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1- Introdução 

Os espaços florestais em Portugal representam 6,2 milhões de ha, o que corresponde a 

69,4% do território nacional, dos quais 3,3 milhões dizem respeito a áreas arborizadas e 

temporariamente desarborizadas (superfícies cortadas, ardidas e em regeneração), 

equivalentes a cerca de 36% do território nacional (ICNF, 2015). Esta elevada presença 

dos sistemas com dominância de coberto arbóreo justifica em parte a importância que a 

floresta tem na economia portuguesa. O setor da silvicultura gerou em 2018 um volume 

de negócios de 1,4 mil milhões de Euros e um Valor Acrescentado Bruto (VAB) de 952 

milhões de Euros (0,5% do Produto Interno Bruto - PIB) (INE, 2020). A indústria florestal 

(Madeira, Cortiça, Pasta, Papel e Cartão, Mobiliário e Colchões) gerou em 2018 um 

volume de negócios de mais de 10 mil milhões de Euros e um VAB anual de 2,5 mil milhões 

de Euros, o que representa 1,25% do PIB (INE, 2020). As Indústrias da Fileira Florestal 

exportaram em 2019 cerca de 6 mil milhões de Euros, o que equivale a cerca de 10% do 

valor das exportações nacionais (DGAE, 2020). Direta e indiretamente, a fileira florestal 

emprega mais de 90 mil trabalhadores. Para além destes indicadores, a floresta nacional 

é extremamente valiosa em termos dos serviços ambientais que fornece à sociedade, 

particularmente ao nível do sequestro e armazenamento de carbono (regulação do 

clima), conservação do solo e da água, produtos não lenhosos, turismo e recreio e 

desporto de natureza, entre muitos outros. As florestas suportam ainda uma parte 

significativa da diversidade de habitats e espécies que ocorrem em território nacional. 

De acordo com o 6º Inventário Florestal Nacional IFN6 (ICNF, 2015), tendo como 

referência o ano de 2015, o eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) é a espécie florestal 

que mais área ocupa em Portugal continental, cerca de 845 mil ha, que correspondem a 

26% da área florestal nacional, seguido do sobreiro (Quercus suber L.) com 720 mil ha, 

22% da área florestal (ICNF, 2015). O pinheiro-bravo (Pinus pinaster Aiton), a principal 

ocupação florestal até meados dos anos 90 quando atingiu uma ocupação de quase um 

milhão de hectares, é hoje a terceira espécie com 713 mil ha de área, 22% da área florestal 

(ICNF, 2015). Apesar da dominância destas três espécies, a floresta portuguesa 

compreende ainda um conjunto bastante diverso de povoamentos de outras espécies. 

Uma delas, o medronheiro (Arbutus unedo L.), tem vindo a destacar-se pelo seu potencial 

de valorização associado ao aproveitamento dos seus frutos para diversas aplicações com 

interesse social e económico, bem como pela oportunidade que representa para a 
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redução do risco de incêndio à escala da paisagem em diversas áreas do território 

nacional. Estas espécies têm em geral uma ampla distribuição no território nacional, 

destacando-se, no entanto, mais numas regiões do que noutras por razões ecológicas e 

socioeconómicas.   

Atualmente, a floresta portuguesa é valorizada sobretudo pela produção de madeira 

(pinheiro-bravo e eucalipto) e casca (sobreiro), embora seja crescente a importância 

económica de frutos, como é o caso do pinheiro manso e do medronheiro. Existem 

contudo novas formas de valorização dos povoamentos florestais e dos subprodutos e 

resíduos da sua exploração e transformação industrial que devem ser incentivadas, 

considerando a sua utilização como matérias-primas para outros produtos e serviços, 

numa lógica de economia circular (Figura 1). 

 

Figura 1: Importância económica das atividades que integram as fileiras florestais em 

Portugal. Fonte: ICNF: DAPFVRS/DGPF. A imagem na sua resolução original pode ser 

consultada em http://www2.icnf.pt/portal/florestas/fileiras/resource/doc/import-

economica/2019-09-02-Esquema-fileirassilvoindustriais-ICNF.pdf  

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/fileiras/resource/doc/import-economica/2019-09-02-Esquema-fileirassilvoindustriais-ICNF.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/fileiras/resource/doc/import-economica/2019-09-02-Esquema-fileirassilvoindustriais-ICNF.pdf
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Nas secções seguintes descrevem-se e analisam-se as principais fileiras florestais 

portuguesas em termos da produção de resíduos e subprodutos e atuais atividades de 

valorização associadas, de acordo com a sua escala e importância económica e social. 

Incluímos as fileiras do eucalipto, pinheiro-bravo e sobreiro, as quais têm por base 

espécies cuja área ocupada representa 70% do coberto florestal do país e que, 

claramente, possuem maior expressão em termos de atividade, quer silvícola quer 

industrial. São, por essas razões, também as que apresentam maior produção de 

subprodutos e resíduos nessas atividades. A par destas espécies, considerou-se o caso 

particular do medronheiro pelo facto desta espécie ter merecido nos últimos anos uma 

elevada atenção por parte dos produtores e da indústria devido à importância do fruto 

como base de desenvolvimento de produtos alimentares e ainda, ao nível do 

planeamento e ordenamento florestal, pelo papel que a espécie parece ter na redução 

do risco de incêndio. 

