
O CIAM TESTA A MADEIRA 
CERTIFICADA NUN PROTOTIPO 
DE ESTABLO DE VACÚN
O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) promove o uso da madeira 
certificada como unha alternativa sostible e práctica para instalacións gandeiras. O 
exemplo é o prototipo de establo no que o centro levará a cabo a recría do seu gando, 
maioritariamente reses de leite.

 ANTECEDENTES

A iniciativa do CIAM arrinca dunha viaxe a Francia organi-
zada no 2008 pola Consellería do Medio Rural. Tratábase de 
coñecer in situ os rendementos da madeira na construción 
de instalacións gandeiras, en concreto na rexión norteña dos 
Vosgos, onde o 80% dos establos incorporan  este material.

Os membros da expedición galega, uns 20 técnicos de 
diversas disciplinas, puidemos ver estruturas de usos vario-
pintos fabricadas en madeira, desde establos de leite e carne 
ata almacéns. Nos Vosgos emprégase este material mesmo 
en áreas municipais multiusos. A rexión ten desde hai máis 

de 20 anos unha escola de enxeñería dedicada especi�ca-
mente a estudar usos da madeira, fundamentalmente do 
piñeiro aserrado tratado e d os laminados de piñeiro.

A experiencia convenceunos da conveniencia de promo-
ver desde o CIAM o uso da madeira en estruturas gan-
deiras. Non falamos de calquera clase de madeira, senón, 
en concreto, de madeira certi�cada. É dicir, madeira clasi-
�cada e categorizada en función da súa resistencia, o que 
permite facer un cálculo construtivo previo, coma no caso 
do formigón ou calquera outro material de uso habitual na 
construción. 
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Cómpre lembrar que a madeira é un material habitual 
en numerosos lugares de Europa, non só para instalacións 
de traballo, senón tamén en vivendas e mesmo en igrexas. 
No medio rural de España (e en Galicia) tamén tiña unha 
presenza relativamente abundante ata os anos 60, momen-
to en que se produce unha ruptura case total co pasado e 
a entrada masiva do formigón nos establos. Esta evolución 
foi especialmente traumática en Galicia debido a un dos 
nosos males endémicos: o feísmo arquitectónico.

No feito de que a madeira entrara en desuso tamén tivo 
que ver o tratamento pouco axeitado que se lle daba en 
moitas ocasións. Usábase en especial para vigas (eucalipto 
na costa e castiñeiro no interior) en establos con paredes 
de bloque, e volvíase inservible ao cabo de 20 anos debido 
á humidade. Pero este material, se se mantén ao abrigo da 
auga e ben ventilado, pode ser moi duradeiro.

Outro problema engadido é que a práctica desaparición 
da madeira como material construtivo ocasionou tamén 
a dos o�cios ligados a ela, de maneira que hoxe a penas 
quedan carpinteiros. Precisamente, o uso de madeira certi-
�cada facilita que os gabinetes de enxeñería técnica poidan 
traballar con ela coma con calquera outro material norma-
lizado.

VANTAXES DA MADEIRA

O emprego de madeira nos establos redunda, en primeiro 
lugar, en bene�cio dos animais que alí viven, aumentando 
o seu confort.  A madeira é máis illante có formigón, tanto 
para a calor coma para o frío.

Por outra banda, trátase dunha solución moito máis es-
tética e que harmoniza mellor coa contorna rural. Hai que 
pensar seriamente na ordenación do territorio que se fai 
en países veciños, e cómo o medio rural de zonas coma a 
Bretaña francesa, os países nórdicos ou, sen ir máis lonxe, 
Asturias, contrasta poderosamente coa anarquía e desleixo 
que vemos no medio rural galego.

Unha terceira variable a ter en conta é que a recupera-
ción do uso da madeira revalorizaría de novo os prezos do 
produto en orixe e, polo tanto, dos nosos montes. A coti-
zación do piñeiro veuse abaixo, pagándose na actualidade 
a tan só 42 euros/tonelada nos aserradoiros. Deste xeito, 
madeira de gran calidade acaba destinada á fabricación de 
pasta de papel. 

Por último _e non menos importante_, están as vantaxes 
que este material achega desde o punto de vista ecolóxico. 
Cada vez son máis as naves gandeiras que van quedando 
abandonadas por cese de actividade, o que supón enormes 
problemas de desmantelamento e grandes volumes de cas-
callo destinados ao vertedoiro (non sempre controlado). 
En troques, un establo construído en madeira é completa-
mente reciclable. Cornadizas e cubículos poden desatorni-
llarse e venderse para outro establo, o mesmo que cerchas 
e correas. En última instancia, o material non aproveitable 
podería eliminarse mediante a queima. 

O PIÑEIRO GALEGO
O pinus pinaster é unha especie autóctona na Península Ibérica, onde se 

distinguen dúas subespecies, a atlántica (Galicia e norte de Portugal) e a 

mediterránea (o resto da Península). Segundo o III Inventario Forestal Na-

cional, en Galicia as existencias desta madeira suman case 300 millóns de 

metros cúbicos.

