades
estéticas e ambientais que lhes conferem importantes vanta-
gens do ponto de vista apelativo e comercial do produto. Neste
sentido, o carácter natural e renovável da madeira de pinheiro
bravo, juntamente com a atractividade da sua textura caracte-
rística, fazem com que esta aplicação seja uma das mais indi-
cadas. Este conjunto de factores propiciou que se tenha vindo
a registar um uso crescente de caixas de madeira em pinheiro
bravo, especialmente no sector agro-alimentar. A associação
existente entre caixas de madeira e produtos de qualidade,
representa uma possibilidade de valorização muito interessan-
te que está a ser aproveitada de forma crescente.

Tendo em conta os diferentes tipos de caixas, importa distinguir:
- Caixas de vinho. Tanto na Galiza como em Portugal e na

Aquitânia, existe uma significativa quantidade de empresas
dedicadas à fabricação de caixas de vinho. Com o fim de
reduzir os custos de transporte, habitualmente a montagem
é realizada em zonas próximas às zonas de embalagem
(Porto, Bordéus, Rioja, Ribera del Duero, etc.)

- Caixas de fruta. Ainda que a utilização de madeira de pinhei-
ro bravo tenha sido substituída por espécies de crescimento
rápido como o choupo, ainda existe um consumo de produ-
tos em zonas produtoras de citrinos e fruta variada. Em
Espanha, este consumo centra-se especialmente em
Valência, Murcia e Andaluzia.

- Caixas de peixe e de marisco. Este é um dos usos tradicio-
nais que ainda mantém uma significativa actividade. O con-
sumo ocorre, especialmente na pesca de litoral dedicada à
captura de pescado azul (sardinha, atum, truta, salmão,
petinga, etc.). Também existe um significativo consumo em
caixas de marisco (caranguejo, mexilhão e ostras).

Para além do enumerado anteriormente, deve-se destacar a impor-
tância que vem adquirindo a fabricação de caixas especiais para pro-
dutos alimentares de grande qualidade como azeites, queijos e
outros.
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Especificações técnicas

A madeira empregue na fabricação de caixas para garrafas
admite nós sãos de até 25 mm de diâmetro. Deve estar isen-
ta de bolsas de resina e manchas de azulado. Excepto nos ele-
mentos interiores, a madeira deve apresentar-se aplainada,
tanto na cara com nos cantos das peças.

Ainda que, logicamente, as configurações possam variar de
maneira importante, como referência, apresenta-se em segui-
da uma descrição dos elementos empregues em três tipos de
caixas de vinho de uso comum:

Nas caixas de peixe, ao contrário do caso anterior, a madeira
pode aplicar-se verde admitindo nós não soltadiços.

Embalagens

A madeira de pinheiro bravo possui qualidades ideais para a
fabricação de embalagens. Permite oferecer soluções, com
uma excelente relação qualidade-preço, que se adaptam de
forma ideal a uma muito ampla gama de necessidades.

As paletes surgiram nos anos 30 com o aparecimento dos
empilhadores. As paletes de madeira vieram dar resposta à
necessidade de facilitar e melhorar a manipulação de mercado-
rias através do seu agrupamento em plataformas de carga.
Estas plataformas permitem conseguir uma utilização de espa-
ços racional, sem prejuízo da segurança dos movimentos e da
protecção que a embalagem deve conferir. 

Depois da segunda guerra mundial, o desenvolvimento das tro-
cas comerciais obrigou a reconsiderar a injustificada prolifera-
ção de modelos de paletes (em 1958 chegaram a existir mais
de 700 tipos). Para o efeito, estabeleceu-se a unidade de movi-
mento de cargas em paletes ISO de 800 x 1200 mm e de
1000x1200 mm. Actualmente mais de 90% das mercadorias
são transportadas sobre paletes de madeira, pois trata-se de
um meio muito simples, económico e eficaz.

As paletes podem classificar-se em dois tipos, dependendo se
são ou não reutilizáveis. Em alguns casos, quando a recupera-
ção não se justifique pelo alto custo do transporte de retorno,
a palete é aligeirada ao essencial, tanto em dimensões como
na qualidade das madeiras. As paletes reutilizáveis devem pos-
suir uma maior resistência tanto no que concerne às caracte-
rísticas dos materiais, como à resistência das uniões.

Ainda que exista uma tendência para a normalização interna-
cional, ainda subsistem várias dimensões de uso muito
comum:
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3 garrafas Testeiras 2 245 105 8
Lados 2 317 105 8
Tampas/Fundos 2 317 267 8
Interiores 6 253 78-44 7

6 garrafas Testeiras 2 245 171 10.5
Lados 2 340 171 10.5
Tampas/Fundos 2 332 267 8
Interiores 6 253 78-44 7

12 garrafas Testeiras 2 320 171 10.5
Lados 2 497 171 10.5
Tapas/Fondos 2 497 332 8
Interiores 6 483 78-44 7

Largura (mm)Peças por caixa Comprimento
(mm)PeçaTipo Espessura

(mm)

Caixas Testeiras 2 400 80 13
de 10 kg Lados 2 600 80 8

Fundos 1 600 420 8
Travessas 2 420 50 10

Caixas Testeiras 2 475 100 13
de 20 kg Lados 2 770 100 8

Fundos 1 770 490 7
Travessas 1 500 50 10

Largura
(mm)Peças por caixa Comprimento

(mm)PeçaTipo Espessura
(mm)



- 1000 x 1200 mm. Estabelecida em toda Europa e países
anglo-saxões. 

- 800 x 1200 mm. Conhecida como “europalete” é utilizada
sobretudo na Europa Continental. 

- 1140 x 1140 mm. Concebida para utilização em contento-
res ISO, é amplamente utilizada no Japão, em países do
Sudeste Asiático e na Austrália. 

- 1016 x 1219 mm. Amplamente utilizada nos Estados Unidos
e no Canadá.

Apesar das dimensões anteriormente referidas, outro dos pro-
blemas com que se depara a normalização tem a ver com a
dimensão vertical e a distância dos espaços de entrada. A
International Standard Organization (ISO) recomenda as
seguintes regras:

- A dimensão vertical não deve ser inferior a 98 mm, aceitan-
do-se 95 mm nas paletes com entradas livres.

- A dimensão vertical das entradas não deve ser superior a
45 mm.

- A altura total das paletes não deve ser superior a 127 mm
para paletes de 4 entradas.

- A dimensão vertical interna das paletes com base, em todo
o perímetro deve exceder os 156 mm. 

Por sua vez, as dimensões de entradas horizontais recomenda-
das são:

O desenho das paletes deve adequar-se ao tipo de mercadorias
a transportar, em função das características de resistência
requeridas e continuidade da superfície de apoio. Neste senti-
do, importa distinguir três tipos de cargas: 

- Caixas medianamente rígidas (ex.: alimentos e bebidas).
- Cargas distribuídas uniformemente (ex.: sacos de fertilizan-

tes).
- Cargas desigualmente distribuídas ou concentradas local-

mente (ex.: moldes de aço).

A resistência da parte superior é determinada pela espessura
e pela qualidade da madeira, da largura e do espaçamento
entre tábuas. Por outro lado, o estrado inferior tem como fun-
ção essencial conferir rigidez ao sistema. Neste caso, os requi-
sitos de resistência das peças são maiores que nas tábuas do
estrado superior, por se apresentarem em menor número e
serem limitadas na espessura (a 28 mm) para facilitar a entra-
da do dispositivo de empilhamento. No que respeita às traves-
sas ou blocos centrais, as principais características exigidas
são uma alta densidade, e uma boa recepção e retenção dos
elementos de fixação. Em relação a estes últimos, as madeiras
muito densas ou excessivamente secas podem apresentar pro-
blemas de difícil solução. Por tudo isto, a madeira de pinheiro
bravo é uma das mais indicadas neste tipo de aplicações.

A madeira de pinheiro bravo, com uma densidade de cerca de
530 a 600 kg/m3 (a 12 % de humidade), é perfeitamente indi-
cada para fazer parte de todos os elementos da palete, incluin-
do os submetidos a maior solicitação mecânica, como as tra-
vessas ou os blocos. Madeiras ligeiras, com menos de 400-
450 kg/m3, como por exemplo o choupo ou a criptoméria, só
devem ser aceitáveis excepcionalmente. As tábuas dos estra-
dos podem fabricar-se com madeiras de média/baixa resistên-
cia mecânica. Considera-se como exigência mínima um módu-
lo de ruptura (MOR) de 35 N/mm2 no estado verde (357
kgf/cm2).
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800 150 590

1.000 150 720

1.140 150 760

1.200 150 770

Dimensão da palete:
comprimento ou

largura (mm)

Dimensão das entradas

Bloco central
máximo (mm)

Entre blocos exteriores
mínimo (mm)



Dimensões da matéria-prima

Secções mais utilizadas na fabricação de palete de uma só uti-
lização (aparecem em branco as combinações pouco significa-
tivas).

Secções mais utilizadas na fabricação de paletes recicláveis
(aparecem em branco as combinações pouco significativas).

13 PF
14
15 MF MF MF
16
17
18 PF BF BF
19
20 PF BF
21
22 PF BF

Espessura (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Largura (mm)

13
14
15
16
17
18 BF MF
19
20 PF
21
22 MF BF BF MF

Espessura (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Largura (mm)
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PF: Pouco frequente / BF: Bastante frequente / MF: Muito frequente

PF: Pouco frequente / BF: Bastante frequente / MF: Muito frequente



Síntese das secções mais utilizadas na fabricação de paletes
(aparecem em branco as combinações pouco significativas).

Secções dos blocos mais utilizados nas paletes de tara perdi-
da (aparecem em branco as combinações pouco significativas).

Secções dos blocos mais utilizados nas paletes reutilizáveis
(aparecem em branco as combinações pouco significativas).

Montagem de paletes e embalagens

Os elementos metálicos de fixação são extremamente impor-
tantes para assegurar a consistência e durabilidade das pale-
tes.

Os pregos distinguem-se pela forma do seu corpo (liso, anela-
do, helicoidal ou marcado) e pela forma da sua cabeça (de dia-
mante ou biselada).
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Espessura (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Largura (mm)

Espessura (mm)

Largura (mm)

Espessura (mm)

Largura (mm)

2-3 Liso. Tipo de prego mais corrente. O corpo é redondo e liso e a cabeça pode ser de dia-
mante ou biselada. 4 Anelado. O corpo está constituído por anéis convexos. Muito resis-
tente ao desprendimento.5 Helicoidal. O corpo é quadrado e torcido. Muito resistente ao
desprendimento. 6 Marcado. O corpo é dentado. Muito resistente.

PF: Pouco frequente / BF: Bastante frequente / MF: Muito frequente

PF: Pouco frequente / BF: Bastante frequente / MF: Muito frequente

PF: Pouco frequente / BF: Bastante frequente / MF: Muito frequente

Corpo

Cabeça Ponta



Para conseguir uma boa ligação devem seguir-se as seguintes
regras:

1.Ao efectuar a pregagem deve partir-se geralmente do ele-
mento mais delgado. 

2.Quando o elemento for pregado pela sua parte mais larga a
outro colocado de canto, os pregos devem penetrar na
segunda peça, pelo menos, nas duas terças partes do seu
comprimento.

3.Ao pregar dois elementos entre si, pela sua parte larga, deve
procurar-se que o comprimento dos pregos seja ligeiramen-
te superior à soma das espessuras, devendo ficar convenien-
temente rematadas ou dobradas as cabeças que sobres-
saiam. 

4.Quando se utilizem pregos cujo comprimento exceda os 100
mm, para unir peças de madeira com tendência a fender,
devem-se fazer previamente furos cujo diâmetro seja ligeira-
mente inferior ao do corpo dos pregos.

5.Sempre que a espessura dos elementos a unir o permita,
deve-se procurar que entre os pregos e os bordos ou extre-
mos dos elementos fique uma separação, que seja aproxima-
damente de 1/5 do comprimento do prego. 

6.Para conseguir uma maior aderência, os pregos devem pene-
trar, sempre que possível, no sentido perpendicular ao das
fibras da madeira (o poder de adesão reduz-se a metade
quando penetram na mesma direcção das fibras). 

7.Os pregos devem penetrar preferencialmente na direcção
perpendicular à superfície da madeira. Nesta posição a ade-
rência é maior.

Pese embora o referido anteriormente, o teor de humidade da
madeira é de grande importância pela sua influência sobre as
características de peso e de resistência do material, assim
como sobre a aderência ao prego e sobre a conservação dos

materiais a ser embalados. Madeiras com teor de humidade
superior a 20% são inadequadas para a embalagem de artigos
metálicos susceptíveis de corrosão.

No caso das paletes, empregam-se habitualmente remates.
Esta técnica consiste em deformar a cabeça do prego para lhe
conferir uma maior resistência ao desprendimento. 

O remate realiza-se mediante uma placa metálica marcada ou
lisa que obriga o prego a dobrar-se em forma de “J” ou em
forma de “L”. Em certos casos, a utilização de cabeças dos
pregos anelados pode substituir o remate.
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Travessa

Travessa

Pregos rematados
Bloco



Paletes de madeira e balanço ecológico

De modo geral, a madeira apresenta vantagens para o meio
ambiente derivadas da absorção de CO2 e fixação de carbono
conseguidas durante a formação da árvore. Como referência,
importa referir que 1 metro cúbico de madeira (com uma den-
sidade de 625 kg/m3 representativa da média das diferentes
espécies do planeta) equivale a 1 tonelada de CO2 absorvido.
Paralelamente, em comparação com materiais alternativos, a
madeira requer uma reduzida quantidade de energia no seu
processo de fabricação.

Ao finalizar o seu ciclo de vida, as caixas podem ser valoriza-
das mediante a compostagem, a fabricação de painéis e a pro-
dução de energia. Actualmente existe uma crescente tendên-
cia para a potenciação da reciclagem da madeira. De seguida,
representa-se esquematicamente o ciclo de vida das caixas e
embalagens de madeira.

No caso concreto das embalagens, um estudo realizado em
França pelo CTBA e pela sociedade ECOBILAN a partir de pale-
tes reutilizáveis de uso comum em todos os subsectores (800
x 1200 mm.), põe em evidência alguns dados relativos ao uso
de madeira neste tipo de aplicações. Estes estudos foram
financiados pela Agência do Meio Ambiente, pela Agência da
Energia e pelo Ministério de Agricultura francês.

