EDITORIAL
ANTÓNIO FERNANDO DOS SANTOS PRATES
Tesoureiro do Conselho Directivo da Tecnicelpa.

Há alguns meses atrás provavelmente não estaria a escrever as linhas que se seguem. No entanto na ordem do
dia estão as notícias sobre bolhas e buracos ﬁnanceiros,
esquemas de pirâmide mais ou menos soﬁsticados, manipulação de contas e mercados, etc.
Para o cidadão comum estas formas de “geração” de
riqueza não são compreensíveis, espantando como se
alimentam durante tantos anos sem os reguladores as
compreenderem e controlarem. Quando não há criação
de valor, mas sim unicamente transferência de riqueza,
há alguém que ganha, mas mais tarde ou mais cedo alguém irá perder. Estas formas de “enriquecimento” fazem reﬂectir sobre a sustentabilidade da economia, e das
empresas.
Relativamente às empresas vale a pena reﬂectir sobre a
sustentabilidade da indústria de pasta e papel Nacional.
Em especial nos tempos difíceis que enfrentamos.
De uma forma geral para que a indústria seja sustentável
é necessário ter ﬂoresta que garanta o acesso à matériaprima a preços concorrenciais, uma unidade industrial
competitiva que garanta a qualidade e um negócio que
garanta a margem necessária ao desenvolvimento. Com
qualquer uma das actividades a operar de forma sustentável, garante-se também um emprego sustentável.
Se sobre a gestão da unidade industrial e do produto
o industrial tem, ou pode ter, grande domínio, sobre a
matéria-prima, que tem um impacte elevado nos custos
de produção já é mais difícil. Na actual organização da
nossa indústria, esta depende de mais factores externos
de difícil controlo, que incluem entre outros, as regras de
mercado livre alargadas para fora das fronteiras Nacionais, a quantidade de produtores, em Portugal a área ﬂorestal ocupada com eucalipto é maioritariamente privada
não industrial, etc.

A ﬂoresta é um pilar fundamental, a indústria só sobreviverá a médio e longo prazo se estiver integrada com
a matéria-prima. A ﬂoresta terá que crescer a um ritmo
superior aquele a que é consumida e terá que garantir ao
produtor ﬂorestal retorno aos seus investimentos para
que seja atractiva.
Já muito se escreveu sobre a ﬂoresta Portuguesa e sobre
a sua produtividade e já se ﬁzeram muitas comparações
com a ﬂoresta da América do Sul e em especial com a
Brasileira.
A diferença reside na espécie? No clima? No solo? No ordenamento e na política ﬂorestal que nos leva a plantar
em zonas de baixa produtividade?
A utilização generalizada de plantas melhoradas quanto
poderá contribuir para o aumento da produtividade?
Qual é a produtividade máxima que podemos esperar
para a ﬂoresta Nacional?
A resposta às questões colocadas, se é que existe neste
momento, não é clara e só poderá ser dada pelos especialistas que há anos vem dedicado o seu tempo a esta
causa.
Acresce ainda o caso especíﬁco do pinho, para o qual há
ainda outros factos que nos levam ainda a ser mais cépticos relativamente à sua sustentabilidade.
O tema da ﬂoresta é por isso crucial para o desenvolvimento da indústria de pasta e papel Nacional. Consciente
da sua importância a TECNICELPA dedica este número
da sua revista à ﬂoresta, e irá organizar um seminário no
próximo mês de Março onde irá ser feita uma reﬂexão
sobre a produtividade e políticas ﬂorestais Nacionais.
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EVENTOS
EVENTOS TECNICELPA

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

SEMINÁRIO “A PRODUTIVIDADE DA FLORESTA
NÃO INDUSTRIAL DE EUCALIPTO”
Tomar, 25 de Março de 2009
Hotel dos Templários

63RD APPITA ANNUAL CONFERENCE & EXHIBITION
19-22 de Abril de 2009
Melbourne Park, Melbourne, Austrália

CURSO “FINANÇAS PARA NÃO FINANCEIROS”
Porto, 28 e 29 de Abril de 2009 e 5 e 6
de Maio de 2009
Escola de Gestão do Porto
PASSEIO NO SADO
Setúbal, Junho de 2009
SEMINÁRIO “ANÁLISE DE CONDIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS”
Tomar, 7 de Outubro de 2009
VISITA AO MUSEU DO PAPEL E VISIONÁRIO
Paços de Brandão, Outubro de 2009
CURSO INTENSIVO “PROCESSO DE PRODUÇÃO
DE PAPEL”
Covilhã, 28, 29 e 30 de Outubro de 2009
Universidade da Beira Interior