Adotaram-se neste trabalho definições de resíduos e subprodutos de acordo com o 

Regime Geral da Gestão de Resíduos (Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de 

setembro). Assim, entendem-se “resíduos“ como “quaisquer substâncias ou objectos de 

que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer”. No caso das 

florestas adaptamos a definição de “resíduo agrícola” aos resíduos florestais, sendo estes 

considerados os resíduos proveniente da atividade florestal (frequentemente referida 

como silvicultura para fins estatísticos e outros) e no caso da indústria florestal adotamos 

a definição de “resíduo industrial” como sendo “o resíduo gerado em processos 

produtivos industriais”. Adotamos igualmente o conceito de subproduto do mesmo 

regime (Artigo 44.º-A  do Decreto-Lei n.º 178/2006): são “'subprodutos e não resíduos' 

quaisquer substâncias ou objectos resultantes de um processo produtivo cujo principal 

objectivo não seja a sua produção quando verificadas as seguintes condições: a) Existir a 

certeza de posterior utilização da substância ou objecto; b) A substância ou objecto poder 

ser utilizado directamente, sem qualquer outro processamento que não seja o da prática 

industrial normal; c) A produção da substância ou objecto ser parte integrante de um 

processo produtivo; e d) A substância ou objecto cumprir os requisitos relevantes como 

produto em matéria ambiental e de protecção da saúde e não acarretar impactes 

globalmente adversos do ponto de vista ambiental ou da saúde humana, face à posterior 

utilização específica.” No caso florestal, designa-se habitualmente a biomassa que não 
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tem aproveitamento madeireiro (bicadas, ramos, cascas) como biomassa residual ou 

resíduos da atividade silvícola. Contudo, em grande parte dos casos existe efetivamente 

aproveitamento destes resíduos (para energia, por exemplo) o que a torna um 

subproduto de acordo com a definição adotada, embora se mantenha a sua designação 

como resíduos.  
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2- Eucalipto 

 

 

2.1 Distribuição, produção e transformação do eucalipto em Portugal 

O eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) é atualmente a principal ocupação florestal do 

Continente (ICNF, 2015) o que se deve tanto à expansão progressiva da sua área, mais 

marcada a partir dos anos 80 (Alves et al., 2007), como ao forte declínio que o pinheiro-

bravo tem vindo a sofrer no mesmo período. As regiões PROF (unidades de planeamento 

florestal regional do Programa Regional de Ordenamento Florestal) onde o eucalipto 

adquire maior relevância são as do Entre-Douro-e-Minho em que os povoamentos da 

espécie representam 51% da área florestal, Lisboa e Vale do Tejo (43%), Centro Litoral 

(40%) e Centro Interior (23%). 

O eucalipto (pasta e papel) é a maior produção florestal do país. Representa mais de 50% 

das exportações do setor florestal nacional, num valor de aproximadamente 2,5 mil 

milhões de euros, correspondentes a 5% do total das exportações do país (CELPA, 2017). 

A produção de eucalipto e as indústrias da fileira do eucalipto geram um Valor 
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Acrescentado Bruto (VAB) anual de 1,1 milhões de euros, que correspondem a 39% do 

VAB de todo setor florestal e a 0,7% do VAB nacional, sendo ainda responsáveis pela 

criação de mais de 6 mil empregos em todas as atividades ligadas ao eucalipto (Amaral, 

2018). 

A área ligeiramente superior a 800 milhares de hectares de eucalipto em Portugal produz 

para a indústria aproximadamente 6 milhões de m3 de madeira por ano. A indústria 

importa ainda anualmente cerca de 2 milhões de m3 de madeira de eucalipto, o que 

representa cerca de 22% da matéria-prima utilizada (CELPA, 2017). 

O aproveitamento do eucalipto em Portugal limita-se em grande medida à madeira para 

produção de pasta e de papel, um setor em que Portugal detém grande relevância em 

mercados internacionais. A madeira de eucalipto é transformada em pastas de fibra 

virgem, uma elevada percentagem da qual é integrada em papel pela mesma indústria, 

cerca de 43% da produção em 2017 (CELPA, 2017). Portugal exporta pasta de papel (1,2 

milhões de toneladas em 2017) principalmente para a União Europeia (71,5%) e para o 

Médio Oriente e Ásia (19,2%), mas cada vez mais papel e cartão (CELPA, 2017). Em 2017, 

o volume total de exportações de papel foi de 2,2 milhões de toneladas, principalmente 

para Espanha (20,1%), França (10,6%) e Alemanha (8,7%) (CELPA, 2017). 

 

2.2 Resíduos, subprodutos e utilizações 

A exploração florestal e a transformação industrial do volume de madeira indicado 

anteriormente, dão origem a quantidades significativas de resíduos alguns dos quais, no 

entanto, aproveitados quase integralmente em outros processos, nomeadamente na 

produção de energia em sistemas de cogeração (calor e eletricidade) em unidades de 

produção da própria indústria da pasta e do papel, como é o caso dos sobrantes e do licor 

negro, e para a produção de energia elétrica em centrais termoelétricas dedicadas, caso 

dos resíduos da gestão e exploração florestal como ramos, bicadas ou cascas. 

A informação relativamente à utilização de subprodutos da produção e da transformação 

industrial do eucalipto em Portugal não é abundante. Genericamente, são considerados 

resíduos e subprodutos derivados do eucalipto as folhas, casca, ramos e bicadas, 

sobrantes da gestão e exploração florestal (silvicultura) ou mesmo da transformação 
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industrial da madeira, os quais são utilizáveis na extração de óleo essencial ou na 

conversão para energia.  

Ao nível da transformação industrial, são gerados outros subprodutos com 

aproveitamento, sobretudo na conversão para calor ou eletricidade, em que se destaca o 

licor negro. Outros resíduos da indústria incluem rejeitos da crivagem de madeira, 

resíduos da clarificação de licor verde e apagamento da cal (“dregs” e “grits”), lamas do 

tratamento de efluentes, areias do leito fluidizado e cinzas (Modolo, 2006). Existe 

investigação em curso sobre formas de aproveitamento de resíduos do processo 

industrial (lamas, cinzas e escórias) para o desenvolvimento de novos produtos e 

aplicações (materiais técnicos para a construção, por exemplo). 