Como se pode observar nos gráficos seguintes, tanto atenden-
do ao consumo de energia como às emissões de CO2, o ciclo
de vida das paletes de madeira apresenta notáveis vantagens.
No gráfico de consumo energético o símbolo negativo corres-
ponde aos ganhos obtidos mediante valorização energética. 
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Estes dados basearam-se numa situação muito desfavorável
na qual os resíduos se processam mediante combustão (valo-
rizando energeticamente somente 50% do material). Se a
madeira for aproveitada na fabricação de painéis, o balanço é
ainda mais positivo.

Pavimentos e revestimentos

Os pavimentos e revestimentos (frisos e apainelados) realizam-
-se frequentemente a partir do mesmo tipo de produto de
serração, utilizando meios e técnicas de fabricação semelhan-
tes. Por esta razão consideram-se conjuntamente neste capí-
tulo, apesar das suas especificações diferirem. Nos pavimen-
tos, devem cumprir-se determinados critérios mecânicos e
estéticos, ao contrário dos revestimentos, que requerem outro
tipo de qualidades decorativas e de isolamento.

Deste modo, no caso do pavimento, os critérios de classifica-
ção da madeira serrada estão condicionados pelas caracterís-
ticas da face com menos defeitos, que constituirá a face visí-
vel depois da sua colocação. Por outro lado, na produção de fri-

sos, habitualmente as peças fabricam-se de forma a que cada
peça de madeira serrada origina duas peças de revestimento
correspondentes às duas faces da tábua.

A tendência actual aponta para o desenvolvimento de produtos
acabados em fábrica com tratamentos decorativos (tintas, ver-
nizes, óleos, etc.) adaptados aos novos estilos de decoração.
Deste modo, cada vez mais, os produtos são fornecidos acom-
panhados de acessórios e técnicas que facilitam a sua instala-
ção e manutenção e melhoram as suas prestações e durabili-
dade. Por esta óptica, têm vindo a realizar-se numerosas
inovações orientadas para melhorar a posição da madeira em
comparação com materiais concorrentes. Nesta evolução, o
pinho marítimo situa-se num lugar preponderante, sobretudo
em França. Actualmente os pavimentos de madeira competem
com outros materiais (têxteis, cerâmicas, plásticos e simila-
res) atingindo, no contexto europeu, uma quota de mercado de
5%.

França

A utilização de pavimentos de madeira cresceu 20% nos últi-
mos 10 anos. Em 2001 representava pouco mais de 14 mil-
hões de m2, dos quais aproximadamente um terço se fabrica-
va com pinho marítimo. Esta espécie ocupa o primeiro lugar do
mercado francês, com pouco mais da metade das vendas de
madeira maciça. A produção de 4,7 milhões de m2 de pavimen-
tos de pinho marítimo pressupõe um volume de produto acaba-
do de 110.000 m3. Este valor corresponde a um consumo de
madeira em toro de 400 a 450 mil m3.
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O mercado dos revestimentos de madeira (lambris) tem
conhecido um desenvolvimento muito importante nos últimos
25 anos, apesar de na última década ter sofrido um certo
abrandamento. Esta evolução, em grande medida, foi conse-
quência do desenvolvimento de produtos acabados em fábri-
ca prontos para a sua aplicação final. Em 2002, comerciali-
zaram-se cerca de 30 milhões de m2 de frisos ou lambris e
produtos similares. Destes, 18 milhões de m2 correspon-
diam a madeira maciça (84% pinho marítimo). A produção
de 15 milhões de m2 de revestimento maciço em pinheiro
bravo representa um volume de 150.000 m2 de produto
acabado. Na sua fabricação consomem-se cerca de 600 a
650 mil m3 de madeira em toro.

Em resumo, na Aquitânia, a produção de pavimentos e
revestimentos representam em conjunto um consumo de,
pelo menos, 1 milhão de m3 de madeira em toro.

Espanha

Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de
Parquet (ANFP), no ano 2003, a produção nacional alcançou
7,6 milhões de m2. O consumo no mesmo período foi de 14,4
milhões de m2.

As espécies de madeira mais procuradas são o carvalho
(57%), madeiras tropicais (27%), e outras folhosas tempera-
das (16%).

Na Galiza, tradicionalmente, tem-se verificado uma importante
utilização de pavimentos de pinho (sobretudo soalho de ligação
macho-fêmea) para usos residenciais. Em geral, o seu fabrico
está ligado à actividade das serrações, que distribuem o seu
produto no mercado local. Na actualidade, a concorrência de
produtos alternativos tem feito com que a utilização de pavi-
mento de pinho tenha decaído no uso residencial, ficando res-
tringido a aplicações industriais ou secundárias.

Portugal

Do mesmo modo que na Galiza, a aplica-
ção de madeira de pinheiro bravo em
pavimentos, utilizada tradicionalmente,
tem vindo a decair nos últimos anos.

Por razões históricas (relações comer-
ciais com Brasil e outros países de Áfri-
ca e Ásia), existe em Portugal uma pre-
ferência marcada pelo uso de madeiras
exóticas. Como consequência deste
facto, a fabricação de pavimentos e
revestimentos é realizada frequente-
mente por empresas que também estão
vinculadas ao comércio deste tipo de
madeiras.

Cerca de 70% da produção é consumida
internamente, sendo a balança comer-
cial favorável a Portugal. A exportação
de pavimentos em madeira representou
em 2004 um volume de negócios próxi-
mo dos 38,4 milhões de euros.
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Pavimentos

As características mecânicas dos pavimentos em pinho marí-
timo permitem que este esteja apto para a utilização sem res-
trições em usos de carácter doméstico. Para usos comerciais,
pode ser também empregue em zonas de pouca passagem ou
solicitação intermitente (espaços individuais, quartos de hotel,
…).

A escolha do pavimento faz-se de acordo com o tipo de uso e
as características de dureza e de resistência a esforços de
impacto da madeira. A dureza é medida em conformidade com
a norma EN 1534 (Pavimentos de madeira e parquet.
Determinação da resistência à indentação Brinell. Método de
ensaio). A classificação realiza-se segundo a norma EN 685
que distingue 4 classes (A mínimo – D máximo). O pinho marí-
timo enquadra-se na classe B.

Tipos de fabricação utilizados segundo o Guia do Parquet
(SEDIBOIS-CTBA)

Pavimentos em madeira maciça com ranhuras e linguetas (EN
13226)

As peças produzem-se normalmente com 23 mm de espessu-
ra, quando se instalam mediante pregagem, ou com 14 mm de

espessura quando se instalam mediante colagem.
Características dimensionais:
Espessura ≥ 14mm
Largura ≥ 40 mm
Comprimento ≥ 250 mm

Teores de humidade entre 7 e 11% para todas as espécies,
exceptuando o pinho marítimo e o castanho (neste caso a gama
é de 7 a 13%).

Pavimentos em madeira maciça com sistema ligação (EN
13228)

São produtos similares aos anteriores que diferem na sua geo-
metria e no seu sistema de assemblagem. Instalam-se sempre
mediante colagem.

Características dimensionais (mm):
As arestas podem estar chanfradas.

A contraface pode dispor de uma(s) ranhura(s) com uma pro-
fundidade não superior a 1/5 da espessura total do elemento.

O sistema denominado “soalho inglês” deve ter um espaço
mínimo de 0,25 mm em todos os pontos entre os perfis macho
e fêmea do sistema de ligação. O perfil fêmea deve ser meca-
nizado longitudinalmente nos dois lados.

Teor de humidade de 7 a 11% para todas as espécies, excep-
tuando o castanho e o pinho marítimo, para as quais deve ser
de 7 a 13%.
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Espessura e ≥13 8 ≥ e 14

Largura 40 - 80 40 - 100

Comprimento 200 - 400 200 - 2000

Soalho inglês Lamelas parquet
de revestimento



Produtos de lamparquet maciço (EN 13227)

Entre os parquetes que não sejam de sistema macho-fêmea,
em função das suas características dimensionais, cabe impor-
ta distinguir: “lamparquets” (produto a 10 mm de espessura
geralmente muito difundido), os "maxilamparquets" e os "lam-
parquets longos". Estes últimos produtos estão contudo pouco
difundidos em França.

Características dimensionais:

Tolerâncias: ± 0,2 mm.

Classificação por aspecto

Em cada tipo de parquet, definido pela normativa europeia,
existe uma classificação por aspecto disponível para as espé-
cies mais habitualmente utilizadas. Há três classes de qualida-
de definidas pelos seguintes símbolos �, �, ��. Certos parâ-
metros de classificação como o diâmetro máximo do nó, são
diferentes segundo o tipo de parquet e a espécie de madeira
utilizada.

A classe � é aquela que admite o menor número de singulari-
dades. Os nós e as fendas são de pequeno tamanho ou não
admissíveis.

A classe � é aquela que admite uma maior quantidade de sin-
gularidades (nós de maior tamanho e inclusive em alguns casos
sem limitação).

A classe �� constitui uma classe intermédia.

Apesar destas classes perfeitamente definidas (�, �, ��)
existe a possibilidade do fabricante poder propor classes pró-
prias, tal como ocorre habitualmente no caso do parquet mul-
tilayer. 

O fabricante pode designar estas classes e definir as suas pró-
prias especificações, sempre que os critérios necessários para
esta classificação estejam perfeitamente identificados, indican-
do os valores limite para cada uma das singularidades admiti-
das no anexo da norma de produto à qual se refere.

O tratamento de preservação é opcional, podendo ser exigido
em alguns países. Quando este ocorre, deve ser indicada a
classe de durabilidade segundo a norma EN 460, ou o trata-
mento de preservação segundo a norma EN 351-1.

Elemento de lamparquet

Comprimento

Dimensões nominais (mm)

Largura

Elemento de lamparquet
largo

Elemento de lamparquet
de grande formato

Espessura

P
R

O
D

U
T

O
S

Perfil de um elemento





P
R

O
D

U
T

O
S



Recomendações de instalação de parquetes

A superfície de instalação deve encontrar-se limpa, plana e
seca. Neste sentido, deverá prestar-se especial atenção à
humidade da betonilha (recomenda-se uma humidade inferior a
2,5%), a coesão e dureza do suporte (deve ser suficientemen-
te rígido para poder suportar a colocação dos sarrafos), assim
como à regularidade e horizontalidade da superfície (pode com-
provar-se mediante uma régua e um nível).

Os sarrafos são geralmente de secção rectangular ou trapezoi-
dal. Para facilitar o assentamento e evitar deformações, é
recomendável praticar cortes transversais na direcção longitu-
dinal, cada 50-100 cm, incidindo até 1/2 ou 1/3 da sua espes-
sura. No caso em que o sistema de fixação dos sarrafos se
realize mediante massas de gesso, alcatrão ou outras (siste-
ma especialmente vantajoso quando se utilizam comprimentos
desiguais de pavimento), importa dispor os pregos em cada 40
ou 50 cm para melhorar a fixação.  

Na tabela seguinte, relacionam-se os principais parâmetros
que afectam a instalação do sistema de suporte:
A colocação dos sarrafos deve começar-se dispondo uma linha

em perímetro separada da parede aproximadamente 10 cm.
Esta configuração facilitará uma superfície de apoio suficiente
para as peças de remate de pequenas dimensões.
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17-22 mm 25-35 40x30

>23 mm 35-40 60x40

Espessura do pavimento

(mm)

Separação máxima

entre sarrafos (cm)

Secções mínimas

recomendadas (mm)



A pregagem deve realizar-se até ao prego penetrar no mínimo
20 mm no sarrafo, tendo o cuidado de manter um ângulo de
45º relativamente à vertical. Se o ângulo for muito fechado,
existe o risco de que possa romper-se a lingueta inferior da
ligação macho-fêmea. Pelo contrário, se a pregagem se reali-
zar demasiado na horizontal é reduzida a resistência à tracção
podendo provocar-se o levantamento da peça. As dimensões
dos pregos são geralmente 1,3 x 35 mm ou 1,4 x 40 mm.
Cada elemento deve ficar fixo no mínimo em dois pontos. Isto
obriga a prescindir de peças de comprimento inferior ao dobro
da separação entre sarrafos (excepto no perímetro). Deste
modo, com o fim de evitar deformações devidas ao movimento
higroscópico da madeira, convém deixar uma folga de uns 10
mm entre o pavimento e a parede. 

No caso do suporte ser liso e ter um bom acabamento super-
ficial, empregar-se um sistema de fixação mediante colagem,
dispondo fios de cola de cerca de 6 mm em intervalos de 10
cm.

Quando o espaço entre sarrafos fica livre, importa melhorar o
sistema de isolamento mediante a utilização de pranchas de
poliestireno, fibra de vidro ou lã de rocha. Também se deve
incluir, entre a tábua e o sarrafo, um isolamento acústico à
base de espuma de polietileno reticular de 2 a 3 mm de espes-
sura.

Revestimentos decorativos

O revestimento decorativo é constituído por uma série de
lamelas ou folhas ligadas entre si e colocadas sobre uma
superfície. Este produto, ao contrário dos pavimentos, não
necessita satisfazer características mecânicas específicas.

O revestimento, que também se denomina lambril ou apainela-
do, fabrica-se com diferentes perfis. Os principais tipos são:

Com canelado. Apresenta uma pequena moldura longitudinal de
forma arredondada, de 3 mm de raio.

Com chanfre ou perfil em V. O chanfre é um plano oblíquo forma-
do por uma aresta abatida. Tem uma profundidade de 2,5mm.
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Com “rebaixo”. A zona rebaixada é uma ranhura rectangular
situada na junta das peças. A largura da ranhura é normalmen-
te de dimensão equivalente a 10 vezes a espessura da lamela.

Lambris especiais. Além dos 3 perfis de apainelado tradicional,
descritos anteriormente, produzem-se também perfis espe-
ciais destinados a satisfazer necessidades específicas.

Características dimensionais.

Em França as dimensões e características do sistema macho-
-fêmea devem ter em conta o estabelecido na norma NF B
54090. As características de referência consideram-se a um
teor de humidade do 12%.

Espessura
- O apainelado fabrica-se com 10 mm de espessura (tolerân-

cia +0,2 mm e -0,5 mm).
- Espessura da face superior: 3,5 mm.  
- Espessura da lingueta ou macho: 3 mm.

Comprimento
A tolerância de comprimento é de ± 2 mm. As lamelas podem
obter-se de uma só peça ou mediante uniões longitudinais den-
tadas.

Largura
Geralmente as lamelas fabricam-se em larguras de 6 a 14 cm
(com 1 peça até aos 8 cm e com 2 peças quando tem uma lar-
gura maior). A tolerância é de ± 1%.
Os apainelados com chanfre ou com rebaixo fazem-se com lar-
guras compreendidas entre 6 e 8 cm, raramente com duplo
perfil.