O piñeiro galego é de cor branca-amarela na albura e avermellada no dura-

me. Os aneis son moi distinguibles a simple vista polo forte contraste entre 

as zonas de primavera e verán, o que lle dá a esta madeira unha veta carac-

terística bastante marcada.

En canto ás características físicas e mecánicas, pode considerarse unha ma-

deira entre lixeira e semipesada, cunha contracción volumétrica entre media 

e alta, medianamente nerviosa e cunha relación alta entre os coeficientes 

de contración liñal en dirección radial e tanxencial. O estándar de dureza é 

de tipo medio, superior ao das demais variedades de piñeiro existentes na 

Península Ibérica.

Trátase dunha madeira con moi boa aptitude para aplicar tratamento de 

impregnación en profundidade á albura. Debido a que é sensible ao ataque 

de térmites e insectos en fase larvaria e está caracterizada como pouco 

ou medianamente durable fronte aos fungos de podremia, é esencial unha 

axeitada ventilación das naves para evitar a condensación, así como  tratar a 

madeira con sales hidrosolubles.

A MADEIRA CERTIFICADA ESTÁ 
CLASIFICADA EN FUNCIÓN DA SÚA
RESISTENCIA, O QUE PERMITE FACER UN 
CÁLCULO CONSTRUTIVO PREVIO

José Veiga (esqda) e Pepe 
Salvatierra, onda as obras 
do establo a principios desta 
primavera

Detalle do encaixe da madeira sobre a base de formigón

As pezas de madeira do establo veñen 
xa atornilladas e listas para instalar
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O PROTOTIPO DO CIAM

O prototipo de establo de madeira certi�cada do Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) come-
zouse a construír na primavera e empeza a usarse neste 
verán. Está destinado a acoller toda a recría do gando do 
centro, tanto de leite (maioritariamente) coma de carne. En 
conxunto, terá capacidade para 280 reses, que permanece-
rán alí entre os 2 meses de vida e o momento do parto.

O establo consta de dúas naves. A maior, pareada, ten 45 
metros de anchura por 29 de lonxitude e 5 de altura, cunha 
manga de manexo de 8 metros de ancho que separa as dúas 
zonas de estabulación. A nave máis pequena ten 30 metros 
de anchura por 29 de lonxitude e 5 de altura.

Para os piares empregouse formigón e o resto dos ele-
mentos construtivos (cerchas e correas) son de madeira 
de piñeiro certi�cada. A cuberta do teito é metálica, tipo 
sándwich.

A madeira empregada do establo está clasi�cada como 
C-18 en función da súa resistencia, sendo a C-24 a máxi-
ma que hai agora mesmo no mercado. Trátase dun material 
con garantía de trazabilidade, xa que están identi�cados 
mesmo os montes nos que foi cortado, todos eles da zona.

O cálculo de estruturas do proxecto correu a cargo do 
CIS-Madeira, aténdose ás normas do Código Técnico de 
Edi�cación (CTE), que calquera estudo de enxeñería pode 
usar no traballo con madeira certi�cada. Estas normas 
marcan todos os requirimentos de lonxitude e medidas en 
función da categoría de madeira empregada. É importante 
sinalar que o material xa saíu do aserradoiro certi�cado.

A madeira aserrouse en García Rocha S.L. e as cer-

chas foron montadas en Seoane Caramés, dúas empresas 
do concello coruñés de Oza dos Ríos. O peche de táboas 
(frontal e lateral) foi montado por Mosquera Villavidal, 
do concello de Ramirás (Ourense). A obra de construción 
correu a cargo de Tragsa.

O feito de falarmos dun prototipo ten como contrapar-
tida o incremento de custos, dado que se trata de traba-
llos que, como se dixo antes, hai anos que non están no 
mercado. Precisamente, unha xeralización do emprego da 
madeira nos establos tería como efecto bene�cioso o aba-
ratamento obxectivo dos prezos que supón este material.

O que si podemos asegurar os responsables do proxecto é 
que non inventamos nada ao desenvolver o noso prototipo. 
Todas as solucións aplicadas están xa moi testadas noutros 
países, e isto implica non só os cálculos en función da re-
sistencia, senón tamén detalles coma a axeitada ventilación 
das naves para evitar a condensación ou o tratamento da 
madeira con sales hidrosolubles que evitan ataques de in-
sectos ou podremia por fungos. 

O EMPREGO DE MADEIRA NOS ESTABLOS
REDUNDA, EN PRIMEIRO LUGAR, EN 
BENEFICIO DOS ANIMAIS, AUMENTANDO O
SEU CONFORT

O teito, de tipo sándwich, antes de ser 
revestido con cuberta metálica

A nave máis grande consta de dúas zonas de estabulación 
separadas por unha manga de manexo
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