ATICELCA ANNUAL CONGRESS
28-29 de Abril de 2009
Gardone Riviera/Toscolano (Brescia)
INTERNATIONAL MECHANICAL PULPING
CONFERENCE 2009 ‒ IMPC 2009
1-4 de Junho de 2009
Sundsvall, Suécia
15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WOOD, FIBER
AND PULPING CHEMISTRY ‒ ISWFPC 2009
15-18 de Junho de 2009
Oslo, Noruega
PULPAPER 2010
1-3 de Junho de 2010
Helsínquia, Finlândia

SEMINÁRIO “GESTÃO DA SEGURANÇA NA INDÚSTRIA
DE PASTA E PAPEL”
Tomar, 25 de Novembro de 2009

FOLHA INFORMATIVA a cores
1 número

1 ano
3 números

Página A4 com texto e gravura

450,00 euros

1.000,00 euros

Inserter (90-100g/m2) uma face

450,00 euros

1.000,00 euros

Contra capa

700,00 euros

1.500,00 euros

1/2 Página A4 com texto e gravura

275,00 euros

620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANTERIORES ANUNCIANTES. ANUNCIE NA FOLHA INFORMATIVA
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WORKSHOP

“Química da Superfície do Papel:
Avanços e Oportunidades para Melhoria de Processos
e Desenvolvimento de Novos Produtos”
Ocorreu em 27 de Novembro de 2008, na Estalagem de Santa Iria, Tomar e contou com 25 participantes. Foi Orador Convidado o Prof. Doutor Pedro Edson Fardim, Professor de Tecnologia
de Fibras e Celulose e de Química da Superfície da Pasta e do Papel, na Åbo Akademi University,
Turku/Åbo, Finlândia; Investigador na mesma Universidade

OS TEMAS ABORDADOS FORAM OS SEGUINTES:
- Química da Superfície no Cozimento e no Branqueamento.
- Emulsões e Dispersões como Produtos Químicos para Papel;
Química de Interfaces na Fabricação de Papel.
- Química da Superfície na Impressão e Interacção Tinta-Papel.
- Química da Superfície na Reciclagem de Papel.
Através dos Resultados dos Questionários de Avaliação pudemos conﬁrmar o interesse da grande
maioria dos participantes pelos temas apresentados. Destacaram o discurso claro, por parte do
orador, deixando passar a mensagem de modo simples.
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CELSO FOELKEL