As folhas de eucalipto, incluindo o E. globulus, têm utilização em Portugal na medicina 

popular na preparação de infusões para tratamento de diversos problemas de saúde, 

dadas as suas propriedades antissépticas, estimulantes, febrífugas, expetorantes e 

vermífugas (Figueiredo et al., 2015). São também usadas para extração do óleo essencial 

de eucalipto (mínimo de 70% de 1,8-cineole), por destilação das folhas, ou ramos 

terminais (Figueiredo et al., 2015) pela indústria farmacêutica (Faria et al., 2011). No 

entanto, a exportação de óleo essencial tem vindo a decrescer em Portugal devido ao 

aumento dos custos de produção e à competição com óleos extraídos de outras espécies 

(Faria et al., 2011). 

A casca de eucalipto é rica em compostos bioativos como triterpenos (e.g. ácido 

oleanólico, betulínico e ursólico) e o ácido elágico, com propriedades medicinais (anti-

inflamatório, antimicrobiana, anti bacterial) e probióticas (antioxidantes naturais) (para 

uma caracterização completa da casca de E. globulus consultar Neiva (2018)). Esta riqueza 

de base é potencialmente uma forma de valorização deste resíduo no futuro dada a sua 

abundância em Portugal (Neiva, 2018). 

A generalidade dos resíduos produzidos na atividade florestal e industrial relacionada 

com o eucalipto tem já, no entanto, aproveitamento sobretudo para conversão em 

energia. Por um lado, os resíduos da gestão e exploração florestal do eucalipto, 

conjuntamente com resíduos de outras espécies, têm aproveitamento em várias centrais 

termoelétricas a biomassa. Por outro lado, o setor industrial da pasta e do papel, com 

base em sistemas de cogeração, não só apresenta um nível muito elevado de 
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autossuficiência energética como produz eletricidade para a rede elétrica nacional, cerca 

de 821 GWh em 2017. A indústria é responsável por 6,3% de toda a energia produzida por 

cogeração em Portugal (CELPA, 2017). Cerca de 70% do combustível usado para a 

produção de energia é biocombustível, no qual o licor negro, subproduto da produção de 

pasta, representou, em 2017, 85% de todos os biocombustíveis consumidos (CELPA 

2017). O licor negro é frequentemente considerado como biomassa florestal secundária, 

conjuntamente com outros resíduos da indústria de transformação da madeira. 

(ENERSILVA, 2007). 

Relativamente aos restantes resíduos e subprodutos, os rejeitos da crivagem de madeira 

têm aproveitamento energético ou são usados para compostagem, as lamas biológicas 

podem ser aplicadas na agricultura, incineradas juntamente com a casca, usadas para 

compostagem ou colocadas em aterro, enquanto areias do leito fluidizado, cinzas, “dregs” 

e “grits” têm sido normalmente depositados em aterro (Modolo, 2006; CELBI, 2016), 

embora exista considerável investigação em curso em Portugal no sentido da sua 

valorização. De qualquer das formas, a valorização energética dos resíduos da indústria já 

é muito significativa representando mais de 70% dos resíduos produzidos (CELBI, 2014). 

 

2.3 Avaliação da disponibilidade de resíduos e subprodutos 

De acordo com a compilação efetuada pelo ICNF para o seu portal (Figura 1), as cascas e 

resíduos da indústria de processamento da madeira em Portugal representam 

globalmente cerca de 4,7 milhões de toneladas por ano, embora não sejam fornecidas 

estimativas por espécie ou fileira. No caso do eucalipto, no âmbito do Projecto Enersilva 

(ENERSILVA, 2007), estimou-se para o Norte e Centro de Portugal uma oferta total anual 

de resíduos de 389.713 e 620.958 toneladas de matéria seca, respetivamente, perfazendo 

1,1 milhões de toneladas anualmente. Esta biomassa corresponde à “fracção 

biodegradável dos produtos e dos desperdícios de actividade florestal destinados a 

finalidades energéticas” (ENERSILVA, 2007).  

Por seu lado, o Atlas da Biomassa Florestal Residual produzida em Portugal Continental 

(CBE, 2007), com base em modelação estatística utilizando dados de inventário florestal, 

apurou um total de biomassa residual de eucalipto (peso seco de cascas, folhas, ramos e 
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raízes) de 1,78 milhões de toneladas por ano para a totalidade do país (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Biomassa anual de resíduos de eucalipto por componente. Fonte: CBA (2007). 

 Biomassa anual dos povoamentos 

(milhões ton. peso seco) 

Espécie Casca Folhas Ramos Raízes Total 

Eucalipto 0,625 0,436 0,321 0,392 1,775 

Pinheiro-bravo 1,706 0,362 0,211 0,928 3,206 

 

O Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 163/2017 de 31 de outubro), produz igualmente estimativas da biomassa residual em 

Portugal, no entanto exclusivamente para produção de energia (Tabela 2) das quais 

ressalta a disponibilidade de 448 mil toneladas por ano para o eucalipto, principalmente 

nas regiões do Centro e Alentejo.  

 

Tabela 2: Estimativas de biomassa residual para energia (ton/ano) por espécie e região 

NUTS II do Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias. Fonte: Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 163/2017. 

 Região 

Espécie Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Total 

Pinheiro-bravo  168548 331474 9108 31108 3630 543868 

Eucalipto 82401 216733 9108 124432 15246 447920 

Sobreiro 2792 9504 5018 130441 7306 155061 

Carvalhos 65376 34770 432 - - 100578 

Outras 57204 20862 2160 8484 8712 97422 

Azinheira  1396 4752 - 78265 2977 87390 

Pinheiro-manso - - 5443 53449 17820 76712 

Herbáceas 100000 100000 52000 89000 100000 441000 

Matos 373979 342613 24041 129611 155126 1025370 

Total 851696 1060708 107310 644790 310817 2975321 
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Relativamente aos subprodutos e resíduos da indústria, a informação é mais 

fragmentada. Cunha e Marques (2019), por exemplo, estimam em 3,6 milhões de 

toneladas por ano de licor negro produzido pela indústria da pasta e do papel. O Grupo 

Portucel/Soporcel produz anualmente 15.000 toneladas de areia de leito fluidizado 

(Modolo, 2006). A CELBI produz resíduos nas quantidades indicadas na Tabela 3 (Matias, 

2012). Especificamente em termos de “dregs”, só na CELBI produzia-se 60-70 toneladas 

por dia (Matias, 2012). Na sua globalidade, a indústria da pasta e do papel tem produzido 

nos últimos anos resíduos na ordem das 500.000 toneladas por ano (CELPA, 2017), não 

incluindo o licor negro, dos quais a maioria se referem a lamas (Figura 2). 