Humidade
As lamelas devem ter, na altura de entrega, um teor de humi-
dade compreendido entre os 8 e os 15 % e devem estar esta-
bilizadas.
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Regras gerais de classificação por aspecto (NF B 54 090, arti-
go 6.1.1).

O elemento deve estar são, sem vestígio de ataque de fungos,
de podridão, ou de ataque de insectos. Não se admitem defei-
tos de fabricação visíveis na superfície. A lamela não deve ter
mais singularidades que as admitidas em cada classe.

Não se têm em conta as seguintes singularidades:

- Nós com diâmetro de até 2 mm, se não forem agrupados.
- Bolsas de resina ou vestígios de medula de até 10 mm
- Fissuras e fendas pouco visíveis
- Defeitos que não são visíveis após a união das lamelas (por

exemplo pequenos nós soltadiços sobre a lingueta ou falta de
largura localizada).

- Diferenças naturais de cor na madeira.

A medição realiza-se tomando como referência a maior dimen-
são dos nós presentes na superfície das faces visíveis da lame-
la. Consideram-se os nós da aresta quando o centro do nó não
aparece sobre a superfície (centro virtual).

Qualidade "sem nós" símbolo SN
Prestígio, etiqueta vermelha (AFNOR 54 090; 54 091)
Madeira que não tolera na superfície nenhuma singularidade
das incluídas na norma.

Qualidade " pequenos nós" símbolo PN
Selecção, etiqueta azul (AFNOR 54 090; 54 091). São admiti-
das na superfície as seguintes singularidades:

- Nós sãos e aderentes, inclusive com pequenas fendas, de
diâmetro inferior a 35 mm, não agrupados.

- Os nós, excluindo os nós soltadiços, ou faltas de matéria na
superfície de até 15 mm de diâmetro.

- As bolsas de resina fechadas e vestígios de medula com um
comprimento de até 70 mm.

- As fendas ou fissuras pouco abertas

Qualidade "nodoso", símbolo NO
Tradição, etiqueta amarela (AFNOR 54 090; 54 091)
Admitem-se as seguintes singularidades na superfície:

- Nós sem limitação de diâmetro, à excepção dos nós não ade-
rentes.

- As bolsas de resina não transversais e vestígios de medula
sem limitação de comprimento.

- As fendas pouco abertas.

Qualidade "desclassificado"
Aplica-se a toda lamela que não corresponde a nenhuma das
três classes anteriores (artigo 6.1.3 da NF B 54 090).

P
R

O
D

U
T

O
S

Possibilidades
de instalação

de revestimentos
decorativos
de interior



152 aplicações indutriais do pinheiro bravo

Este produro realça o veio
do pinho marítmo obtido

pela associação de técnicas
de acabamento: polido e

“lasur”. O princípio é o de
superar o aspecto puramen-
te visual do produto passan-
do a conferir-lhe uma dimen-
são táctil. O pinho marítimo
adapta-se especialmente a

estas técnicas que valorizan
a suas grandes qualidades

estéticas.
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Neste caso o que se pre-
tende con o acabamento é
associar as características
superficiais da madeira às
das pinturas. O resultado é
uma mistura original entre
um suporte em madeira e o
revestimento que faz lem-
brar uma superfície caiada.
O aspecto visual, apoiado
sobre o constrate, e o
aspecto táctil estão intima-
mente ligados.



Recomendações de instalação de revestimentos

Não convém realizar a instalação enquanto o local não estiver
no seu ambiente normal de utilização e protegido de qualquer
humidificação anómala. Os gessos e cimentos aplicados na
obra devem encontrar-se terminados, limpos e secos (conside-
ra-se geralmente necessário um prazo de secagem de 20 dias
em atmosfera ventilada). Como valores de referência, importa
considerar que o betão e a alvenaria estarão secos quando
atingem um teor de humidade inferior a 2,5%. No caso do
gesso o limite situa-se nos 5%. Além disso, os produtos aca-
bados em fábrica devem instalar-se depois de se terem finali-
zado os trabalhos de pintura.

Antes de colocar o revestimento é preciso fixar as réguas na
parede. As secções mais correntes são: 

- De madeira maciça (20x30 mm - 30x40 mm).
- De contraplacado (10x20 mm - 15x30 mm).
- De painel de partículas (10x20 mm). 

Se as réguas estão apoiadas numa parede húmida, convém
aplicar um tratamento fungicida. Este pode realizar-se por
diversos meios (imersão durante alguns minutos, autoclave,
etc.) utilizando produtos protectores em solvente orgânico.

A separação dos apoios (dispostos sobre a parede mediante
aparafusamento ou pregagem) não deve superar os 40 cm (ver
figura 1). Deste modo, sobre paredes que podem transmitir
humidade, a altura das réguas deve ser de pelo menos 10 mm
com o fim de criar uma caixa-de-ar de 1 cm no mínimo. A cir-
culação do ar neste espaço não deve ficar impedida pela dispo-
sição das réguas. Para isso, é conveniente dispor-se espaços
vazios de forma alternada (ver figura). Também se recomenda
criar uma abertura de uns 50 cm2 por metro linear de parede
mediante a disposição de uma solução construtiva adequada
(régua dupla, rodapé sobrelevado, grelha de ventilação, etc.).

A instalação do revestimento deve realizar-se começando pela
parte superior. A colocação do elemento de fixação deve reali-
zar-se de forma oblíqua sobre o macho ou sobre a fêmea. O
prego deve ser de um comprimento de, pelo menos, 3,5 vezes
a espessura da aba inferior da peça (no caso da régua ser de
espessura inferior a 10 mm desaconselha-se a realizar a fixa-
ção do revestimento mediante pregagem). Também há a pos-
sibilidade de empregar grampos com um comprimento mínimo
de 14 mm ou sistemas de fixação mediante clipes.
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No caso da instalação se efectuar em condições onde podem
existir pontualmente condições de humidade elevada durante
um período superior a 2 semanas (exemplo: local seco mas
não aquecido no Outono ou Primavera) deve considerar-se a
disposição de pequenas folgas entre as peças. Também há que
contemplar a instalação de barreiras de vapor.

Carpintaría e mobiliário

As aplicações de carpintaria e mobiliário constituem, do ponto
de vista da criação de valor acrescentado, um dos destinos
mais atractivos para a madeira de pinheiro bravo. As caracte-
rísticas técnicas da madeira (moderadamente dura e fácil de
trabalhar) e do seu aspecto natural característico (veio da
madeira) oferecem vantagens que, associadas à aplicação de
um desenho adequado e uma correcta aplicação das tecnolo-
gias de acabamento, tornam possível obter uma ampla gama
de produtos de primeira qualidade. Neste sentido, a experiên-
cia de sucesso de empresas com longa tradição no consumo
de madeira de pinho (no caso do mobiliário, particularmente
presentes em Portugal) constitui a melhor evidência de que é
possível garantir resultados óptimos na qualidade do produto.

O enriquecimento estético da madeira de pinho oferece infini-
tas possibilidades, intervindo sobre as tonalidades de cor e
graduações do brilho (desde o mate ao brilhante) dos acaba-
mentos. Inclusive há que considerar a obtenção de acabamen-
tos especiais mediante tratamentos de abrasão superficial. O
tratamento de acabamento aplicado tem uma importância fun-
damental, tanto na valorização decorativa da madeira, como
nas suas próprias características técnicas (rigidez superficial,
estabilidade dimensional, resistência face à acção dos agentes
de degradação, etc.).

No caso do pinheiro bravo, a aplicação de acabamentos pode
ser afectada negativamente pela presença de compostos de
resina que se concentram particularmente no cerne. A solução
mais simples pode residir na aplicação de uma secagem a uma

temperatura superior a 65ºC, para libertar os componentes
voláteis mais prejudiciais. Soluções alternativas podem consis-
tir na intervenção no processo de selecção da madeira ou na
aplicação de técnicas de pré-tratamento no acabamento.

Por outro lado, há que ter em conta que, ao longo do tempo, a
oxidação dos componentes químicos da madeira e, sobretudo,
a acção da radiação ultravioleta, provocam uma alteração da
tonalidade da madeira, escurecendo o aspecto natural da
madeira de pinho. Esta alteração pode provocar que a madei-
ra passe de um aspecto relativamente claro para um tom mais
escuro (castanho-avermelhado). Deste modo, pode ser espe-
cialmente conveniente aplicar filtros de radiação ou pigmentos
que estabilizem o material face ao efeito da luz. Este efeito pro-
tector pode conseguir-se mediante a utilização de velaturas
(óxidos metálicos e anilinas).

A penetração na direcção axial é de 1 ou 2 milímetros na
madeira de Primavera. Contudo, nas direcções transversais, a
penetração atinge somente umas poucas décimas de milíme-
tro na madeira de Primavera (na madeira de Outono apenas
existe penetração). Este efeito faz com que se acentue a tex-
tura da madeira quando se aplicam velaturas ou outros produ-
tos pigmentados.

As crescentes exigências legais relativas à segurança e pro-
tecção do meio ambiente obrigam à utilização de sistemas de
acabamento que reduzam as emissões de compostos voláteis
e não apresentem problemas de toxicidade. Este facto faz com
que as técnicas de acabamento estejam submetidas a um pro-
cesso de inovação constante no desenvolvimento de novos pro-
dutos e processos. Os novos produtos em dispersão aquosa
permitem uma lavagem mais fácil dos sistemas de aplicação e
a reutilização de produtos (depois das filtragens necessárias)
para reduzir ao mínimo as emissões de compostos líquidos e
gasosos.
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PPrroottóóttiippooss

A página seguinte mostra uma
selecção dos protótipos desen-
volvidos no âmbito do projecto
“Atlanwood” com objectivo de
mostrar diversas possibilidades
de valorização da madeira de
pinho marítimo en aplicações de
mobiliário.

Durante a fase de criação preten-
den-se conceder uma importân-
cia especial às características da
matéria-prima.

Por esta razão, as propostas de
desenho recorrem a soluções
aparentemente simples, permitin-
do deste modo destacar as possi-
bilidades decorativas da madeira
e, em especial, o seu veio carac-
terístico.

Deste modo, a tonalidade da
madeira e a sua aptidão para
receber todo o tipo de produtos
decorativos, torna possível dispor
de uma ampla variedade de
opções de acabamento, como
mostram os exemplos incluidos
nas páginas 158-161.
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Apartamentos em Arès

No centro de Arès (bacia de Arcachon), o arquitecto Bernard
Bühler cria em Junho de 1999 um conjunto de 38 apartamen-
tos distribuídos em quatro edifícios.

Nesta obra, a madeira não intervém como elemento estrutural,
mas sim como material protagonista de uma dupla fachada que
se converte no elemento mais característico da edificação.

A fachada, situada a uma distância de 1,5 m da parede do edi-
fício, permite criar um espaço intermédio entre o domínio
público e o privado. Esta câmara actua como um filtro que per-
mite entrever a partir do exterior os espaços comuns interio-
res e, a partir destes, a praça pública. Em ambos casos, de
forma velada, sugerindo mais que revelando, e conservando
cada espaço próprio.

A fachada unifica os espaços comuns e privados dos aparta-
mentos, albergando um conjunto de terraços e passadiços. Ao
mesmo tempo, os raios de sol penetram através das tábuas
criando um habitat variável ao longo do dia.

A solução também integra o edifício na sua envolvente, ao
adaptar o eixo da fachada à curva da praça frente à qual se
ergue. Ao mesmo tempo, realça os telhados a duas águas dos
quatro edifícios.

A estrutura principal do edifício foi construída em betão. Como
se pode apreciar nas imagens, parte da estrutura secundária
(elementos verticais) é metálica. Sobre esta estrutura metáli-
ca fixam-se individualmente as peças de madeira, adquirindo
uma ligeira curvatura.

A madeira de pinho marítimo constitui uma solução pertinente,
tanto pelas suas qualidades estéticas e durabilidade, como

pela sua flexibilidade para resolver uma solução arquitectónica
que procura uma criação de espaços singular.

Passados menos de 10 anos desde a sua construção, este
conjunto de casas foi já convertido num componente integran-
te do centro de Arès. 
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Sede de CAFSA em Bordéus

A criação deste edifício responde à necessidade de ampliar as
instalações da CAFSA (Cooperativa Agrícola e Florestal Sul-
Atlântica) para acolher a sua nova filial informática (S. DIGIT) e
dotar-se de salas próprias onde se possa ministrar formação.  

O novo edifício da CAFSA, em Pierroton (Bordéus), conta com
uma superfície útil de 457 m2 distribuídos em duas plantas.
Esta superfície reagrupa as novas instalações informáticas, os
serviços de informação geográfica, os escritórios de consulto-
ria de gestão florestal e os serviços comuns que incluem uma
sala de reunião e salas de formação. 

Concebido pelo arquitecto Emmanuel de la Ville, o edifício ins-
pira-se nas formas dos celeiros tradicionais das Landes, inte-
grando a tradição florestal da região com a moderna tecnolo-
gia requerida pela CAFSA para desenvolver as suas funções.

O resultado, que combina uma tecnologia simples com uma
imagem tradicional, pode reproduzir-se com facilidade e confir-
ma a competitividade económica da madeira por comparação
com soluções em outros materiais como o betão. O orçamen-
to total da obra foi de 511.000 Euros e o tempo de execução
de 8 meses (1 mês para cimentos e betonilha, 3 meses para
os componentes estruturais e 4 meses para o acondiciona-
mento interior do edifício).

Ao mesmo tempo, o edifício constitui uma galeria das possibi-
lidades dos produtos transformados a partir da madeira de
pinho marítimo (Pinus pinaster) assim como das possibilidades
de combinação da madeira com outros materiais. 

Durante o desenvolvimento da obra foram estudadas numero-
sas soluções e detalhes construtivos. Por exemplo, a fachada
combina madeira de pinho tratada para uma classe de risco
4 com carpintaria de alumínio. O desenho apresentado (o tel-
hado, a disposição dos beirais, etc.) está concebido para evi-

tar retenções de água e melhorar assim a conservação da
madeira.

No interior do edifício aparecem novamente múltiplas soluções
realizadas em madeira de pinho. Nos revestimentos das pare-
des foram empregues lambris de madeira maciça, aglomerado
de partículas longas orientadas (OSB) de 18 mm de espessu-
ra, e painel contraplacado ranhurado de 15 mm 

A escada combina os degraus e corrimões de pinho maciço
com uma estrutura de suporte em aço. As molduras, as estan-
tes e o parquet foram realizados em madeira maciça. O pavi-
mento foi tratado com um óleo de acabamento. Outros elemen-
tos de carpintaria e mobiliário empregam painel de fibras de
densidade média e painel de partículas. 

