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QUÉ É A MADEIRA?

   A madeira é un 
material natural que 
se obtén a partir  de

diferentes especies de 
árbores.



 DE QUÉ ESTÁ FORMADA?

Os principais compoñentes da madeira 
son:

●Celulosa (60%).
●Lignina (30%).
●Almidón.
●Tanino.
●Azucares.
●Sales minerales.
●Agua.



 DE QUÉ ESTÁ 
FORMADA?

A madeira  está 
formada por:

● O duramen.
● Albura.
● Cambium. 
● Corteza interna.
● Corteza externa.



PROCESO DE OBTENCIÓN DA 
MADEIRA.

Fases :
● Tala.
● Transporte.
● Aserrado.
● Secado.



PROCESO DE 
OBTENCIÓN DAMADEIRA.
● Tala

É o proceso no 
que as árbores 
se talan para 
converterse en 
madeira.



● Transporte.

Nesta fase a 
madeira 
transpórtase 
dende o lugar 
da tala ata o 
aserradeiro.

PROCESO DE OBTENCIÓN 
DA MADEIRA



● Aserrado.

No aserrado 
dividen os 
trozos de 
madeira según 
a forma que se 
lle vaia a dar ao 
final.

PROCESO DE OBTENCIÓN 
DA MADEIRA



● Secado.
Hai varios secados:
   -Secado natural.
   -Secado artificial.
                       *Secado por inmersión.
                       *Secado ó vacío.
                       *Secado por vaporización.
    -Secado mixto.
                               *Secado por bomba de 
calor.

PROCESO DE OBTENCIÓN 
DA MADEIRA



PROCESO DE OBTENCIÓN 
DA MADEIRA.

● Secado natural



PROCESO DE OBTENCIÓN 
DA MADEIRA

● Secado artificial:

– por inmersión

– ao baleiro

– por vaporización

● Secado mixto

       -Por bomba de calor.



TRANSFORMACIÓN DA 
MADEIRA

●  Fases de transformación da 
madeira:

         -Descortezado.
    -Tronzado.
    -Aserrado.

 -Secado.
     -Cepillado.



CLASIFICACIÓN DA 
MADEIRA

● Madeiras naturais:

Son as madeiras que non sufren 
transformacións.

     -Madeira de pino.

     -Madeira de carballo.

     -Madeira de eucalipto.



CLASIFICACIÓN DA 
MADEIRA

● Derivados:

Son aquelas madeiras que sufiron algunha 
transformación (tamén poden ser as virutas da 
madeira)

      -Aglomerado             -DM

      -Chapado                   -Papel              

      -Comtrachapado        -Cartón

      -Tablex



DERIVADOS DA MADEIRA: O 
PAPEL

    -Obtención do papel:

       1-Obtense a pasta da madeira

       2-Sepárase e blanquéase a pasta

       3-Colocación e adición de colas

       4-Fabricación de rolos ou balas

                -Tamizado

                -Secado

                -Caladrado ou satinado

http://www.youtube.com/watch?v=EMVxNPO3uHg&feature=related


CLASIFICACIÓN DO PAPEL
 *Alisado

 *Satinado

 *Barba

 *Moeda

 *Fotográfico

 *Cartolina

 *Cartón

  



CLASIFICACIÓN DA 
MADEIRA

● Derivados:

    -Obtención da cortiza:   a partir da cortiza 
dunha árbore chamada alcornoque.

    -Elaboración de productos:

     -Tapóns de cortiza

     -Taboleiros de cotiza

          



DIFERENTES APLICACIÓNS 
DA MADEIRA

A madeira ten moitas 
aplicacións, poden ser 
decorativas,  
construtivas,... 
Algunhas delas son:

● Parqué
● Mesas
● Taboleiros



DIFERENTES APLICACIÓNS DA MADEIRA

● Armarios

● Casas



Aplicacións da madeira.

● Estructuras: ● Pavimentos



QUÉ IMPACTO TEN A TALA DE ÁRBORES 
NA NATUREZA?

O impacto 
máis 
importante da 
tala da árbores 
é a 
deforestación.

●  A 
deforestación é 
a tala masiva 
das árbores.



QUÉ IMPACTO TEN A TALA DE 
MADEIRA NA NATUREZA?

 A extinción de 
que moitos seres 
vivos.

Poden chegar a 
extinguirse 
porque ao talar 
as árbores 
desfán o seu 
hábitat.
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