 

Tabela 3: Resíduos produzidos na CELBI em 2010. Fonte: Matias (2012) com base no 

relatório de sustentabilidade da empresa (atualmente não disponível para consulta). 

t.a.s.: toneladas em condições absolutamente secas. 

 
Resíduos 

Quantidade 
(t.a.s) 

Quantidade 
(%) 

Resíduos do licor verde 16452 40,5 

Resíduos de lamas de cal 10279 25,3 

Resíduos do tratamento de efluentes 5320 13,1 

Resíduos do parque de madeiras 4358 10,7 

Resíduos da crivagem 3387 8,3 

Resíduos do apagador 385 0,9 

Cinzas secas 229 0,6 

Diversos 169 0,4 

Total 40579 100 
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Figura 2: Produção de resíduos pela indústria por categoria. Fonte: CELPA (2017). 
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3- Sobreiro 

 

 

3.1 Distribuição, produção e transformação do sobreiro em Portugal 

O sobreiro ocupa uma superfície de 720 mil hectares em Portugal o que corresponde a 

22% da área florestal do continente nacional (ICNF, 2015). Principalmente gerido no 

sistema de montado (montado de sobro), distribui-se sobretudo nas regiões PROF do 

Alentejo (47% da área florestal), Lisboa e Vale do Tejo (32%) e Algarve (23%), ocorrendo 

ainda em áreas consideráveis das regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro e Centro 

Interior, aqui em sistemas mais próximos de floresta. A sua área de ocupação tem-se 

mantido estável ao longo das últimas décadas, muito devido às medidas de proteção e 

conservação da espécie implementadas desde 2001 (Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de 

maio). 

O montado de sobro é considerado em Portugal um sistema modelo em termos de 

multifuncionalidade. A transformação antrópica recente de uma floresta mais densa para 

um sistema agroflorestal do tipo savana (parkland) e a sua permanente gestão asseguram 
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simultaneamente produções florestais e agrícolas (cortiça, madeira, folhas e bolota, 

cereais, pequenos e grandes ruminantes, apicultura, cogumelos, caça) e ainda um 

conjunto de funções e serviços ambientais de grande relevância, principalmente 

considerando o caráter mediterrânico das regiões onde se distribui, como a conservação 

da água, do solo e da biodiversidade e o sequestro de carbono. 

Apesar desta diversidade de usos e funções, a cortiça é a principal produção do montado 

de sobro. Portugal é o maior produtor de cortiça no mundo com uma produção anual que 

oscila entre as 100 e as 150 mil toneladas (cortiça secundeira e amadia), o que representa 

cerca de 50% da produção mundial (Pestana e Tinoco, 2009). Portugal é também o maior 

exportador mundial de cortiça com um volume de negócios de 1.123 milhões de dólares 

americanos o que representa uma quota de 61,7% do mercado internacional (Pereira e 

Santos, 2019). O grupo de produtos da cortiça é o segundo mais exportado do setor 

florestal em Portugal (20,1%), tendo como principais destinos a França, os Estados Unidos 

e a Espanha (INE, 2017). Em termos de saldo da Balança Comercial dos produtos do sector 

florestal em 2017, a cortiça apresentou o maior excedente (813 milhões de Euros), 

ultrapassando o “Papel e cartão” (INE, 2017). A indústria portuguesa consome cortiça em 

quantidades superiores às produzidas em Portugal o que a leva a importar anualmente 

cerca de 50 mil toneladas, principalmente de Espanha (Pestana e Tinoco, 2009). A cortiça 

representa 1,68% do VAB da Indústria Transformadora, 0,21% do VAB de Portugal e 0,18% 

do PIB nacional (Pereira e Santos, 2019). 
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Figura 3: Produtos e aplicações de cortiça. Fonte: AMORIM (2018). 

 

A indústria da cortiça dedica-se à transformação e à produção de um conjunto 

considerável de produtos (Figura 3). A rolha é o principal produto obtido da cortiça e 

também o que maiores receitas gera (39,5% do valor total dos produtos vendidos no 

setor) mas também o maior número de trabalhadores (51,6%), maior VAB (51,8%) e maior 

volume de negócios (53,6%) (Pereira e Santos, 2019). Os restantes produtos representam 

em geral uma forma de aproveitamento de material de menor qualidade e de resíduos da 

produção de rolhas (Figura 3). Em geral, estima-se que os desperdícios da produção de 

rolha sejam de 70% da cortiça utilizada (Pestana e Tinoco, 2009). A indústria persegue a 

valorização de subprodutos através de projetos de inovação com outros setores, 

nomeadamente no desenvolvimento de materiais compósitos (AMORIM, 2018). 
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3.2 Resíduos, subprodutos e utilizações 

Os resíduos da gestão florestal do sobreiro e do montado dizem respeito sobretudo a 

desbaste e podas sanitárias ou de formação e incluem principalmente despojos das podas 

(Mendes, 2002). Ao nível industrial, os resíduos assinaláveis são sobretudo aparas e pó 

de cortiça. As aparas, subproduto da brocagem, são utilizadas integralmente na indústria 

granuladora (Pestana e Tinoco, 2009). O pó de cortiça é valorizado energeticamente na 

indústria. Na Corticeira Amorim, a maior indústria nacional, em 2017 cerca de 65% das 

necessidades energéticas da empresa foram satisfeitas a partir da queima de pó de cortiça 

(943 mil GJ) que é totalmente aproveitado ao ponto de a empresa referir a esse propósito 

no Relatório de Sustentabilidade de 2017 que “não existem desperdícios ou resíduos de 

cortiça” (AMORIM, 2018). 