Na estrutura foi empregue principalmente madeira lamelada
colada e vigotas em duplo “T” com alma de aglomerado de par-
tículas longas orientadas (OSB) e abas em LVL (Laminated
Veneer Lumber). Também foram aplicadas vigas de madeira
maciça de 120x90 mm.
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Maison du Golf – Seignosse

Nas suas realizações, o arquitecto François Gassan (habituado
ao emprego de madeira em geral, e pinho marítimo em parti-
cular) tem por costume construir sobre terrenos irregulares,
empregando estacas para suspender as suas casas sobre as
dunas, preservando os volumes naturais e favorecendo a sua
integração. "Uma casa, quanto menos se vir, mais bela é", afir-
ma o arquitecto.

Também são combinados distintos materiais (madeira, aço,
betão, …) e espécies de madeira (pinho marítimo, folhosas
tropicais, …). As suas construções reflectem os desejos de
modos de vida formulados pelos seus clientes. Um dos seus
principais objectivos é um planeamento baseado nas garantias
de comportamento ao longo do tempo. Não obstante, este limi-
te deontológico não limita a audácia das suas propostas.

As montagens realizam-se considerando o lugar de cada ele-
mento na construção e as condições a que se verá submetido.
As uniões realizam-se de forma que não fiquem restringidos os
possíveis movimentos do material no futuro. 

A madeira dos revestimentos exteriores, de pinho marítimo
pintado, não foi aplainada para manter o seu aspecto natural e
o jogo de contrastes da sua textura e da luz. O pavimento está
realizado em ipé. Duas cores dominantes favorecem a integra-
ção da construção: o tom castanho escuro da casca da árvore
e o verde escuro.

“As casas de madeira devem ser o resultado de uma cadeia de
ofícios que inclui o serrador, o carpinteiro de obra e o arquitec-
to, cada um preocupado em dar a resposta adequada às
necessidades do seguinte” afirma Gassan.
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Vivenda em St. Girons

A casa situa-se frente ao mar, sobre o
cume de uma duna, banhada pela luz e
exposta aos elementos. O arquitecto H.
Blanchot concebeu esta habitação per-
feitamente adaptada para viver nesta
envolvente natural.

A vivenda foi construída na sua totalida-
de com madeira de pinho marítimo. A
madeira foi tratada em autoclave para
classe de risco IV e não recebeu nen-
hum revestimento decorativo comple-
mentar. O tratamento proporcionou à
madeira um aspecto homogéneo que se
mantém após cinco anos. Apesar da sua
exposição à forte tempestade ocorrida
no ano 1999, não sofreu danos estrutu-
rais nem alterações assinaláveis.

Os motivos da escolha do pinho maríti-
mo por parte do arquitecto são duplos;
por um lado a madeira de pinho permite
satisfazer todas as exigências estéticas
da obra e, ao mesmo tempo, resolve
todas as necessidades técnicas. Além
disso, a matéria-prima escolhida tem
uma origem local. 

O resultado obtido consolida a sua
escolha já que a vivenda se encontra em
plena harmonia com a sua envolvente e
todas as soluções técnicas foram resol-
vidas satisfatoriamente pelo carpinteiro
da obra graças aos seus conhecimentos
técnicos e à sua experiência.

A exposição a Este coincide com a
fachada traseira da vivenda, pelo que se
reduziram o número de janelas pensan-
do, sobretudo, em favorecer a circula-
ção do ar durante o Verão. Pelo contrá-
rio, a casa está aberta para as exposi-
ções Oeste e Sul. 

Estas fachadas consistem numas
amplas galerias protegidas pelas abas
do telhado e a colocação de ripas em
rede que permitem filtrar a incidência
directa da luz solar.

Os elementos de suporte verticais,
construídos numa peça, foram escolhi-
dos deliberadamente com uma secção
elevada. Delimitam tanto o espaço
exterior como o espaço interior da
casa tendo em conta a orientação da
edificação.

A solução, realizada exclusivamente
em madeira de pinho marítimo, resul-
tou numa vivenda equilibrada tanto pela
qualidade de vida que proporciona aos
seus habitantes como pela sua integra-
ção respeitadora no meio ambiente no
qual se insere. Um casamento entre a
areia, o espaço oceânico a Oeste, o
vento e o sol.
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O Centro Graoux

O Centro de Graoux localiza-se no coração do Parque Natural
Regional das Landes e Gasconha, uma das maiores florestas
da Europa, na intersecção do caminho de Santiago de
Compostela com o rio Leyre. 

O Centro constitui um equipamento do parque natural orienta-
do para a promoção do turismo de natureza e do descobrimen-
to do meio ambiente por entre um amplo leque de público; visi-
tantes, grupos organizados, escolares, etc. Está aberto todos
os dias do ano e proporciona uma ampla oferta de actividades
desportivas e lúdicas aos seus visitantes.

O projecto, criado no ano 1990 pelo estúdio de arquitectura
BCCR REOL de Bordéus, propõe um conjunto de edifícios nos
quais a madeira se combina com outros materiais (metal,
vidro, …) de forma harmoniosa.

O edifício de recepção, que consiste em dois pisos, situa-se
sobre o flanco de uma colina próxima do curso de água. Uma
escada de união faz comunicar este edifício com a sala para
usos polivalentes. O conjunto completa-se com nove casas de
madeira que permitem alojar um total de 60 pessoas em habi-
tações duplas ou triplas. As refeições são servidas num espa-
ço organizado em volta de uma grande chaminé. 

As secções de madeira estrutural formam-se a partir de ele-
mentos duplos de 5 x 10 cm, que se transformam em 4,5 x
15 cm nos espaços de maior altura. A distância entre elemen-
tos é de 50 ou 60 cm. Os painéis de revestimento incorporam
estuque e uma camada isolante da humidade.

Para garantir a sua durabilidade, todos os revestimentos exte-
riores foram realizados em madeira de pinho marítimo tratada
em autoclave para uma classe de risco IV.

Para cumprir com as exigências da normativa de resistência ao
fogo, os tectos e os tectos falsos do edifício administrativo
foram realizados com um painel de partículas ignífugo, acaba-
do com uma melamina que imita o veio do pinho. A estrutura
da cobertura é de madeira lamelada colada. 

Tanto do ponto de vista estético como no que respeita à sua
funcionalidade, os edifícios cumprem totalmente o seu objecti-
vo e o conjunto adapta-se perfeitamente ao meio natural no
qual se insere, permitindo uma integração total do residente
com o meio ambiente que o rodeia.

Passados 15 anos desde a sua construção, os edifícios con-
tinuam cumprindo as suas funções e os elementos de madei-
ra que se deixaram em bruto foram envelhecendo com o
tempo, ganhando uma pátina própria e sem requerer manu-
tenção posterior. A forte tempestade ocorrida em 1999 não
produziu nenhum dano estrutural.    

O atrás exposto é também o resultado do cuidado desenho
aplicado na concepção das soluções construtivas em madeira.
Elementos auxiliares que não interferem com as soluções pro-
postas do ponto de vista arquitectónico, como o uso de facha-
das com grandes abas, constituem bons exemplos de protec-
ção passiva da madeira.
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Casa Duplantier

O arquitecto Laurent Duplantier confirma com esta realização,
a possibilidade de integrar um projecto arquitectónico no meio
natural sem o alterar, inclusive quando o projecto tem lugar
num habitat verdadeiramente excepcional. Para o efeito evitou-
se empregar meios pesados de movimento de terras (bulldo-
zers ou similares) para realizar a preparação do terreno. 

O resultado confirma o êxito da integração entre a vivenda e a
natureza e, ao mesmo tempo, entre os distintos materiais
empregados; betão, aço, vidro e distintas espécies de madei-
ra que foram seleccionadas tanto por razões estéticas como
técnicas.

A casa assenta sobre uma duna que permanece intacta. As
fundações e a alvenaria de betão firmam-se sobre um solo de
areia e um sistema de estacas que permite colocar a vivenda
sobre o nível do solo. A solução permite manter a circulação do
ar e evita que qualquer elemento de madeira entre em contac-
to directo com o solo. Por sua vez, com o fim de preservar o
vínculo com a natureza, o arquitecto favoreceu a presença de
portas e janelas com grandes superfícies em vidro. 

A estrutura vertical é de betão por debaixo da vivenda. Os pila-
res foram fabricados em aço galvanizado para conferir uma
maior ligeireza ao conjunto (o seu diâmetro é de 12 cm). A
estrutura de madeira é formada em paredes 3,5 x 3,5 m. As
vigas têm secções de 30 x 10 cm e as vigotas de 20 x 8 cm
(ambas são dimensões normalizadas para a madeira estrutu-
ral de pinho marítimo).

O pavimento, as paredes e os tectos são de madeira e foram
realizados combinando várias espécies de resinosas. As pare-
des de pinho marítimo são em painel contraplacado de 10 mm
de espessura que actua como revestimento decorativo interior

e contrasta com o pavimento, em tonalidades 
alaranjadas,elaborado com madeira de pinho Oregon. 
No revestimento exterior foi empregue uma 
madeira de cedro canadiano.

As ligações empregues nos elementos 
estruturais são industriais, tanto pela 
sua origem como pelo aspecto que 
conferem às uniões. Não obstante, 
a vontade do arquitecto não se limita a 
empregar o aço em funções meramente 
estruturais, ao combiná-lo esteticamente 
com a estrutura de madeira.
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UCPA
Centro de férias e lazer 
desportivo de Soustons

O Centro situa-se no extremo Sul da costa de Landes, entre
Hossegor e Biarritz, com vistas sobre os Pirinéus e a costa
espanhola. O conjunto é composto por de diversos elementos
que o arquitecto M. Mogan resolve de forma homogénea. O
complexo localiza-se numa bela estância natural, entre um lago
e uma praia rodeada de um pinhal. Inclui um centro de recep-
ção, espaços comerciais, espaços públicos e casas privadas.

Nesta obra, a combinação da madeira com outros materiais
permite aportar soluções construtivas muito variadas. Tanto a
madeira como o aço galvanizado foram deixados em bruto,
para permitir a sua evolução e envelhecimento natural com o
passar do tempo. Os trabalhos de carpintaria exterior são em
alumínio, num tom cinzento antracite que combina com o
aspecto dos outros materiais. 

O pinho encontra o seu lugar essencialmente em revestimen-
tos interiores, assim como em certos elementos estruturais e
no revestimento exterior das casas. Nas áreas comuns, os ele-
mentos estruturais e as varandas são de metal galvanizado. 

As coberturas são de aço (inicialmente estavam previstas em
zinco, mas esta escolha foi descartada por motivos económi-
cos). As casas organizam-se em volta de um núcleo central de
betão sobre o qual se dispõe a estrutura de madeira.

As secções da madeira utilizada adaptam-se segundo o seu
uso. Dada a pequena dimensão das edificações optou-se por
uma solução estrutural clássica com uma camada primária,
uma camada secundária, aglomerado de partículas orientadas
(OSB), uma camada exterior e um isolante de humidade. As
secções seleccionadas são de 18 x 6 cm.

No interior das casas as paredes incorporam um painel isolan-
te. A configuração das fachadas foi realizada com painéis tra-
dicionais.

A estrutura de algumas áreas comuns (restaurantes, cozinhas,
clubes sociais, etc.) foi realizada em madeira lamelada colada
à qual se aplicou um protector decorativo por razões estéticas.

A solução do conjunto arquitectónico recorreu a materiais
"simples" e, segundo o arquitecto autor da obra, sem grandes
realizações de carácter técnico. 

186 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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Maison Rozes

Esta obra, em frente ao mar, situa-se sobre uma duna de areia.
Mais que uma casa, o conjunto é um complexo residencial per-
feitamente integrado numa envolvente natural privilegiada. A
superfície total aproxima-se de 300 m2.

O princípio geral da construção é de pilar/viga, onde as pare-
des só actuam como elemento de recheio. Isto permite uma
grande liberdade no desenho da carpintaria e das divisões inte-
riores da vivenda. A construção em madeira realizou-se sobre
uma construção prévia em betão. Os novos pilares atravessam
a parte antiga para se fixarem no solo e suportar a parte supe-
rior da construção de modo independente. A madeira nunca
está em contacto directo com o solo. 

A casa está realizada exclusivamente com pinho marítimo e foi
elaborada com uma grande meticulosidade. O proprietário
seleccionou pessoalmente cada uma das árvores empregues,
que se cortaram no Inverno. A madeira foi deixada a secar ao
ar, em coberto, durante vários meses. O tempo passado entre
o corte da madeira e a sua serração foi de um ano, necessi-
tando-se um total de 60 m3 de madeira para realizar o conjun-
to.

A madeira foi trabalhada como se fosse madeira verde,
armando a estrutura segundo o método tradicional de caixa e
espinha, por meio de cavilhas de acácia. Foram seleccionados
apenas pinheiros resinados, pois a sua madeira tem um alto
teor em resina, conferindo durabilidade natural e uma grande
qualidade estética (a madeira não foi tratada).

À excepção das telhas, recuperadas manualmente, todos os
elementos da casa são de madeira. As paredes são constituí-
das por elementos de 40 e 27 mm colocados no exterior da
estrutura. Uma caixa-de-ar proporciona um isolamento térmi-
co tão eficaz no Inverno como no Verão.

Os terraços são feitos com um apainelado de 45 mm de espes-
sura, impregnado em óleo para o proteger da acção dos fun-
gos e insectos xilófagos. A madeira, apesar da sua disposição
horizontal e da sua exposição à chuva e ao sol, só se viu alte-
rada no seu aspecto.

O revestimento exterior é simples e é composto por pranchas
e tapajuntas. As pranchas só foram lixadas superficialmente
para dificultar a fixação de insectos xilófagos. 

As secções, tradicionais, foram escolhidas em função do seu
papel e das exigências de resistência mecânica. Durante a
montagem da armação estrutural, realizada de forma artesa-
nal, o carpinteiro interveio também quando foi necessário favo-
recer parâmetros estéticos, deslocando um pilar para harmo-
nizar a percepção visual do espaço, ou variando a secção das
vigas à mostra pelas mesmas razões.

