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Contexto 
A utilização da madeira em estruturas é um dos principais mercados para a madeira serrada na Europa. O facto 
da normalização e da caracterização mecânica das principais espécies de resinosas não ter tido em conta os 
pinheiros resinados é uma desvantagem para a comercialização da madeira destes pinheiros.  
Ao analisar as potenciais utilizações da floresta e as suas compatibilidades, os gestores florestais podem ter 
dúvidas em gerir os povoamentos com prática de resinagem, se isso implicar excluir a possibilidade de utilizar 
a madeira no mercado da madeira estrutural. 

 

Objetivo 
O estudo de normalização facilita a inclusão da madeira de pinheiro-bravo resinado na norma espanhola UNE 
56544 (Classificação visual da madeira serrada para uso estrutural. Madeira de resinosas), a fim de favorecer 
a sua utilização e comercialização como madeira estrutural. Simultaneamente, o estudo compara as 
propriedades físico-mecânicas da madeira resinada de pinheiro-bravo resinado com as da madeira não resinada 
sob os mesmos parâmetros normativos (UNE 56544), para que o comprador técnico possa avaliar qual é o 
produto mais adequado para a aplicação pretendida. 

 

Resultados 
Os resultados da análise de classificação visual para uso estrutural (UNE 56544) de 50 barrotes de dimensões 
50x120x3000mm de Pinus pinaster Ait. subsp. mesogeensis resinados durante, pelo menos, 25 anos, foram: 
Classe visual ME-1 (bom): 41,9 % 
Classe visual ME-2 (adequado): 47,3 % 
Rejeições (não permitidas): 9,6%.  
Os valores característicos do pinheiro resinado encontram-se nas gamas normais de resistência e rigidez para 
a madeira de pinheiro-bravo em Espanha, e não apresentam redução quando comparados com os de os 
pinheiros não resinados. A densidade da madeira resinada é 17% superior à da madeira proveniente de 
pinheiros não resinados. 

Tema: 5 – Multifuncionalidade da floresta 
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Recomendações 
A densidade da madeira é tida em conta no cálculo estrutural de acordo com o Eurocode 5 no desenho das 
juntas utilizando conectores metálicos, de modo que uma maior densidade da madeira significa uma melhor 
resistência das juntas ao mesmo nível dos outros parâmetros incluídos nas equações de Johanssen. 
Os gestores florestais devem considerar a prática de resinagem nas florestas de pinheiro-bravo como uma 
utilização complementar que não desvaloriza a qualidade da madeira em termos do seu uso estrutural posterior. 

 

Impactos e pontos-fracos 
O volume da madeira resinada de pinheiro-bravo é muito pequeno em comparação com o da madeira não 
resinada. A capacidade de fornecimento deste material depende diretamente da atividade de resinagem, por 
isso pode não ser fácil assegurar a obtenção deste produto. Algumas serrações relatam uma diminuição no 
rendimento da serração devido ao entupimento de resina das serras. Este problema pode ser resolvido através 
de uma lubrificação adequada das lâminas. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A madeira resinada tem uma boa reputação pela sua durabilidade devido à sua proteção natural contra os
xilófagos. Contudo, não existem atualmente provas científicas ou técnicas que sustentem esta qualidade.  
Para aumentar o valor da madeira resinada para utilizações estruturais e outras, seria necessário realizar os
testes das normas relativas à durabilidade contra fungos xilófagos (EN 351-1 e 351-2), térmitas (EN 117 e 118) 
e Hylotrupes bajulus (46-1 e 46-2). 

 
Testes mecânicos, resistência à flexão lateral ao longo do veio, de acordo com UNE-EN 408:2011+A1:2012. 
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Informação adicional 

https://www.sust‐forest.eu/ 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