 

3.3 Avaliação da disponibilidade de resíduos e subprodutos 

Não existe informação abundante sobre resíduos e subprodutos resultantes da 

exploração florestal e dos processos industriais relacionados com a cortiça. Mendes 

(2002) apresenta uma estimativa da massa de resíduos das podas do sobreiro realizadas 

de 5 em 5 ou de 6 em 6 anos, baseada no trabalho de Carvalho (1986), de acordo com o 

qual, em Portugal, são geradas cerca de 0,5 ton/ha/ano de despojos verdes que podem 

resultar em 112.880 ton/ano de lenho, 37.184 ton/ano de cortiça “falca” e 16.200 

ton/ano de entrecasco. Não se conhece em detalhe o destino dado atualmente a estes 

resíduos. AMORIM (2018), no entanto, refere que a cortiça das podas (“falca”) é 

aproveitada para revestimentos e isolamentos. Estima-se que do sobreiro estejam 

disponíveis anualmente no Norte e Centro do país 8.821 e 11.557 toneladas de matéria 

seca, respetivamente, de biomassa florestal para energia (ENERSILVA, 2007). Para a 

totalidade do país estima-se que sejam disponibilizados anualmente 295 mil toneladas de 

biomassa (peso seco) para energia (CBE, 2007). No entanto, numa avaliação mais recente, 

o Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias (Tabela 2) aponta para um valor anual 

de aproximadamente 155 mil toneladas de biomassa residual do sobreiro para conversão 

em energia. 

Relativamente aos subprodutos da indústria, AMORIM (2018) apresenta para 2017 um 



18 
 

valor global de 8.826 toneladas de resíduos essencialmente não perigosos, os quais não 

incluem aparas, que são utilizadas para granulados, nem pó de cortiça que, segundo a 

empresa, não é considerado resíduo. Destes, não diferenciados no relatório, 90% (7.981 

toneladas) são já presentemente valorizados (AMORIM, 2018). Cunha e Marques (2019) 

estimam em 358 mil toneladas por ano os desperdícios de cortiça, cortiça triturada, 

granulada e pulverizada.  
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4. Pinheiro-bravo  

 

 

4.1. Distribuição, produção e transformação do pinheiro-bravo em Portugal 

O pinheiro-bravo (Pinus pinaster Ait.) é uma espécie indígena do Sudoeste da Europa, 

incluindo o território de Portugal Continental, como indicam diversos vestígios, 

nomeadamente carvões, desde há pelo menos 33.000 anos (Figueiral, 1995). Durante a 

última glaciação (Würm IV, 15000-10000 anos atrás), o pinheiro bravo terá praticamente 

desaparecido da Península Ibérica, tendo-se refugiado em algumas pequenas zonas que 

deram origem a sua recolonização. 

O pinheiro-bravo forma árvores que aos 60-70 anos atingem 20-25 m de altura e 55-60 

cm de diâmetro. É uma espécie robusta, de folha persistente, cuja casca de cor castanha-

avermelhada vai ficando mais escura ao longo dos anos e com agulhas rígidas que atingem 

no máximo os 20 cm e podem durar até 3 anos, sendo esta duração função das condições 

locais. Apresentam inicialmente copas piramidais, que vão arredondando com a idade, 

formando-se em cada ano um ou dois andares de copa. As pinhas amadurecem 18 meses 
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após a floração, que ocorre por volta dos 7-8 anos (Soares et al., 2019). 

Em Portugal Continental, o pinheiro-bravo distribui-se desde as bacias do Tejo e Sado até 

ao Rio Minho e no interior das regiões norte e centro (Figura 4). É uma espécie pouco 

resistente ao frio, variando a temperatura média anual ótima entre 11º e 15ºC e sendo as 

altitudes mais favoráveis em volta dos 400 m, podendo ir até aos 700 m. Esta espécie é 

favorecida em solos permeáveis e de textura ligeira, tolerando pouca profundidade e 

baixos níveis de salinidade e calcário (Soares et al., 2019). 

 

 

Figura 4: Área de ocorrência potencial de pinheiro-bravo em Portugal continental. 

Fonte: Soares et al. (2019). 

 

A competição com outras espécies de crescimento mais rápido e maior rentabilidade a 

curto prazo, os incêndios florestais e o aparecimento de várias doenças e pragas 

associadas causaram um progressivo decréscimo na área ocupada por pinheiro bravo a 

partir dos anos 1970 (DGT, 2019) (Figura 5) bem como na respetiva produção de madeira 

(Centro PINUS, 2019) (Figura 6). 
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Figura 5: Evolução e projeção do volume em crescimento de pinheiro-bravo (Mm3). 

Adaptado de Centro PINUS (2019). 

 

 

Figura 6: Evolução e distribuição da área de pinheiro-bravo (x1000 ha). Adaptado de 

Centro PINUS (2019). 

 

Estima-se que atualmente existam em Portugal cerca de 500 mil hectares de pinheiro-

bravo (713 mil no 6º Inventário Florestal Nacional, com data de referência de 2015), após 

os incêndios dos últimos anos, principalmente em 2017. A produção associada a esta área 

é insuficiente para suprir as necessidades da indústria criando um défice de cerca de 

41,3% de madeira de pinho e a necessidade de importar madeira de pinho num volume 

correspondente. A madeira de pinheiro-bravo é um dos principais produtos de 

exportação e de utilização interna do sector florestal em Portugal, representando cerca 

de 3% das exportações nacionais (Centro PINUS, 2017). Adicionalmente, o consumo anual 
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de madeira de pinho em Portugal é de cerca de 4,2 Mm3 (dados de 2018) sendo que o 

maior consumo pertence aos sectores da serração e péletes (Centro PINUS, 2019). 