A vivenda é uma casa de carpintaria de armar onde a matéria-
-prima, o pinho marítimo, foi transformado num “espaço de
vida” pelo carpinteiro Franck Strumia, herdeiro e transmissor
de uma tradição construtiva secular. O resultado, a partir de
uma antiquíssima tradição, é uma casa moderna e atractiva,
concebida para viver em perfeita harmonia com a natureza em
pleno século XXI.

190 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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Ginásio St. Paul Les Dax

Este ginásio foi desenhado pelo arquitecto Dumon, adepto da
aplicação da madeira, em particular de pinho marítimo. Este
arquitecto tem realizado numerosas obras de equipamentos
desportivos (cerca de cinquenta), construção social e casas
particulares. O ginásio foi construído no ano 1998. Ocupa 44 x
24 m, podendo acolher até 300 pessoas nas suas bancadas.

O perímetro do edifício encontra-se pavimentado em tijoleira. A
cobertura é curva e está colocada sobre pilares, sendo a estru-
tura formada por vigas de madeira lamelada colada de pinho
marítimo. O revestimento exterior situado junto à parte frontal
do edifício foi construído em madeira de pinho marítimo ao qual
se aplicou um acabamento decorativo pigmentado. A estrutura
da cobertura é formada por 5 vigas de madeira lamelada com
uma envergadura de 28 m e uma secção de 15 x 50 cm. Parte
do canto das vigas (30 cm) está oculto por um tecto falso. As
vigas estão encastradas numa treliça em madeira de pinho
marítimo de 20 x 5 cm de secção e tensionadas por tirantes. 

A cobertura está executada com um material metálico muito
ligeiro que incorpora um elemento isolante. O pavimento é
constituído por uma laje de betão sobre a qual se aplicou uma
resina. O exemplo desta obra é simples nos seus princípios
arquitectónicos. O espaço criado é agradável, responde perfei-
tamente às suas funções e satisfaz tanto os seus promotores
quanto os desportistas que ali desenvolvem a sua actividade.

Desde 1998, este edifício constitui um bom exemplo de inte-
gração entre materiais com presença de madeira de pinho
marítimo. Do ponto de vista técnico, as vigas de madeira lame-
lada conferem carácter e ligeireza à estrutura. Por outro lado,
a presença de madeira confere calidez ao conjunto. 

A escolha do pinho marítimo responde tanto à experiência pré-
via do arquitecto, como à sua vontade de empregar e valorizar
nas suas obras uma matéria-prima local, uma madeira do país.

194 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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As cabanas Bartherotte

Os irmãos Hadrien e Martin Bartherotte denominam de “caba-
nas” as suas construções, à imagem das casas utilizadas pelos
cultivadores de ostras ou pelos resineiros. Estas "cabanas" de
hoje em dia, estão integralmente realizadas em madeira de
pinho marítimo (Pinus pinaster) e têm áreas de 70, 160 ou
inclusive 300 m2. 

No seu trabalho, tudo faz referência à tradição da construção
em madeira, incluindo a marcação individual de cada elemento
segundo o código dos carpinteiros de obra, para que cada casa
pudesse ser desmontada e reconstruída se fosse necessário. 

Toda a madeira empregue, tanto no interior como no exterior,
não foi aplainada para manter o seu aspecto natural. O mobi-
liário também foi realizado em madeira de pinho marítimo,
desde as camas até aos elementos da cozinha ou do quarto de
banho. Neste sentido, cada obra constitui um trabalho de
investigação sobre as possibilidades de combinar a madeira
em função da sua cor e do seu veio com o fim de enriquecer a
beleza e funcionalidade do espaço. Assim, a madeira mais
avermelhada, com um maior teor em resina, foi empregue na
elaboração dos quartos de banho, para minorar os possíveis
efeitos derivados de um teor de humidade elevado.

Apesar da obra constituir uma verdadeira exposição das pos-
sibilidades de emprego da madeira de pinho marítimo, o resul-
tado não resulta excessivo e permite manter distintos ambien-
tes carregados de sedução. 

A estrutura constitui um exemplo puro de um sistema de pila-
res e vigas, onde os pilares actuam como elementos de supor-
te enquanto que as vigas horizontais completam a estrutura. A
estrutura resultante é similar à de um barco, predominante-
mente horizontal. A madeira foi tratada para classe de risco II. 

A montagem realizou-se colocando cavilhas de acácia, que con-
tribuem para reforçar a estabilidade da estrutura sem se pro-
duzirem retracções da madeira. Deste modo, a estrutura

arma-se de forma a que, ao secar, a madeira “puxa”, reforçan-
do as ligações.

Não há laje (a ventilação fica garantida pelas aberturas). A
madeira nunca está em contacto directo com o solo. 

O apainelado exterior foi realizado com pranchas de pinho marí-
timo de 40 a 50 cm de largura e 4 cm de espessura, seleccio-

nados para que apresentem um aspecto homogéneo. As pran-
chas são extraídas geralmente do toro basal da árvore para
poder obter as larguras requeridas. 

A construção da vivenda foi integrada perfeitamente na sua
envolvente mediante um projecto que teve em conta a preser-
vação das árvores existentes e a integração de um meio
ambiente florestal. Por sua parte, a madeira de pinho marítimo
evidencia toda sua riqueza e diversidade. É uma madeira lumi-
nosa, que adquirirá uma pátina bronze com o tempo, dotando
esta vivenda de um cariz caloroso.

Toda a obra, com uma área útil de 160 m2, terraço incluído, foi
realizada em 4 meses com um equipa de 6 pessoas.

198 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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Grupo escolar em Teich

O projecto é a primeira fase de um complexo educativo que
compreenderá um conjunto de 13 salas de aula. Após uma
primeira fase, na qual se construíram as 7 primeiras salas de
aula, está previsto completar a área educativa e ampliar o
pátio existente para criar um restaurante.

Neste projecto, o arquitecto M. Gorce propõe um conceito
global baseado no emprego conjunto da madeira e do betão,
combinados com a radiação solar. Esta estratégia traduz-se
em aproveitar a complementaridade dos materiais para atin-
gir uma solução óptima na estruturação do conjunto dos edi-
fícios e na escolha da sua orientação geográfica. A madeira
encontra-se nos revestimentos exteriores, na estrutura e nas
superfícies abrigadas. Por outro lado, o betão proporciona a
inércia térmica do edifício, baseando-se na captação da
radiação solar.

O projecto consegue uma completa inserção na envolvente,
que confina com um bosque. O acesso é directo e cómodo
através de um amplo caminho pedonal que pode percorrer-se
em bicicleta. Deste modo, a conservação da vegetação
arbustiva existente, a disposição de travessas de madeira
sobre a areia que se encontra coberta de acículas dos pinhei-
ros, e a cobertura vegetal do telhado reforçam a integração
da obra na sua envolvente.

A estrutura de suporte (vigas e pilares), assim como os
revestimentos das fachadas foram realizados em madeira.
Os principais elementos estruturais em madeira lamelada
colada, a estrutura secundária, os muros e as fachadas
foram realizados em pinho marítimo e abeto. O telhado foi
realizado em ardósia de tonalidade verde. A durabilidade e a
qualidade sanitária determinaram a escolha dos materiais
empregues nos ambientes interiores, sobre a base de isolan-

tes celulósicos e de cânhamo. As empenas foram revestidas
interiormente em placas de gesso reforçadas com fibra de
celulose. O custo total do complexo ascende a 1,5 milhões de
euros. A carpintaria de madeira representa cerca de 20% do
custo. 

O conjunto dos edifícios do complexo agrupa-se em forma de
“E” para se proteger dos ventos dominantes. O edifício prin-
cipal desenvolve formas curvas. Por outro lado, as salas de
aula adoptam formas estruturadas e regulares à imagem da
função de que se revestem. Deste modo, os amplos beirados
e as zonas cobertas do pátio oferecem protecção contra a
chuva, funcionando ainda como zonas de sombra onde se
pode resguardar do calor. 

Esta realização representa uma boa referência sobre as pos-
sibilidades que oferece a construção em madeira, combinada
com outros materiais, para proporcionar espaços funcionais
cálidos e acolhedores. Neste exemplo, o objectivo é realizar
um complexo escolar que integre vários edifícios com funçõ-
es diferentes, num contexto onde o meio ambiente tem uma
grande importância. Sobretudo, pretendeu-se criar um espa-
ço onde as crianças vivam e aprendam num complexo arqui-
tectónico respeitoso para com a envolvente e adaptado para
favorecer a qualidade das suas condições de “trabalho”.

202 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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Obras de exterior e mobiliário urbano

A capacidade da construção em madeira se adaptar a terre-
nos irregulares, respeitando a configuração natural da envol-
vente, faz com que se trate de um material muito adequado
para a construção de pequenas obras auxiliares como passa-
diços, acessos pedonais, ou pontes. As imagens incluídas de
seguida, como exemplo, põem em evidência as numerosas
possibilidades de integração que a madeira de pinho oferece
em espaços urbanos e recreativos.

Como se pode verificar, as possibilidades de combinação com
outros materiais (aço, betão, etc.) ou com madeiras de dife-
rentes geometrias e tipos (rolos, madeira serrada, tratada
em autoclave, com acabamentos superficiais protectores
e/ou decorativos, etc.) fazem com que as opções de desen-
volvimento de novas aplicações sejam muito numerosas.

A imaginação é o único limite que existe para conseguir criar
espaços funcionais e atractivos que se integram perfeitamen-
te na envolvente. Todo isto utilizando uma matéria-prima local
que tem um custo relativamente reduzido.

O respeito por algumas regras elementares de desenho
construtivo (protecção dos topos, arredondamento de ares-
tas, distanciamento de zonas de acumulação de humidade,
etc.) em conjunto com o correcto tratamento da madeira
para a classe de risco correspondente, torna possível obter
excelentes resultados de durabilidade.

206 aplicações indutriais do pinheiro bravo
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A N E X O  1

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



Durante muito tempo, verificou-se a existência uma lacuna de
normativa relativa à classificação visual de madeira de pinheiro
bravo com fins não estruturais. Este facto propiciou o desen-
volvimento de regras de classificação não normalizadas por
parte dos fabricantes.

Actualmente existem normas europeias que estandardizam a
classificação visual da madeira serrada com fins não estrutu-
rais, UNE-EN 1611-1:2000 “Madeira serrada. Classificação
pelo aspecto da madeira de resinosas. Parte 1: Espruce euro-
peu, abetos, pinhos, pseudotsuga e larícios”. Não obstante, a
falta de conhecimento da normativa por parte dos produtores
e consumidores, em conjunto com o forte enraizamento dos
sistemas de classificação tradicionais, fazem com que neste
momento a aplicação destas normas seja contudo todavia rela-
tivamente reduzida.

A seguinte tabela contém, para cada região, as diferentes nor-
mas ou regras de classificação visual decorativa disponíveis
para aplicação à madeira serrada de pinho marítimo.

No caso da Galiza, actualmente, encontra-se em fase de estu-
do uma nova norma de classificação visual de pinho galego para
utilização em carpintaria. Com isto pretende conseguir-se uma
nova classificação (por qualidade e dimensões) que facilite o
intercâmbio comercial desta madeira em determinadas aplica-
ções.

Norma EN 1611-1:2000

“Madeira serrada. Classificação pelo aspecto da madeira de
resinosas. Parte 1: Espruce europeu, abetos, pinhos, pseudot-
suga e larícios”

Estas normas, transpostas da norma europeia EN 1611-1,
desenvolvem os critérios de classificação visual por aspecto da
madeira serrada, seca ou verde, de várias espécies de resino-
sas europeias (Espruce europeu, abetos, pinhos e pseudotsu-
ga).

As peças classificam-se em função da presença de defeitos
(descaios, bolsas de resina, inclinação do fio da madeira, pre-
sença de ataques de fungos, etc.) nas faces e cantos da madei-
ra serrada.

Critérios para a classificação:

- G2. Classificação em função da presença de nós (nas duas
faces) e outras singularidades.

- G4. Classificação em função da presença de nós (nas duas
faces e nos dois cantos) e outras singularidades.

Apesar de não existir uma coincidência entre as qualidades das
duas faces, a norma estabelece que a qualidade da peça será
a imediatamente superior à que corresponda à face de pior
qualidade. Deste modo, quando se aplica o critério G4, a qua-
lidade da peça será a que corresponda ao canto de pior quali-
dade.

Uma vez eleito o procedimento de classificação, são formados
lotes por categoria de madeira serrada, classificando as peças
de forma individual após comprovar visualmente o cumprimen-
to dos critérios de classificação.

A norma estabelece cinco categorias:
Qualidade 0: Especial Qualidade 1: Primeira
Qualidade 2: Segunda Qualidade 3: Terceira
Qualidade 4: Quarta

218 aplicações indutriais do pinheiro bravo

Regras comerciais Regras de classificação
nao normalizadas comerciais para madeira

serrada de pinho galego

Normas de classifi- NF B 53520
cação nacional

Normas europeias EN 12246 EN 12246 EN 12246
harmonizadas EN 1611 EN 1611 EN 1611

Aquitânia PortugalGaliza



De seguida apresentam-se as tabelas de classificação em fun-
ção dos nós e de outras singularidades, tanto para o critério
de classificação G2 como do G4.

(A) Nós de tamanho igual ou inferior a 10 mm não se consideram, exceptuando aque-
les podres ou soltadiços. (B) Para o espruce europeu, abetos e pseudotsugas, cuja
largura for 225 mm ou superior, o tamanho máximo dos nós deve ser aumentado 10
mm. Deste modo, em pinho, para largura de peça igual ou superior a 180 mm, se per-
mite incrementar o tamanho do nó em 10 mm. (C) Para uma largura de peça maior
que 225 mm, o número total de nós deve ser incrementado em 50 %. (D) Os nós repas-
sados de canto são admitidos em peças de qualidades G4-2, G4-3 e G4-4.

Sãos 10% da largura 10% da largura 10% da largura 10% da largura
e aderentes +10 mm +20 mm +35 mm +50 mm

(A) Tamanho do nó Mortos ou 10% da largura 10% da largura 10% da largura 10% da largura
(redondo e oval) parcialmente +0 mm +10 mm +20 mm +50 mm
na face da aderentes

(B) classificação Com casca Excluído 10% da largura 10% da largura 10% da largura
inclusa +0 mm +15 mm +40 mm
Podres Excluído Excluído 10% da largura 10% da largura Sem
ou saltadiços +15 mm +40 mm restrição

(A) Número da 2 4 6 Sem restrição
Número da nós total
nós no Podres,
pior metro soltadiços ou 0 1(*) 2 5
da qualidade casca inclusa

Espinha ou da 0 4 6 Sem restrição
(C) aresta em espinha

Valores máximos para os critérios G2 e G4DefeitoNota

Qualidade 0 Qualidade 1 Qualidade 2 Qualidade 3 Qualidade 4

* Só aplicavel a nós com casca inclusa.