ECONOMIA MUNDIAL,
CRESCIMENTO POPULACIONAL
E SUSTENTABILIDADE FLORESTAL
A recente crise ﬁnanceira mundial do ﬁnal do ano de
2008 escancarou para a sociedade humana mais uma
verdade muito pouco conveniente. Nossa economia mundial precisa crescer a uma taxa média elevada, no mínimo
entre 3 a 5% ao ano, para manter equilibrado o modelo
de desenvolvimento vigente. Qualquer perda percentual
de 1 a 2 pontos ao ano já é capaz de ocasionar enormes
estragos para a população humana, tais como perdas de
empregos, falta de alimentos, de combustíveis, de moradias, de segurança, etc.
A população humana vem crescendo também de forma
indiscriminada e exponencial. Surpreendentemente, isso
parece não causar preocupações a políticos (que querem
mais votos) e a religiosos (que demandam mais ﬁéis).
Quando Deus abençoou a humanidade e proclamou a famosa frase bíblica “Crescei e multiplicai-vos”, talvez não
tenha se dado conta que levaríamos isso tão a sério. Apenas para uma ligeira reﬂexão comparemos:
- Na época de Jesus Cristo, a população mundial era de
cerca de 300 milhões de pessoas, conforme estimam os
iihistoriadores;
- Em 1830 alcançou seu primeiro bilhão de pessoas;
- Em 1930, o segundo bilhão;
- Em 1975, o quarto bilhão;
- Em 1987, o quinto;
- Em 1999, o sexto;
- Em 2012, espera-se que atinja o sétimo bilhão.
Nas últimas décadas temos acrescentado um bilhão de
pessoas no planeta a cada 12 a 14 anos, com um crescimento médio anual de 1,2%. Apesar da natalidade estar
decrescente, também está aumentando a longevidade
das pessoas. Com isso, aumentamos cada vez mais o nosso número, aumentando assim o potencial de predação
aos recursos naturais.
O modelo econômico atual está baseado no pressuposto
de que o crescimento da economia deve ser bem maior
que o do crescimento vegetativo da população para poder funcionar. Como a geração de empregos diminui cada
vez mais pelo avanço da tecnologia, não basta a economia crescer 1,2% ao ano, empatando com o crescimento
populacional. É preciso crescer bem mais que isso para
absorver as pessoas jovens que chegam ao mercado de
trabalho e demandam posições para serem felizes. Essa
verdade inconveniente foi ligeiramente mencionada por
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Al Gore em seu magníﬁco ﬁlme sobre as mudanças
climáticas afetando o planeta Terra. Só faltou a ele dizer
que deveríamos procurar mecanismos para evitar esse
crescimento populacional desordenado e incompatível
com a capacidade de absorção do planeta vivo Gaia.
Crescer entre 3 a 5% ao ano na economia tem um impacto fenomenal sobre a Natureza. São recursos naturais
escassos e limitados sendo demandados cada vez mais
intensamente. Mais terra, mais água, mais madeira, mais
combustíveis, mais produtos industrializados, etc. etc.
Qual o limite desse crescimento? Até onde conseguiremos chegar? Quando ocorrerão pontos de saturação?
Quais chegarão primeiro?
Levando em conta essas realidades, temos que nos preparar e adequar nosso setor de base ﬂorestal para que
não estejamos entre os causadores de predação irreversível à Natureza. Felizmente, temos um setor que se baseia em recursos naturais renováveis: sua matéria-prima
madeira pode ser plantada e sua energia pode ser quase
que totalmente originada de fontes renováveis (biomassa). Entretanto, temos também nossos impactos sócioambientais, inquestionáveis. Alguns são positivos, outros
negativos. Isso é válido para nossas fábricas e para nossas ﬂorestas plantadas. Cabe a nós, que gerenciamos e
operamos isso, minimizar os danos e maximizar os benefícios, de acordo estamos, não é mesmo?
Muitos ambientalistas de plantão se preocupam muito
com nossas ﬂorestas plantadas. Às vezes, de forma exageradamente negativa; outras vezes, com justiﬁcadas
razões. Uma coisa é absolutamente certa: precisamos
plantar ﬂorestas para gerar recursos naturais renováveis
e demandados por nossa sociedade, que transita dentro
de uma economia que exige crescimento, como já vimos.
Se esse modelo econômico atual é adequado ou não, esse
é outro problema a ser resolvido, mas parece que não
há muita pressa sobre isso. Demandará muito diálogo,
reﬂexões, estudos, ações, negociações. Também exigirá
muita avaliação e reﬂexão o tema crescimento populacional e as possíveis restrições a esse crescimento.
Portanto, se o nosso papel atual é o de plantar ﬂorestas para gerar bens de consumo sustentáveis para nossa
crescente e demandante sociedade, temos que fazer isso
muito bem, da melhor forma possível. O que estamos fazendo hoje é bom, não tenho dúvidas. Falamos muito e
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praticamos o que chamamos de bom manejo ﬂorestal, ou
manejo ﬂorestal sustentável. Temos ﬂorestas plantadas
certiﬁcadas, com adequada proteção ao solo, à biodiversidade, aos recursos hídricos. Entretanto, na vida sempre
é possível se fazer melhor algo que estamos fazendo hoje.
Sempre existirão oportunidades para melhorar. E também,
ameaças para piorar, evidentemente. Não basta apenas o
foco nas tecnologias operacionais e nos custos. Não basta
apenas crescer rendimentos ﬂorestais sem atentar sobre a
qualidade futura das áreas onde plantamos nossas ﬂorestas. Sejam elas de eucalipto, Pinus, acácia, teca, corticeira,
bracatinga, álamos, plátanos, araucária, lenga, etc.
Quando escuto nossos entusiasmados técnicos ﬂorestais
mencionarem que hoje no Brasil pode-se alimentar uma
fábrica de 1 milhão de toneladas de celulose ao ano com
apenas 100.000 hectares de ﬂorestas plantadas de eucaliptos com corte raso aos 6-7 anos (período da rotação),
não posso deixar de ﬁcar orgulhoso de nossos feitos tecnológicos e cientíﬁcos. Entretanto, começo a ﬁcar assustado
quando ouço os mesmos técnicos dizerem que em pouco
tempo mais teremos necessidade de apenas 80.000 hectares de plantações de eucalipto para alimentar uma fábrica
de celulose de mercado de 1,3 milhões de toneladas, com
rotação em talhadia simples com corte raso aos 5 anos.
Rotações muito curtas começam a trazer problemas para
o solo, não há como evitar ou compensar com fertilizantes
minerais. Os problemas não são apenas de fertilidade, mas
de umidade, estruturação, compactação, carbono orgânico,
micro-vida, etc. Portanto, até quando poderemos usar tão
intensamente essa terra sem exauri-la? O que estará reservado no futuro para essas terras, se esse tipo de manejo
ﬂorestal intenso e localizado persistir?
Os ambientalistas mais ativos acusam a agricultura do
café, do arroz, da laranja, da soja e da cana-de-açúcar de
terem ou estarem exaurindo os solos do país. Agora se
perguntam também, o que será das terras plantadas com
eucaliptos e com Pinus? Nós do setor não podemos esperar para ver o que vai acontecer, mesmo que tenhamos
evidências de que os impactos são mínimos. Conhecemos
muito bem as melhores formas de proteger os solos, os recursos hídricos, a biodiversidade. Sabemos como minimizar esses impactos, embora com uma atividade em larga
escala seja impossível se eliminar completamente muitos
deles. Entretanto, sempre há a opção de se compensá-los,
com outras medidas conservacionistas, tais como a manutenção de extensas áreas de preservação natural per-