 

4.2. Resíduos, subprodutos e utilizações  

A tendência crescente da utilização de produtos de base florestal justifica-se pelo 

crescimento da população mundial, que implicará a incorporação de produtos de madeira 

como materiais de construção, pelas políticas públicas de incentivo à economia circular 

através do fomento do uso de resíduos de base natural como matérias primas com a 

redução de resíduos e da utilização de materiais não-renováveis, o aumento do comércio 

eletrónico, cujas embalagens de cartão são produzidas a partir de espécies de fibra longa, 

como é o caso do pinheiro-bravo, e o desenvolvimento de novos produtos a partir de 

madeira e de resina (Gonçalves et al., 2019). 

Os principais resíduos/subprodutos da fileira do pinheiro-bravo são, ao nível da atividade 

silvícola, a casca, folhas, pinhas e a biomassa residual e, a nível industrial, principalmente 

casca, aparas e estilhas de madeira, serrim e outros sobrantes. A utilização na produção 

de produtos energéticos e a conversão em energia, são as principais aplicações dos 

subprodutos.  

A casca do pinheiro não é habitualmente aproveitada ficando disponível, após descasque, 

na floresta e na indústria de transformação. A casca é uma matéria prima tipicamente 

utilizada no âmbito de prevenção da erosão do solo, em formulações de alimentos 

funcionais, para fins terapêuticos, nomeadamente em doenças como o cancro, diabetes, 

hipertensão, possuindo efeito anti-inflamatório e neuro-protetor (Mármol et al., 2019). 

Atualmente, é vista como uma matéria-prima importante para produção de mulch para 

agricultura, jardinagem e obras de estabilização de emergência após incêndios florestais, 

para prevenção da erosão e evapotranspiração ou para o aquecimento do solo. 

A pinha é um resíduo da exploração florestal, fonte de substâncias anti-tumorais que 

podem ser incorporadas em alimentos ou produtos farmacêuticos. Para além disso pode 

ser usada em inseticidas, compostos de poliuretano, polipropileno, biossíntese de AgNPs 

e MDF, tratamento águas e ainda como biosolvente de metais e tintas (Neis et al., 2019). 
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As folhas do pinheiro (caruma) são outro resíduo da atividade florestal, possuindo voláteis 

antibacterianos que podem ser utilizados como conservantes alimentares (Kim et al., 

2005). Para além disso, este material pode ser usado em nanofibras e das suas 

características destaca-se o efeito larvicidal e a atividade antimicrobiana (Neis et al., 

2019). 

Os resíduos da atividade florestal (biomassa florestal primária) e da indústria (biomassa 

florestal secundária) ligada ao pinheiro-bravo são uma fonte de biomassa importante no 

setor da energia. Esta biomassa residual de pinheiro-bravo tem expressão no setor da 

energia ao nível da produção de péletes de madeira, domésticos e industriais, e da 

conversão direta em calor e/ou eletricidade por combustão. O aproveitamento de 

resíduos da atividade florestal para energia constitui uma forma interessante de valorizar 

este resíduo para além de contribuir para a redução do risco de incêndio na floresta e na 

paisagem e de contribuir para a redução de emissões de dióxido de carbono (OTI, 2020).  

 

4.3 Avaliação da disponibilidade de resíduos e subproduto 

Tal como nos restantes casos, quer a exploração florestal quer a transformação industrial 

da biomassa florestal primária, dão origem a quantidades significativas de resíduos, 

alguns dos quais, no entanto, aproveitados quase integralmente em outros processos, 

nomeadamente na produção de energia em unidades de produção da própria indústria 

transformadora e em centrais termoelétricas dedicadas. 

Relativamente a folhas, pinhas e casca a informação é atualmente escassa em Portugal. 

Existem diversas estimativas da biomassa florestal residual. O Projecto Enersilva 

(ENERSILVA, 2007), estimou em 2,67 milhões ton/ano a biomassa de pinheiro-bravo 

existente no Norte (1.039.467) e Centro (1.633.760 ton/ano) de Portugal. Esta refere-se 

aos produtos e desperdícios da atividade florestal destinados a finalidades energéticas 

(ENERSILVA, 2007). O Centro de Biomassa para a Energia estimou um valor de 3,2 milhões 

de toneladas de resíduos (Tabela 1) incluindo cascas, folhas, ramos e raízes (CBE, 2007) 

Nas estimativas do Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 163/2017), a biomassa de resíduos florestais de pinheiro-bravo 

no país é de cerca de 544 mil toneladas por ano (Tabela 2). Destaca-se a região Centro 
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com 331,5 toneladas por ano, a qual apresenta uma maior quantidade de produção de 

resíduos e por conseguinte um maior aproveitamento potencial. Os baixos valores 

observados nas regiões de Lisboa e Algarve no mesmo plano, são consequência da 

reduzida representação desta espécie nessa região, o que consequentemente origina um 

baixo aproveitamento potencial dos seus resíduos. Porém, olhando para o consumo anual 

de madeira de pinheiro e contabilizando o que gera no seu ciclo de vida em termos de 

perdas residuais para biomassa, é previsível que seja um valor superior de geração de 

biomassa residual, sendo que alguma dela é consumida nas próprias instalações 

industriais, não sendo assim identificável todos os fluxos de massa no ciclo de vida. 

Estima-se, e por análise comparativa de ciclo de vida florestal e geração de resíduos, que 

os valores possam ser na ordem dos 630 a 840 mil toneladas/ano. 

No caso de aparas e estilhas de madeira, são indicadas 763 mil toneladas deste resíduo 

de serração (Cunha e Marques, 2019).  
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5. Medronheiro 

 

 

5.1. Distribuição, produção e transformação do medronheiro em Portugal 

O medronheiro (Arbutus unedo L.) ocupa cerca de 15.500 hectares de povoamentos puros 

(0,5% da área florestal do país) em Portugal, não estando contabilizados os povoamentos 

mistos ou as áreas de regeneração natural (Godinho-Ferreira, 2005). A distribuição desta 

espécie ocorre um pouco por todo o país abrangendo as regiões Norte, Centro, Lisboa e 

Alentejo, sendo, contudo, no Algarve que apresenta uma maior área em povoamentos 

puros (12.110 ha) o que a torna, segundo o Plano Regional de Ordenamento do Território, 

na quarta espécie mais representativa da região com uma ocupação de aproximadamente 

13% do território (Fórum Florestal, 2016). 

