
Produtos lenhosos: 

madeira e biomassa 

“FLORESTA: As oportunidades do uso múltiplo” 
 

Parque de exposições de Braga, 22 de Março de 2012 



Localização Concelho 

de Góis 



AFCGóis 



Actividades 



Limpeza de propriedades 





Rede de Parques de 

Resíduos Florestais  



Objectivos 

• Combater alguns dos 

problemas no aproveitamento 

dos resíduos florestais 

– Dispersão dos Resíduos; 

– Características estruturais 

(elevado volume); 

– Condicionantes físicas do terreno 

e estrutura da propriedade; 

– Baixa densidade das vias de 

acesso; 

– Custos de transporte. 

 

 



Utilizadores 

• AFCGóis 

 

• Madeireiros 

 

• Proprietários e produtores 

florestais do Concelho de Góis 



Origem dos Resíduos 

• Tratamentos silvícolas: 

– Limpezas; 

– Cortes sanitários; 

– Podas ou desramações 

• Desbastes; 

• Corte final: 

– Este é o que gera maior quantidade de 

resíduos; 

– A extracção geralmente mecanizada, 

com recurso ao mesmo equipamento 

utilizado na extracção do material 

lenhoso. 



Procedimento 

• Após a extracção, os resíduos são 

depositados no parque no lote do 

madeireiro; 

 

• Quando as quantidades totais assim 

o justificam a AFCGóis contacta a 

empresa; 

 

• Desloca aos parques destroçadores; 



Procedimento 

• Efectua o transporte e entrega nas 

centrais; 

 

• De acordo com as guias de pesagem 

de cada carga é feita a 

correspondência com cada lote e 

pago ao madeireiro; 



Sistemas de 

estilhaçamento 

• Estilhaçador móvel 

 

 

 

 

• Estilhaçador industrial 



Evolução 
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Benefícios 

• Diminuição da carga combustível; 
 

• Minimização dos riscos de 

incidência dos agentes bióticos nos 

povoamentos florestais (pragas, 

doenças, etc.); 
 

• Diversificação das fontes de energia 

renováveis; 
 

• Valorização económica de uma 

componente da exploração até então 

um encargo; 
 

• Geração de novas actividades. 

 



Barreiras à utilização de 

biomassa 

• Características da floresta – 

condicionantes físicas do terreno e 

estrutura da propriedade; 

– Elevado custo de extracção, transporte 

e pré-tratamento da biomassa; 

 

• Eventuais efeitos negativos sobre o 

solo; 

– Balanço de nutrientes; 

– Compactação do solo; 

– Erosão; 

 

 

 

 



Obrigado pela atenção 