manente, que hoje representam quase 50% das áreas totais das empresas ﬂorestais brasileiras.
Em relação ao manejo ﬂorestal das plantações, tenho falado e escrito muito sobre isso, gostaria de ver algumas coisas acontecendo com maior velocidade nesse particular.
Algumas delas são relativamente simples, fáceis de serem
implementadas e representam enormes ganhos ambientais para os ecossistemas ﬂorestais. Entretanto, sua implementação representa mudanças conceituais na gestão
ﬂorestal, o que acabará retardando um pouco o processo.
Por outro lado, elas acontecerão necessariamente, até
porque a história estará sendo traçada nesse caminho.
Resta apenas esperar ou sair na frente, fazendo o que de
mais adequado se conhece em termos ambientais.
Dentre essas medidas de maior sustentabilidade aos
nossos eco-mosaicos ﬂorestais tenho enfatizado as
seguintes:
- Minimizar as ações antrópicas sobre as áreas ﬂorestais: quanto menos o homem interferir sobre o sítio ﬂorestal; quanto menos vezes ele se apresentar por
ali para afetar o ambiente, melhor para o eco-mosaico
produtivo arquitetado.
- Aumentar o comprimento da rotação ﬂorestal: quanto
mais tempo a ﬂoresta plantada permanecer crescendo,
mais efetiva será a ciclagem de nutrientes, melhor será a
estruturação do solo, a micro-vida, os regimes hidrológicos, etc. Dentre os modelos de manejo hoje adotados,
os baseados em rotações longas, com desbastes intermediários são indubitavelmente os mais ecoeﬁcientes.
-Promover a rotação de culturas, preferencialmente utilizando espécies alternativas de leguminosas arbóreas
ﬁxadoras de nitrogênio: uma fábrica de celulose de ﬁbra
curta pode perfeitamente ter seu suprimento de madeira
baseado em eucalipto e acácia, por exemplo. Os plantios
podem acontecer alternadamente em uma determinada
área de terra. Eventualmente, essa mesma área pode ter
um descanso após um certo período de uso produtivo,
virando uma área de preservação permanente. Tudo dentro de um ecoeﬁciente planejamento, visando à sustentabilidade.
- Manter os restos de colheita sobre o solo ﬂorestal:
cascas, galhos ﬁnos, folhas, ponteiros colaboram para
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Economia Mundial,
Crescimento Populacional
e Sustentabilidade Florestal
melhorar o solo e os recursos naturais da área.
Fico deﬁnitivamente apavorado com as tecnologias de rapinagem desse material todo por máquinas raspadoras de serapilheira para alimentar
caldeiras de força ou bioreﬁnarias de etanol celulose. Algo que lutarei contra, com todas minhas
energias.
- Trabalhar sempre com tecnologias de mínimo
impacto ambiental: preparo mínimo do solo,
mínimo uso de agroquímicos, uso fertilizante de
compostos orgânicos de resíduos industriais, uso
fertilizante de cinzas de caldeiras de biomassa,
etc., etc.
Muitas vezes, o foco do gestor ﬂorestal se concentra na produtividade ﬂorestal e nos seus custos operacionais, considerando que pelo fato de
já cumprir os preceitos recomendados pela certiﬁcação ﬂorestal, já está com diploma de ambientalista garantido. Eu já considero que devamos
olhar primeiro o nosso fantástico eco-mosaico
ﬂorestal com uma visão de helicóptero e encontrar as maneiras corretas de fazê-lo produtivo,
mantendo a sustentabilidade almejada. Só uma
questão do que focar primeiro - os objetivos de
produtividade e de resultados econômicos serão
mantidos em ambos os casos.
Portanto amigos, independentemente se a economia mundial nos continuar pressionando nas
próximas décadas a continuar crescendo a taxas
elevadas, podemos fazer isso com muito maior
nível de sustentabilidade. Há maneiras e maneiras de se produzir ﬂorestas plantadas: a eleição
será nossa, mas as conseqüências recairão não
apenas sobre nós, mas sobre as gerações futuras também. Temos um nível de conhecimento
disponível hoje que nos permite fazer bem - no
futuro conheceremos mais e faremos ainda melhor. Temos que estar atentos e compromissados
em praticar e não apenas falar em sustentabilidade. Queremos e precisamos de plantações ﬂorestais. Elas ajudam a proteger as matas naturais
e a fornecer produtos e benefícios para a sociedade. Mas precisamos plantá-las e manejá-las
com qualidade ambiental, com visão não só de
presente, mas de futuro distante também.
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PRADO
KARTON
QUALIFICAR
E INOVAR,
O DESAFIO
DAS EMPRESAS...
No mundo actual, em que os ciclos económicos são cada
vez mais complexos, menos estereotipados e em constante
mudança, ressalta a necessidade urgente de as empresas
se dotarem de Recursos Humanos com as competências
técnicas e comportamentais necessárias a um desempenho proﬁssional eﬁciente, adaptável e actualizado.
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Um cenário comum a muitas empresas é a existência de
proﬁssionais experientes e dedicados mas com qualiﬁcações e competências pouco ajustadas às novas exigências
das organizações, a nível técnico, tecnológico, organizativo e de gestão em geral.
Os estudos e pesquisas relativos à eﬁcácia das empresas
aﬁrmam, sem margem para dúvidas, que o factor crítico
de sucesso nas organizações são as Pessoas (com a sua
força de vontade, capacidade de aprendizagem, criatividade e inovação).
Em algumas situações questiona-se a capacidade de aprendizagem e desenvolvimento do ser humano, ou seja
de cada um de nós se tornar melhor proﬁssional. Os estudos e experiências, demonstram que as competências podem ser desenvolvidas, estimuladas e aperfeiçoadas, que a
nossa capacidade de aprender é contínua e inesgotável.
A formação, enquanto factor crítico para a aquisição e
actualização de competências, constitui uma alavanca
fundamental para o desenvolvimento das organizações.