O recurso a esta espécie tem sofrido um forte incremento nos últimos anos, tendo em 

conta a sua plasticidade e resistência/resiliência aos incêndios florestais. Para além do 

referido anteriormente, o interesse por esta espécie vai muito além da 

compartimentação da paisagem, focando-se na sua potencialidade a nível económico, 
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nomeadamente na exploração do seu fruto, o medronho, através de plantações 

dedicadas (pomares), as quais contabilizam atualmente mais de 400 ha.  

O medronho é rico em antioxidantes como compostos fenólicos, vitaminas C e E e 

carotenoides e podendo fornecer compostos bioativos para suplementos alimentares ou 

alimentos funcionais (Silva, 2014). O medronho é consumido em fresco ou empregue nas 

indústrias de transformação, para produção de bebidas alcoólicas destiladas ou 

fermentadas, conservas, compotas, doces, e incorporado em alimentos diversos como 

iogurtes ou confeitaria, e ainda ser utilizado como corante alimentar e antioxidante de 

proteínas em produtos cárneos (Silva, 2014). De acordo com os dados fornecidos pelo 

Fórum Florestal, estima-se que presentemente em Portugal a produção de medronho seja 

de 2,625 mil toneladas, o que equivale a uma produtividade média de 1.050 kg/ha numa 

superfície explorada de 2.500 ha. Estima-se, no entanto, que em 2022 esta produção 

possa ascender às 6 mil toneladas de fruto com utilizações no âmbito da produção de 

bebidas alcoólicas, doces, consumo do fruto fresco e aplicação na saúde e cosmética 

(Fórum Florestal, 2016). Mesmo neste quadro, a aguardente continuará a ser o principal 

produto da transformação do fruto.  

 

5.2. Resíduos, subprodutos e utilizações 

Não são conhecidos resíduos ou subprodutos ao nível da gestão e exploração florestal. 

Eventuais produtos como sobrantes de alguma atividade de gestão de comunidades 

espontâneas de medronheiro têm pouco significado dada a reduzida expressão da 

espécie em termos de área ocupada. Os resíduos do medronheiro são gerados sobretudo 

ao nível industrial na transformação do fruto onde o bagaço não fermentado (extração 

de polpa) e fermentado (fermentação e destilação) serão os mais importantes. Estes 

bagaços têm potencial para extração de antioxidantes, corantes naturais e agentes 

antimicrobianos na indústria alimentar, cosmética e farmacêutica (Gomes et al., 2019). 

Estima-se que em 2022, para uma produção de 6 mil toneladas de medronho, os resíduos 

produzidos sejam da ordem das 889,2 toneladas (Fórum Florestal, 2017) não sendo, no 

entanto, conhecido o seu nível e tipo de aproveitamento previsto. 
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6. Síntese e considerações finais 

Em geral observa-se uma produção de subprodutos e resíduos considerável nas principais 

fileiras florestais em Portugal. A Tabela 4 faz um apanhado da disponibilidade atual 

estimada para os subprodutos e resíduos descritos nos capítulos anteriores bem como os 

respetivos usos atuais e potenciais. Destacam-se os resíduos produzidos ao nível da 

atividade silvícola, de grande expressão em todas as fileiras. A forma de aproveitamento 

principal destes resíduos continua a ser a conversão em energia térmica e elétrica. É 

também apreciável a taxa geral de valorização dos mesmos, particularmente a nível 

industrial. Isto significa que os processos produtivos ao nível da gestão e exploração 

florestal e ao nível da transformação industrial produzem essencialmente subprodutos e 

não resíduos. Isto verifica-se em todas as fileiras, sendo porventura a do eucalipto e do 

sobreiro aquelas onde a eficiência no aproveitamento de subprodutos é superior.  

No caso do eucalipto, a generalidade dos resíduos da atividade florestal e dos processos 

industriais envolvidos (pasta e papel), que são muito elevados, são aproveitados, 

principalmente através de conversão energética, maioritariamente no seio da fileira. Há 

também um interesse crescente por parte da indústria e da comunidade científica por 

formas de valorização dos resíduos que atualmente são depositados em aterro, 

praticamente resíduos processuais da indústria, bem como por encontrar formas de 

valorização que incorporem mais valor acrescentado. 

A cortiça parece também oferecer poucas novas oportunidades de valorização de 

resíduos, dentro ou fora do setor, dado o elevado nível atual de valorização. As 

oportunidades que podem surgir estarão eventualmente mais associadas ao 

desenvolvimento de novos produtos e com maior valor acrescentado, à base de ou com 

a incorporação de resíduos/subprodutos da cortiça, os quais não deverão afetar o mais 

valioso dos produtos da cortiça, a rolha. Parece haver, contudo, neste esforço algumas 

limitações relacionadas com a insuficiente oferta de matéria prima principal e de 

subprodutos, uma vez que a área de montado e outros sistemas de produção de cortiça 

é relativamente pequena (em Portugal e no resta da área de distribuição do sobreiro), 

não tem aumentado nas últimas décadas e um eventual aumento desta superfície só viria 

a ter reflexos ao nível da indústria dentro de várias décadas. A maior oportunidade 

relacionada com a valorização de resíduos está assim do lado do setor produtivo que 
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poderá beneficiar com a situação atual.  

A fileira do pinheiro-bravo é aquela que oferece maior produção de biomassa residual ao 

nível da silvicultura, a qual só parcialmente parece estar a ser valorizada. Ao nível 

industrial, é também a fileira que nos parece apresentar menos alternativas atualmente 

em termos de valorização.  