Sãos ø máximo em % da espessura da peça
e aderentes 50 % 90 % 100 % 100 %

ø máximo ≤ que o ø autorizado nas faces
(A) Tamanho do nó Mortos ou ø máximo  em % da espessura da peça

(redondo e oval) parcialmente 33 % 67 % 75 % 100 %
no canto de aderentes ø máximo ≤ que o ø autorizado nas faces

(D) classificação Com casca ø máximo  em % da espessura da peça
inclusa 0 % 33 % 50 % 90 %

ø máximo ≤ que o ø autorizado nas faces
Podres ø máximo  em % da espessura da peça
ou soltadiços 0 % 0 % 50 % 90 %

ø máximo ≤ que o ø autorizado nas faces
Número de Número de Sem
nós no nós total 1 2 4 restrição

(C) pior metro Podres,
de qualidade soltadiços 0 1 2 3
de cada canto ou casca inclusa

Valores máximos para os critérios G4DefeitoNota

Qualidade 0 Qualidade 1 Qualidade 2 Qualidade 3 Qualidade 4
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Qualidade 0 Qualidade 1 Qualidade 2 Qualidade 3



Outras singularidades

(E) O inclinação do fio inclui o fio entrecruzado.
(F) Determinado segundo norma EN 1311. Se houver várias zonas afectadas devem
considerar-se todas.

Norma EN 12246:2000 

“Classes de qualidade da madeira em paletes e embalagens”

Esta norma considera dois tipos (P1 e P2) na classificação da
madeira destinada à fabricação de embalagens industriais e
paletes reutilizáveis.
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Casca inclusa sobre Metro linear
a face de mais penalizado 0 2 2 4 Sem
classificação Comprimento total 0 100 mm 200 mm 300 mm restrição
Bolsa de resina Metro linear mais  
sobre a face penalizado 2 4 4 4 Sem
de classificação Comprimento total 75 mm 100 mm 200 mm 300 mm restrição
Madeira resinada Sem
(qualquer face) Superfície 0 0 30 % 50 % restrição
Madeira de compressão Sem
(qualquer face) Superfície 0 10 % 30 % 50 % restrição

(E) Inclinação do fio Qualquer face Excluído Excluído Permitido Permitido Permitido

Podridão Qualquer face Excluído Excluído Excluído Excluído Pequenos 
(F) traços

Fungos cromogéneos Profunda em % to- Excluído Excluído 10 % 50 %  
e pasmo tal de superficie Sem
(em qualquer face) Superficie em % Excluído Excluído 20 % 100 % restrição

total de superficie
Picaduras
não activas Picaduras
e negras não activas

Ataques de insectos (em qualquer face) Excluído Excluído Excluído <2 mm no e negras
15% da <2 mm
superficie

Valores máximos para critérios G2 e G4

Outras singularidades da estrutura

Nota
Qualidade 0 Qualidade 1 Qualidade 2 Qualidade 3 Qualidade 4

Defeito

Alterações biológicas

Largura sobre a face
a partir de cada canto 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Descaio Largura sobre o canto 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 20 mm
Comprimento
(% da largura da aresta) 20 % 20 % 30 % 50 % 100 %

Medula Excluida Permitida Permitida Permitida Permitida
De topo, em cada topo
 (% da largura) 100 % 100 % 150 % 200 % 500 %
Face espessura 

Fendas sobre a <60 mm (% comprimento) 10 % 25 % 35 % 75 % 100 %
face de classificação Face espessura >60 mm 

(comprimento) 10 % 33 % 50 % 90 % 100 %
Repassados (% comprimento) 0 0 0 20 % 40 %
Flecha     Espessura <45 mm 10 mm 10 mm 15 mm 50 mm 50 mm
de face    Espessura ≥45 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 50 mm

Deformação Flecha de canto 4 mm 4 mm 4 mm 10 mm 30 mm
(em 2 m) Empeno (% da largura) 8 % 8 % 8 % 10 % 20 %

Empeno em hélice (% largura) 3 % 3 % 3 % 5 % 5 %

Valores máximos para critérios G2 e G4
Defeito

Singularidades de corte

Qualidade 0 Qualidade 1 Qualidade 2 Qualidade 3 Qualidade 4

Nas duas faces os nós devem medir-se conforme o disposto na alínea 4.1.2
Nós da norma EN 1310:1997. Não devem considerar-se nos cantos. Os nós
 menores de 10 mm non deben ter-se em conta. Os nós agrupados deven
 considerar-se como nós individuais.
   Nó aderente, parcialmente
   aderente ou morto ≤ 33% da largura da peça ≤ 60% da largura da peça
   Nó soltadiço ≤ 20 mm ≤ 30 mm
   Nó podre ≤ 30 mm ≤ 30 mm
   Nó oval Admissível Admissível
Medula à vista Admissível sobre uma face Admissível sobre uma face
Medula oculta Admissível Admissível
Fendas Deve-se ter em conta as fendas nos topos, nas faces e nos cantos.

Devem medir-se conforme à norma EN 1310.
   Fendas de face Admissível* Admissível*
   Fenda repassada (nas tábuas) 1 fenda por prancha ≤ 1 vez 1 fenda por prancha ≤ 2 veces

a largura da tábua a largura da tábua
   Fenda repassada
   (nas travessas e nos blocos) Não admissível Não admissível
Bolsa de resina Admissível só sobre uma face Admissível só sobre uma face
Casca inclusa Não admissível Não admissível
Azulado Visível ** Visível **
Alteração biológica
excepto o azulado Não admissível Não admissível
Picadura activa Não admissível Não admissível
Picadura negra Admissíveis até 5 orifícios de Admissíveis até 5 orifícios de

diâmetro ≤ 3 mm diâmetro ≤ 3 mm

O descaio deve ser medido de acordo com a alínea 4.8 da norma EN 1310:1997.

Admissível até 25% da Admissível até 30% da
Descaio (sem casca)*** largura da peça, até 33% largura da peça, até 50%

da espessura e admissível a ambos da espessura e admissível a ambos
lados de uma face se ≤ 10 mm lados de uma face se ≤ 20 mm 
em cada lado. em cada lado.

Características Classe P1 Classe P2

* Excepto em redor da pregagem (fazer referência às normas de produto correspondentes).
** O azulado não afecta as propriedades mecânicas. O azulado pode evitar-se mediante a secagem em 

estufa ou outros métodos.
*** Se for excluído o descaio, as normas de produto ou os contratos devem defini-lo.



Regra de classificação comercial da
madeira serrada de pinho galego 
(denominação comum do pinheiro bravo procedente da Galiza)

Esta regra é utilizada para a classificação de tábua e prancha
para utilização em construção e carpintaria. 

A classificação por qualidade distingue 4 tipos principais:

Madeira limpa

- Livre de defeitos como nós e bolsas de resina. 
- Sem descaio nos cantos e sem azulado em nenhuma peça.

Madeira especial, semi-limpa, ou carpintaria

- Até 2 nós ou outros pequenos defeitos de tamanho inferior a
25 mm por peça. 

- Não admite azulado.

Madeira corrente (qualidade mais comum)

- Admite nós não soltadiços e outros defeitos sem limite,
salvo se estes afectam de forma substancial a estabilidade
mecânica da peça (exemplo: nós ovais). De modo muito limi-
tado, em algumas peças, admitem-se descaios nos cantos e
nas zonas azuladas.

Nota: em algumas zonas (exemplo: Pontevedra) distingue-se
uma qualidade adicional denominada “pavimento”. Este tipo
corresponde à selecção da madeira da melhor qualidade da
classe “corrente”. 

Tábua de cofragem

- Admite defeitos sem limitação.
- Também admite descaios laterais e coloração por organis-

mos cromogéneos. 
- A espessura mais usual para esta qualidade é 25 mm.

A tábua das qualidades “limpa” e “especial”, também denomi-
nada “semi-limpa” ou “carpintaria”, destina-se a carpintaria e a
mobiliário. Este tipo de madeira apresenta-se habitualmente
com um comprimento de 2,5 m e sem classificação por largu-
ra (“larguras corridas”). No caso da embalagem, do mesmo
modo que nas paletes, actualmente tende a consumir-se
madeira de 2,5 m com largura predeterminada. Por esta
razão, nos últimos anos, foi introduzido em algumas serrações
o sistema de classificação por larguras fixas, pelo que se tem
a madeira em lotes com uma só medida de largura.

As espessuras mais habituais para a tábua são 15, 20, 25, 30
e 40 mm. Para o tabuado, serão as espessuras de 50 ou 55
mm e para a prancha, de 70 ou 76 mm.

Quanto às larguras a classificação mais usual é a seguinte:  

- 10 a 16 cm (em “larguras corridas”).
- 17 a 24 cm (em “larguras corridas”).
- Superior a 25 cm.

As empresas que efectuam a secagem da madeira ao ar livre,
entregam habitualmente a madeira com uma percentagem de
humidade situada em cerca de 20%. No caso das empresas
que dispõem de estufas de secagem, a humidade média de
entrega estará habitualmente entre os 10 a 12%.
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Classificação da madeira em
toro de pinho marítimo

Da classificação da madeira em toro de pinho
marítimo existem unicamente umas regras nacio-
nais admitidas pelo sector profissional em
França. Ainda que esse documento tenha sido
proposto como norma, ainda não foi reconhecido
formalmente.

Dimensões

Sobre o comprimento: 1 cm/m com 3 cm no míni-
mo

Madeira de pequeno comprimento e madeira de
comprimento médio: comprimento medido de 10
cm em 10 cm ou de 25 cm em 25 cm, à escol-
ha. Madeira de comprimento longo: comprimento
medido cada 50 cm, com excepção para o pinho
marítimo em que é medido 10 cm em 10 cm ou
de 25 cm em 25 cm, à escolha.

Refira-se que o volume será obtido com uma tole-
rância de 3%.
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D1 6 - 19 cm

D2a 20 - 24 cm

D2b 25 - 29 cm

D3 30 - 39 cm

D4 40 - 49 cm

D5 50 cm e +

Ø na baseClasses

Madeira de pequeno comprimento < 3 m

Madeira de comprimento médio 3 a 5 m

Madeira de comprimento longo > 5 m

ComprimentoClasse

A B C D PT T
Inclinação

- Normal ≤ 5% do Ø � � � � �

- Forte > 5% do Ø � x � � �

Fendas
-Fendas de topo

Fenda central x x x � �
Fenda anelar �
Cavidade de abate � �

- Fenda lateral
 Fissura radial �

Alterações devidas à acção de fungos

- Mancha ou lista central x x � � �

- Assado x x � � x
- Podridão mole � x
- Azulado x x x � �

Degradação devida a insectos
- Pequenos orifícios (picadas mortas) x x x � �

- Furos grandes � x
Outras degradações

- Superficie carbonizada x x x � x
- Feridas cicatrizadas (4) (5) (6) (7) �

- Corpos estranhos �

- Lado seco - árvore seca x x x � �

Trituração

Selecção

Serração e fabricação de chapa

x  - Não permitido
� - Permitido

(4) 1 Ferida superficial (a menos dum cm do cambium).      (5) 2 Feridas superficiais.
(6) 3 Feridas superficiales .     (7) Mais de 3 feridas superficiais.



Caderno de condições de compra 

O caderno de compra é um documento comercial elaborado por
uma empresa de forma individual para recolher as suas necessida-
des e exigências específicas de matéria-prima. Este documento
baseia-se habitualmente em regras de classificação reconhecidas
pelo sector.

Exemplo: Produção de madeira para a fabricação de paletes
com uma linha de fabricação com chipper canter e serras
duplas.

Comprimento
- Comprimento nominal: 2,40 m 

comprimento solicitado: 2,50 m ± 20 mm
- Comprimento nominal: 2,00 m

comprimento solicitado: 2,10 m ± 20 mm

Diâmetro da ponta delgada
- Para comprimento 2,50 m - mínimo: 160 mm / máximo:
300 mm
- Para comprimento 2,10 m  - mínimo: 200 mm / máximo:
300 mm

Exigências de conformidade
- Flecha: 5 cm sobre o comprimento
- Conicidade: inferior a 40 mm/m

Singularidades admitidas
Ninhos de nós (no sentido vertical):  
- 4 no máximo sobre 2,5 m
- 3 no máximo sobre 2,10 m

Singularidades excluídas
- Toros que apresentem azulado ou podridões
- Toros com fendas ou rachaduras

Tolerância permitida 
- Até 10 toros não conformes por camião, que o fornece-
dor deve substituir por peças conformes.
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A B C D PR T
Dimensões mínimas sem casca

- Comprimento (m) 2 2 2 2 1
- Diâmetro no topo (cm) 25 25 20 14 6

Particularidades de estrutura
Nós aparentes

- Nó são e aderente
Pequeno nó < 25 mm x (3) � � �
Nó médio 25 a 40 mm x (3) � � �
Nó grande > 40 mm x x x � �

- Outros nós sem podridão
Pequeno nó < 25 mm x x (3) � �
Nó médio 25 a 40 mm x x (3) � �
Nó grande > 40 mm x x x � �

- Nó podre x x x � �

Nó incluso x (2) � � �

Inclusão de casca x x x � �

Particularidades da forma do tronco
Fuste torto

- Curvatura simples
Praticamente nula < 1 cm/m � � � � �
Fraca 1-2 cm/m � � � � �
Forte > 2 cm/m � x � � �

- Curvatura complexa
Praticamente nula < 1 cm/m � � � � �
Fraca 1-2 cm/m x � � � �
Forte > 2 cm/m x x x x �

Trituração

Selecção

Serração e fabricação de chapa

x  - Não permitido
� - Permitido

(2) Comprimento mínimo de 1,5 m. entre dos verticílios de nós.
(3) Se o comprimento  ≥ 3,50m, tolerância de uma coroa de nós situada a menos de 10% do
    comprimento medido a partir de uma extremidade.
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C R I T É R I O S  D E  C L A S S I F I C A Ç Ã O  V I S U A L
P A R A  U S O S  E S T R U T U R A I S



A madeira é um material renovável que apresenta importantes
variações nas suas propriedades em função da espécie de
madeira, da genética e das condições de crescimento. Estas
propriedades não variam unicamente entre árvores, mas
variam também dentro de uma mesma árvore, podendo encon-
trar-se importantes variações tanto na direcção transversal
como ao longo do eixo do tronco. Além disso, a orientação de
serração influencia de forma notável as propriedades do produ-
to.

Devido a esta variabilidade na madeira, que afecta as suas pro-
priedades mecânicas, é necessário efectuar uma classificação
que permita conferir a cada peça valores característicos de
resistência, em função das suas propriedades.

Desta forma, é possível dispor de um material normalizado em
termos de resistência, dimensão (largura, espessura e compri-
mento), características físicas (teor de humidade, densidade)
e atributos estéticos (nós, descaios, alterações biológicas).
Além disso, é necessário que estes produtos disponham da
marcação CE de conformidade.

Existem dois sistemas de classificação estrutural da madeira
serrada:

- Classificação visual.
- Classificação mecânica.

No caso de utilizar sistemas de classificação visual, a atribui-
ção de qualidades e de classes resistentes realiza-se de acor-
do com o seguinte procedimento:

Classificação visual de madeira estru-
tural de Pinus pinaster em Espanha

A norma UNE 56544:2003 “Classificação visual da madeira
serrada de uso estrutural” estabelece uma metodologia de
medição e de avaliação de defeitos, classificando a madeira em
duas qualidades (ME-1 e ME-2).

A norma permite classificar a madeira em estado verde ou
seco, segundo os seguintes critérios:

- Madeira húmida: quando a humidade média é superior a
20% (25% para peças com uma secção superior a 200
cm2). A madeira é marcada como “WET GRADED”.

- Madeira seca: quando a humidade média for inferior ou igual
a 20% (25% para peças de secção superior a 200 cm2),
sem que nenhuma leitura individual exceda os 24 % (29%
para peças de secção superior a 200 cm2). A madeira
marca-se como “DRY GRADED”.

A conveniência de estabelecer claramente a humidade da
madeira é devida às seguintes razões:

- Na madeira classificada húmida (WET GRADED) podem pro-
duzir-se (posteriormente à sua classificação) fendas, defor-
mações e alterações dimensionais que apareceram gradual-
mente durante o processo de secagem. Deverá ter-se em
conta que esta madeira não incorporou nem as especifica-
ções por fendas, nem as exigências de deformação máxima.
Pelo contrário, na madeira seca (DRY GRADED), conside-
rou-se a avaliação das fendas, deformações e densidade.

- Devido a que as especificações por tamanho das fendas se
referem a um teor de humidade máximo de 20%, uma
madeira com teor de humidade inferior a este valor poderá
apresentar fendas de tamanho ligeiramente superior ao
especificado, sem que por isso deva ser considerada de qua-
lidade inferior.
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Procedimentos de clasificação visual
estrutural e atribuição de classes resistentes

Procedência da   Aquitânia  Galiza  Portugal
madeira

Espécie de madeira Pinus pinaster Pinus pinaster Pinus pinaster

Norma de clasificação NF B 52-001 UNE 56544 NP 4305
visual de madeira estrutural

Atribuição  de classes de ST-I ME-1        E
qualidade á madeira ST-II ME-2

ST-III

Atribuição de classes ST-II       C24 ME-1     C24 E     C18
de resistência ST-III      C18 ME-2     C18
Norma EN 1912



- Para evitar que o comprador de madeira húmida tenha grandes perdas por deformações excessivas, a norma estabelece uma forma indirecta de
as limitar na primeira qualidade (ME-1). Para o efeito, aplicam-se especificações por tamanho máximo do anel de crescimento, com o que se
limita a quantidade de madeira juvenil presente nas peças, causa principal de grande parte das deformações produzidas durante a secagem.

Nós na face d < 1/5 de h d ≤ 1/2 de h
Especificações dos nós Nós no canto d ≤ 1/2 de b e d ≤ 30 mm d ≤ 2/3 de b

* Para secções cuja relação h/b ≤ 1,5, as quatro superfícies sejam consideradas como faces.
Os nós com diâmetro menor ou igual a 10 mm podem desvalorizar-se excepto nos nós repassados.

Especificações da largura Largura máxima do anel ≤ 8 mm Sem limitação
máxima de anel (só se for classificada em verde)

Fendas de secagem (profundidade) ≤ 2/5 de b ≤ 3/5 de b
Especificações das fendas Fendas interna, radial e fenda anelar Não admissível Não admissível

* Para secções cuja relação h/b ≤ 1,5, as quatro superfícies sejam consideradas como faces.
Especificações dos descaios Descaios Comprimento  ≤ 1/4 de L Comprimento ≤ 1/3 de L

Largura G ≤ 1/4 Largura G ≤ 1/3
Especificações da inclinação do fio Inclinação do fio 1:10 1:6

Bolsas de resina e casca inclusa Admissível se o seu comprimento for inferior a 80 mm.
Madeira de compressão Admissível em 1/5 da secção Admissível em  2/5 da

ou a superfície da peça. secção ou a superficie
da peça

Especificações de outras singularidades Medula Admissível se for classificada em seco Admissível
Não admissível se for classi- 
ficada em húmido

Visco (Viscum album) Não admissível
Azulado Admissível
Podridão Não admissível
Galerias de insectos xilófagos Não admissível

Dimensões e tolerâncias Segundo especificações da Norma UNE-EN 336
Deformações máximas Empeno de face 10 mm 20 mm
(não consideradas quando se comercializa (para uma comprimento de 2 m) (para uma comprimento de 2 m)
em húmido e referentes a 20% Empeno de canto 8 mm 12 mm
de teor de humidade)  (para uma comprimento de 2 m) (para uma comprimento de 2 m)

Empeno 1 mm 2 mm
 (por cada 25 mm de h)  (por cada 25 mm de h)

 Meia-cana ou empeno em hélice 1/25 de h 1/25 de h

ME-1Qualidade

* Para secções cuja relação h/b  ≤1,5, as quatro superfícies serão consideradas como faces.

ME-2
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Normas de classificação visual de madeira estrutural de Pinus pinaster em França

A norma de classificação visual da madeira serrada para uso estrutural NF B 52001 estabelece três qualidades de madeira (ST I, ST II e ST III).

A norma NF B 52001 inclui as principais espécies de resinosas e folhosas utilizadas em estruturas, incluindo o pinho marítimo. De seguida, apre-

sentam-se os parâmetros e singularidades utilizados na atribuição de qualidades visuais para pinho marítimo.

ST I ST II ST III
Largura dos anéis de crescimento (mm) ≤ 6 ≤ 8 ≤ 10
Diâmetro dos nós

Nós na face ø ≤ 1/10 de l ø ≤  1/3 de l ø ≤  2/3 de l
e ø ≤ 15 mm e ø ≤ 50 mm e ø ≤ 100 mm

Nós no canto ø ≤ 1/3 de e ø ≤ 1/2 de e ø ≤ 1/2 de e
e ø ≤ 15 mm e ø ≤ 30 mm e ø ≤ 30 mm

Fendas
Repassados Comprimento ≤ duas vezes a largura da peça Comprimento ≤ 600 mm
Não repassados Comprimento ≤ metade da largura da peça Sem limitação

Grossura das bolsas de resina Não admissível Admissível se < 80 mm
Casca inclusa Não admissível
Inclinação do fio

Local 1:10 1:4
Geral 1:14 1:6

Descaios
Comprimento Não admissível < 1/3 do comprimento da peça e < 100 cm
Largura < 1/3 da espessura da peça

Alterações biológicas
Azulado e marcas de visco Admissível
Picaduras negras Admissíveis se aparecem só sobre uma face
Podridão Não admissível

Deformações máximas em mm
(para uma comprimento de 2 m)

Flecha de face (mm) < 10 < 20
Flecha de canto (mm) < 8             < 12
Empeno 1 mm / 25 mm largura 2 mm/ 25 mm largura
Empeno em hélice Sem restrições

Clasee de qualidadeCritério

l = largura da peça
e = espessura da peça

O comprimento das fen-
das é influenciado pela
humidade e como conse-
quência, os valores limi-
tes dados pela tabela só
são aplicáveis no momen-
to da classificação

Sistema de
medição da
largura dos
anéis

Sistema de
medição dos
nós



Classificação visual de madeira estrutural de Pinus pinaster em Portugal

A norma portuguesa NP 4305:1995 “Madeira serrada de pinho marítimo para estruturas. Classificação visual”, estabelece duas classes de qua-
lidade, designadas como “E” (Estruturas) e “EE” (Especial para Estruturas).

Critérios de classificação:

A norma especifica que as
peças que apresentam ata-
ques de fungos de podridão
ou ataques de insectos
devem ser rejeitadas. A
presença de fungos cromo-
géneos aceita-se sempre
que esteja dentro de valo-
res que não comprometam
a sua utilização.

Classe EE Classe E
Nós KAR marginal <1/5 <1/2 >1/2

KAR total <1/5 <1/2 <1/3
Direcção do fio < 1/10 < 1/6
Taxa de crescimento < 6 mm < 10 mm

Não repassadas Fendas superficiais com lf < 300 mm podem ser ignoradas.
lf < 1/4 l e lf < 600 mm lf < 1/4 l e lf < 900 mm

Fendas Não mais do que uma fenda com o comprimento máximo, por cada metro.
Repassadas Permitidos só nos topos Permitidas só nos topos

lf < 600 mm e lf < 1,0 x a lf < 1,5 x a
< 1/4b; <1/4a no comprimento total < 1/3 b; <1/3 a no comprimento total

Empenos < 1/3b; < 1/3a ao longo de 300 mm < 1/2 b; < 1/2 ao largo de 300 mm
(se cada topo tiver 3 ou 4 arestas vivas) (se cada topo tiver 3 ou 4 arestas vivas)

Face (em 2m) Se b = 35mm    X < 30mm; Se b > 75mm   X< 10 mm
(interpolar para valores de espessura intermédios)

Canto (em 2m) Se a = 50mm   Y < 10mm; Se a > 250mm    Y< 5 mm
Curvaturas Em hélice (em 2m) Z < 1,5mm por cada 25 metros de largura da peça

Em meia-cana Xt < 1 mm por cada 25 mm de largura da peça
Não repassadas Sem limites caso sejam mais curtas que a largura da peça.

Bolsas de resina Se tal não se verificar, aplicam-se os limites das fendas.
e casca inclusa Repassadas Sem limites caso o seu comprimento seja <1/2 da largura da peça.

Se tal não se verificar, aplicam-se os limites das fendas.
Medula Não admitida Admitida

Classe de qualidadeCaracterísticas e defeitos da madeira

l: comprimento

a: largura

b: espessura

KAR total: índice de nós na
secção total. Indica a
proporção da secção
transversal de uma peça
ocupada pela projecção de um
nó ou de um grupo de nós.
KAR marginal: índice de nós
na secção marginal. Indica a
proporção de uma secção
marginal ocupada pela
projecção de um nó ou de um
grupo de nós.
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Método de medição dos nós. Diferença entre KAR marginal e KAR total.

Zona marginal 

Zona marginal 

Medula
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Atribuição de classes resistentes em
função da qualidade visual. 
Norma EN 338

O sistema de classes resistentes adoptado pela norma EN
338 “Madeira estrutural. Classes resistentes” distingue as
seguintes classes:

Resinosas e choupo. Distinguem-se doze classes resistentes
denominadas C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30,
C35, C40, C45 e C50.

Folhosas. Estabelecem-se seis classes resistentes denomina-
das D30, D35, D40, D50, D60 e D70.

O número que acompanha a letra C (resinosas e choupo) ou D
(folhosas) corresponde à resistência característica à flexão
expressa em N/mm2. Além disso, são atribuídas as proprieda-
des de rigidez (módulos de elasticidade) e os valores de densi-
dade (ver tabela 1).

Para se poder atribuir uma classe resistente em função da
espécie e da sua qualidade, é necessário recorrer à norma EN
1912 “Madeira estrutural. Classes resistentes. Atribuição de
qualidades visuais e espécies”.  

Medição das principais singularidades
da madeira (Norma EN 1310).
"Classificação visual da madeira serra-
da para uso estrutural. Madeira de
resinosas").

Nós

O sistema de medição considerado nesta norma está de acor-
do com o método alternativo definido na Norma EN 1310 (item
4.1.2).

Os diâmetros dos nós medem-se perpendicularmente ao eixo
longitudinal da peça (ver figura anexa).

França ST-11 Pinho França Pinus
NF B 52001:96 marítimo pinaster

C24 Espanha Pinho Pinus Limitado a 
UNE 56544 ME-1 marítimo Espanha pinaster espessuras

de ≥ 60 mm
França ST-111 Pinho França Pinus
NF B 52001:96 marítimo pinaster

C18 Espanha ME-2 Pinho Espanha Pinus
UNE 56544 marítimo pinaster
Portugal Pinho Portugal Pinus
NP 4305 E marítimo pinaster

Nome
comercialQualidadeNorma visual

de classificação
Classe

resistente ComentáriosProcedência Nome
científico

EC 5 (1) C16 C18 C24 C27 C30

Propiedades resistentes en N/mm2

Flexão fm,k 16 18 24 27 30

Tracção paralela ft,0,k 10 11 14 16 18

Tracção perpendicular ft,90,k 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Compressão paralela fc,0,k 17 18 21 22 23

Compressão perpendicular fc,90,k 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7

Cortante fv,k 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0

Propriedades de rigidez em kN/mm2

Mód. Elasticidade paralelo médio Eo,medio 8 9 11 12 12

Mód. Elasticidade paralelo 5º percentil E0,k 5,4 6,0 7,4 8,0 8,0

Mód. Elasticidade perpendicular médio E90,medio 0,27 0,30 0,37 0,40 0,40

Módulo cortante médio G 0,50 0,56 0,69 0,75 0,75

Densidade em Kg/m3

Densidade característica ρk 310 320 350 370 380

Densidade média ρmédia 370 380 420 450 460

Classes resistentes da madeira serrada. Valores característicos norma EN 338.

 (1)  Eurocódigo 5

Critério geral de medição de nós em face e em canto.



Os nós com diâmetro inferior ou igual a 10 mm podem desva-
lorizar-se, exceptuando os nós repassados, que são aqueles
que se manifestam pelo menos em duas superfícies opostas.

Desvalorizam-se os nós superficiais da face interna, entenden-
do por face interna aquela face que se encontra mais próxima
da medula (ver figura anexa) e a que contém ou está muito pró-
xima dela. Se aparecem na aresta ou no canto medem-se e
avaliam-se como nós de aresta ou de canto, respectivamente.

A casca presente em volta do nó será medida junto com este.
Se as irregularidades do fio presentes em volta do nó não
forem claramente diferenciáveis deste, a medida do tamanho
do nó deverá incorporá-las. Os orifícios deixados pelos nós sol-
tadiços medem-se como se fossem nós.