Embora não considerados neste trabalho, existe nos espaços florestais e nos espaços de 

outra classe de uso e ocupação do solo, os “Matos e pastagens”, a oferta de uma 

quantidade muito elevada de biomassa que, apesar de não ser arbórea, é lenhosa e para 

a qual existe muito baixa procura. Estima-se que estejam disponíveis anualmente mais de 

1 milhão de toneladas de biomassa de arbustos no país (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 163/2017) cujo aproveitamento é residual. Dada a sua abundância e a 

necessidade de reduzir significativamente a biomassa destas comunidades por razões 

relacionadas com a gestão de combustíveis para redução do risco de incêndio, os matos 

constituem uma oportunidade por explorar no quadro da valorização de resíduos e 

subprodutos. Outra oportunidade relacionada apresenta-se entre as espécies lenhosas 

exóticas e invasoras, cuja área de expansão aumenta rapidamente em Portugal e para o 

controlo das quais é relevante dispor de formas de utilização da sua biomassa e de 

valorização dos respetivos resíduos. 
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Tabela 4: Síntese da informação relativa aos resíduos e subprodutos das principais fileiras florestais em Portugal. 

Fileira Subproduto/resíduo Origem 
Disponibilidade atual 

(ton/ano) 
Tendência curto 

prazo 
Distribuição espacial Observações 

Eu
ca

lip
to

 

Biomassa residual Silvicultura 448.000 - 1.780.000 Manutenção Dispersa Abundante 

Licor negro Indústria 3.600.000 Manutenção Concentrada Utilização praticamente integral pela indústria 

Rejeitos da crivagem de madeira  Indústria >3.387 Manutenção Concentrada Utilização praticamente integral pela indústria 

“Dregs” e “grits” Indústria >25.000 Manutenção Concentrada  

Lamas  Indústria 400000 Manutenção Concentrada  

Areias do leito fluidizado Indústria >15.000 Manutenção Concentrada  

Cinzas  Indústria 40000 Manutenção Concentrada   

So
b

re
ir

o
 Biomassa residual Silvicultura 112.880  - 295.000 Manutenção Dispersa Não se conhece a sua utilização atual  

Aparas Indústria - Manutenção Concentrada Utilização praticamente integral pela indústria 

Pó de cortiça Indústria <358.000 Manutenção Concentrada Utilização praticamente integral pela indústria 

P
in

h
ei

ro
-b

ra
vo

 

Biomassa residual Silvicultura 544.000 - 3.206.000 Decréscimo Dispersa Acessível e fácil de encontrar 

Casca Silvicultura 1.706.000 Decréscimo Dispersa Acessível e fácil de encontrar 

Pinhas Silvicultura - Decréscimo Dispersa Acessível e fácil de encontrar 

Folhas Silvicultura 362000 Decréscimo Dispersa Acessível e fácil de encontrar 

Aparas e estilhas de madeira Indústria 763000 Decréscimo Concentrada Acessível e fácil de encontrar 

Serrim Indústria - Decréscimo Concentrada Acessível e fácil de encontrar 

M
ed

ro
n

h
ei

ro
 

Biomassa residual Silvicultura - Aumento Dispersa   

Fruto Silvicultura 2.625 Aumento Dispersa  

Bagaços Indústria 889,2 Aumento Concentrada  Estimativa de produção para 2022 
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Tabela 4: (continuação). Síntese da informação relativa aos resíduos e subprodutos das principais fileiras florestais em Portugal. 

Fileira Subproduto/resíduo 
Disponibilidade atual 

(Mg/ano) 
Utilização atual Possíveis aplicações Potenciais utilizadores 

Eu
ca

lip
to

 

Biomassa residual 448.000 - 1.780.000 
Energia; extração de óleo essen-
cial  

Extração de compostos para a indus-
tria 

Indústria química, farmacêutica 

Licor negro 3.600.000 Energia   
Rejeitos da crivagem de ma-
deira  

>3.387 Energia; compostagem 
Extração de compostos para a indus-

tria 
Indústria química, farmacêutica 

“Dregs” e “grits” >25.000 
Sem utilização (aterro); pontual-
mente indústria do cimento 

Neutralizante de solos. Materiais técni-
cos para a construção 

Indústria química; construção; 
agricultura 

Lamas  400000 
Agricultura; energia; composta-
gem 

Materiais técnicos para a construção Indústria química; construção 

Areias do leito fluidizado >15.000 Sem utilização (aterro) Materiais técnicos para a construção Indústria química; construção 
Cinzas  40000 Sem utilização (aterro) Materiais técnicos para a construção Indústria química; construção 

So
b

re
ir

o
 Biomassa residual 112.880  - 295.000 Energia Lenhina Indústria química 

Aparas - Granulado Materiais compósitos Indústria química 

Pó de cortiça <358.000 Energia Materiais compósitos Indústria química 

P
in

h
ei

ro
-b

ra
vo

 

Biomassa residual 544.000 - 3.206.000 Energia Lenhina Indústria química 

Casca 1.706.000 
Mulch, alimentos funcionais,  fins 
terapêuticos 

Curtumes de peles, extração de com-
postos fenólicos 

Industria peles e cortumes, far-
macêutica 

Pinhas -  Energia 

Extração de substâncias com interesse 
para preparação de alimentos, produ-
tos farmacêuticos, aplicações na agri-

cultura, etc. 

Indústria química, alimentar, 
farmacêutica 

Folhas 
362000  

Conservantes alimentares, nanofibras, 
larvicidas, produtos antimicrobianos 

Indústria química, alimentar, 
farmacêutica 

Aparas e estilhas de madeira 763000  Lenhina Indústria química 
Serrim - Péletes Lenhina Indústria química 

M
ed

ro
n

h
ei

ro
 

Biomassa residual - Não se conhece Energia, cestaria, cortumes 
Setor da energia; Indústria quí-

mica, peles e cortumes 

Fruto 2.625 Alimentos 
Compostos bioativos, suplementos ali-

mentares, alimentos funcionais 
indústria alimentar, cosmética e 

farmacêutica 

Bagaços 889,2 Não se conhece 
Extração de antioxidantes, corantes 
naturais e agentes antimicrobianos 

indústria alimentar, cosmética e 
farmacêutica 
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