Os nós são medidos em todas as superfícies em que se mani-
festem. Serão avaliados mediante a relação entre o diâmetro e
a dimensão da superfície em que se manifestam, “d/h” para os
nós de face e “d/b” para os nós no canto. Há duas excepções,
os nós marginais e os nós de aresta.

Nós marginais (ou de margem): são aqueles nós de face que
se encontram a uma distância do canto “s” inferior ao seu diâ-
metro “d” (ver figura anexa). Estes nós medem-se na face mas
são avaliados como se fossem de canto: com a relação entre

o diâmetro do nó e a espessura da peça “d/b”, e são classifica-
dos de acordo com as exigências do nó de canto.

Nó de aresta: são aqueles nós que se manifestam em duas
superfícies contíguas, face e canto. São medidos na superfície

que os corte mais perpendicularmente (ver figura anexa): se é
a face tratam-se como nós marginais e se é o canto, como nós
de canto. Em ambos casos, a avaliação será “d/b”. Em caso de
dúvida toma-se o maior valor (o máximo de “d1” e “d2”).
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Critério de medição e avaliação de nós superficiais na face interna

Nós de aresta. 
Esquerda: avaliação no canto (d/b).       Direita: avaliação no canto (d/b).

Nós marginais. 

Esquerda: se
s≤d, mede-se
na face e ava-
lia-se no canto
(d/b). Se s>d,
mede-se e ava-
lia-se  na face
(d/h). 

Direita: mede-
se  na face e
avalia-se no
canto (d/b).



Denominam-se por nós agrupados sobre a face ou sobre o
canto, aqueles nós cuja distância entre centros (ver figura
anexa), medida segundo o eixo longitudinal da peça, seja infe-
rior a 150 mm, quando a largura da peça ultrapasse os 150
mm, ou a largura da peça, quando esta for inferior ou igual a
150 mm.

Os nós agrupados são medidos pela soma dos seus diâmetros
quando não se sobrepõem à direcção perpendicular ao eixo lon-

gitudinal da peça. Quando os nós agrupados se sobrepõem à
direcção perpendicular ao eixo longitudinal da peça, medem-se
globalmente.

Bolsas de resina e casca inclusa

São medidas segundo o comprimento (em mm.), na direcção
paralela ao eixo da peça.

Fendas

Denomina-se fenda repassada quando a mesma fenda aparece
atravessando a peça, em duas superfícies opostas. Segundo a
superfície onde se manifestem as fendas, poderão ser de face,
de canto ou de topo. 

Como critério de avaliação, determinar-se-á a projecção da
profundidade das fendas sobre o canto da secção. A profundi-
dade das fendas é medida no ponto da sua máxima profundida-
de, fazendo uso de uma apalpa folgas de 0,2 mm de espessu-
ra. Não se terão em conta fendas que tenham um comprimen-
to inferior à menor dimensão das duas seguintes: 1/4 do com-
primento da peça e 1 metro. As fendas cuja largura não supere
1 mm, podem desvalorizar-se.
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Critério de medição de nós agrupados. 
Esquerda: diâmetro do nó d=d1+d2. Direita: diâmetro do nó: d.

Critério de definição de nós agrupados. 
Se L1 e L2 < 150 mm para h>150 mm e se L1 e L2 <h para h ≤150 mm.

Critério de medição e avaliação dos nós de aresta quando existam dúvidas
para a sua avaliação

Esquerda: nó maior d1 (d1/b).            Direita: nó maior d2 (d2/b).



Inclinação do fio

A norma refere-se ao desvio geral, e mede-se sobre 1 metro
de comprimento na zona mais desfavorável.

Descaios

O descaio avalia-se pelo seu comprimento, expresso como uma
fracção do comprimento total da peça; e pela sua largura,
medida no canto ou na face, dada pela diferença relativa entre
o valor nominal e o real da largura do canto ou da face no ponto
de diferença máxima. Se o descaio se manifesta em mais de
uma zona de uma mesma aresta, somam-se as diferentes lon-
gitudes.

Largura do anel de crescimento

A largura máxima do anel determinar-se-á no segmento recto
mais largo que se possa traçar perpendicularmente aos anéis
de crescimento e que atravesse a peça transversalmente. A
medida começará no extremo mais próximo à medula, deter-
minando-se o valor médio da largura dos primeiros cinco anéis
de crescimento.

Medição das principais singularidades
da madeira segundo a norma portu-
guesa NP 4305:1995.

Nós

No caso de nós isolados, a avaliação realiza-se pelo KAR total
e pelo maior KAR marginal. No caso de nós agrupados, o KAR
total e marginal calcula-se para o conjunto dos nós.
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Medição da inclinação do fio (x/y).

Medição e avaliação dos descaios.

g = máx [(h-h1)/h ; (b-b1)/b ; (b-b2)/b]

Medição da largura máxima do anel.



Consideram-se nós agrupados quando estão situados de tal
modo que as fibras situadas entre eles têm o fio inclinado (ver
figura anexa).

A norma não faz distinção no que respeita à avaliação dos KAR,
entre nós vivos e mortos, deste modo consideram-se também
como nós os buracos deixados por nós soltadiços.

Inclinação do fio

A inclinação do fio mede-se em relação ao eixo longitudinal da
peça, utilizando um traçador (ver figura). A medição deve fazer-
-se sobre um comprimento razoável para que se possa deter-
minar a inclinação geral independentemente das deformações
locais.

Taxa de crescimento

A avaliação da taxa de crescimento realiza-se medindo a largu-
ra média, em milímetros, dos anéis de crescimento. A sua
medição realiza-se conforme se mostra na seguinte ilustração.

Fendas

A dimensão da fenda corresponde sempre à distância entre
duas linhas que a delimitem, medida sempre em direcção para-
lela às arestas.

Descaios

A avaliação deste defeito expressa-se pelo quociente entre a
projecção do descaio na face (ou canto) e a largura total dessa
face (ou canto).
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Medição da inclinação do fio (x/y).

Distribuição da fibra em nós agrupados (esquerda) 
e nós isolados (direita).

Medição da taxa de crescimento 
(R em mm/nº de anéis de crescimento compreendidos).



Bolsas de resina e fendas

Medem-se como se estas se tratassem de fendas.

Madeira de compressão

É aceitável quando representa uma pequena percentagem.

Marcação CE

A Directiva Europeia de Produtos da Construção, 89/106/CEE
de 21 de Dezembro de 1988, e suas correspondentes trans-
posições para Espanha (Real Decreto 1630/1992), França
(nº92-467 de 8 de Julho de 1992) e Portugal (Decreto-Lei
113/93, de 10 de Abril de 1993), exige de forma obrigatória
que todos os produtos afectados por esta Directiva incorporem
a marcação CE. 

A Directiva considera produtos da construção aqueles que, de
forma permanente, se incorporem na construção e sejam afec-
tados pelos os seguintes requisitos essenciais:

- Resistência mecânica e estabilidade.

- Segurança em caso de incêndio.

- Higiene, saúde e meio ambiente.

- Segurança de utilização.

- Protecção contra o ruído.

- Poupança de energia e isolamento térmico.

A conformidade no caso de produtos com exigências essen-

ciais é definida por normas nacionais transpostas de normas

europeias (normas harmonizadas) e guias ETA aprovadas pelo

EOTA (European Organization of Technical Approval). Estes

documentos reúnem as especificações técnicas necessárias

para a marcação CE.

No que concerne à madeira serrada para uso estrutural, exis-

te um projecto de norma harmonizada prEN 14081. A partir

do momento da implementação definitiva da norma EN 14081,

existirá um prazo voluntário de um ano para a implementação

da marcação e depois um prazo de outro ano para a marcação

obrigatória. Posteriormente a esse prazo não poderão comer-

cializar-se produtos de madeira serrada estrutural sem a mar-

cação CE. A responsabilidade da marcação pertence ao fabri-

cante, a quem cabe incluir, no mínimo, a seguinte informação:

- A classe visual estrutural (ST-1, ST-11, ST-111, ME-1, ME-

2, E) ou a classe resistente obtida segundo o sistema de

classificação utilizado (visual ou mecânico).

- A espécie de madeira ou o grupo de espécies de madeira.

- Marcar o número de identificação do produtor.

- A norma de referência utilizada para a classificação estrutu-

ral realizada.

- As possíveis utilizações da madeira em função da classe de

resistência.
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Avaliação do descaio na face da peça
[V1 / a] ó [(V2 + V3) / a]

Avaliação do descaio no canto da peça
[(b2-K1) / b] ó [(K2 + K3) / b]



Classificação mecânica

A aplicação de normas de classificação visual tem como des-
vantagem um rendimento de classificação muito baixo. Isto
implica que grande parte das peças sejam classificadas em
qualidades resistentes inferiores às que realmente lhes corres-
pondem.

Assim, por exemplo, um estudo realizado aplicando a norma
francesa de classificação visual NF B 52 001, demonstrou a
grande diferença existente comparando os resultados de uma
classificação manual com a medição da resistência real obtida

aplicando ensaios destrutivos sobre todas as peças.
Este facto propiciou o desenvolvimento de uma grande varieda-
de de sistemas de classificação mecânicos dirigidos a melho-
rar os resultados do sistema visual. O funcionamento destes
equipamentos baseia-se na medição de um parâmetro indica-
dor fácil de medir, que está relacionado com as propriedades
mecânicas da madeira. Entre outros sistemas, é utilizada a
medição do módulo de elasticidade (realizando um ensaio de
flexão) ou métodos de vibração, microondas e ultra-sons.
Também há possibilidade de combinar a medição de parâme-
tros físicos e anatómicos (densidade e nós).

Com o objectivo de melhorar a correlação entre a propriedade
indicadora e a resistência da madeira, as máquinas de classi-
ficação tendem a incorporar um grande número de parâmetros
mecânicos, físicos e anatómicos. Não obstante, o aumento do
número de parâmetros medidos não parece melhorar muito
significativamente o rendimento de classificação, como mostra
a seguinte figura:

Em seguida apresenta-se o resultado da classificação de pinho
silvestre com distintos tipos de máquina de classificação.
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Máquinas de classificação estrutural da madeira

Neste capítulo, apresentam-se como exemplos, sistemas de classificação cuja eficácia foi largamente comprovada.

Cook-Bolinder (TECMACH) e Eurogrecomat 704

Estes equipamentos calculam o módulo de elasticidade de cada peça a partir da medição da carga que é necessário realizar para conseguir uma
determinada deformação. Cada peça passa duas vezes pela máquina, ou por duas máquinas, com o fim de compensar a flecha natural da peça
serrada.
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Cook-Bolinder Medidores Velocidade de

Princípio de funcionamento Carga Flecha Dimensões Densidade Nós alimentação

da madeira

Medição da carga Uma célula
necessária para conseguir uma de
determinada flecha. 10 a 20 KN   NÃO       NÃO      NÃO       NÃO 180 m/mn
Distância entre rolos: precisão
900 mm < 1%

Eurogrecomat 704 Medidores Velocidade de

Princípio de funcionamento Carga Flecha Dimensões Densidade    Nós alimentação
da madeira

Medição da carga 2 tábuas -5 a 15
necessária para conseguir uma de mm Espessura :2 laser
determinada flecha. 0-10 KN precisão Flecha: 2 laser      Por raios X 120 m/mn
Distância entre rolos: precisão 0,25%
700 mm ±0,1%

Princípio de funcionamento do equipamento Cook-Bolinder 

Rolos de pressão

Rolo de avanço

Rolo de referência
Rolo de referência

Célula de carga
Computador

Almofada de ar
Almofada de arDeslocamento

Madeira



Computermatic e Micromatic

Estes equipamentos são duas máquinas de flexão que funcionam aplicando uma carga constante. Para estimar o módulo de elasticidade, mede-se
a flecha de deformação.
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Micromatic Medidores Velocidade de

Princípio de funcionamiento Carga Flecha Dimensões Densidade Nós alimentação

da madeira

Medição da flecha
desenvolvida para uma carga De 0-24 mm Medición da
constante de 13,8 MPa. NÃO frecha de -12   NÃO NÃO 90 m/mn
Distância entre rolos: a 12 mm
914 mm

Princípio de funcionamento das máquinas de tipo Computermatic e Micromatic

Computermatic Medidores Velocidade de

Princípio de funcionamiento Carga Flecha Dimensões Densidade Nós alimentação

da madeira

Medição da frecha
desenvolvida por uma carga De 0-24 mm Medição da
constante de 13,8 MPa. NON Resolução flecha de -12   NÃO NÃO 170 m/mn
Distância entre rolos: 0,19mm a 12 mm
914 mm

Rolo de carga constante

Madeira

Medidor da flecha
Medição da madeira (curvaturas)



Ersson

Esta máquina baseia o seu funcionamento no princípio de medição da carga para conseguir uma flecha determinada.

Ersson Medidores Velocidade de

Princípio de funcionamento Carga Flecha Dimensões Densidade Nós alimentação

da madeira

Medição da carga Célula 4 câmras
necessária para desenvolver de NÃO Espessura: laser CCD
uma determinada flecha. 0 a 10 KN Flecha: 2 laser  NÃO 128x128 240 m/mn
Distância entre rolos: Precisão Precisão pixels 8 bits
900 mm <1% ±0,1 mm 256 grises

Princípio de funcionamento da máquina Ersson acoplada a um sistema de medição por câmaras
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Rolo de suporte Rolo de suporte

Cabina de câmaras

Rolo de alimentação Rolo de alimentação

Laser Laser
Célula 

de carga
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Dynagrade

Esta máquina baseia o seu funcionamento na estimativa do módulo de elasticidade por análise do espectro de vibração da madeira submetida a um
choque mecânico. O módulo de elasticidade longitudinal é estimado segundo os modelos mecânicos de Bernoulli ou de Timoshenko.

Dynagrade Medidores Velocidade de

Princípio de funcionamento Análise Flecha Dimensões Densidade Nós alimentação
vibratória da madeira

Análise vibratoria da 2 microfones
da madeira submetida a um dentro NÃO Comprimento 20-100
impacto realizado da gama mediante laser   NÃO NÃO peças/min
por um impulso mecânico 20-20.000 Hz

Vista superior do Dynagrade

Detalhe do sistema de choque sobre a madeira

Unidade de análise
do impacto

Medidor de comprimento
Sistema de 

impulso
Microfones

Madeira

Cinta de transporte

Direcção de transporte

Martelo de impacto

Suporte
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