A Prado “aposta na qualidade na formação, no conteúdo
pedagógico e no painel de formadores”, desenvolvendo
conteúdos à medida e ajustados à realidade e necessidades da empresa, com vista à aquisição, aprofundamento e actualização de competências chave para a estratégia de competitividade da organização.
Neste contexto, tem procurado promover uma relação de
parceria junto de diferentes entidades que reconhecem
a formação como uma importante componente da sua
estratégia global, para a melhoria das competências técnicas e pessoais dos Colaboradores.
Ao nível do desenvolvimento de competências técnicas
especiﬁcas na área do papel (Tecnologia Papeleira), contou com a contribuição de Docentes do Instituto Politécnico de Tomar ‒ Departº de Engª Química e do Ambiente (Professoras Cecília Baptista e Natércia Santos)
e Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra ‒ Departº de Engª Química (Professor Paulo
Ferreira).

Esta gratiﬁcante experiência, com mais valias para ambas as partes, vem reforçar a relação indústria/universidade, com transferências de saberes, que indiscutivelmente podem trazer mais conhecimentos, competências
e inovação para as empresas.
DR.ª TÍLIA NUNES.
Responsável de Recursos Humanos.

LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS
DEVENVOLVIDA INFORMAÇÃO NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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CARLOS BRÁS

E DEPOIS DA CRISE?
O desenvolvimento da tecnologia, desde a descoberta da
máquina a vapor, trouxe benefícios enormes para a humanidade, principalmente à Europa e EUA, conhecidos
como guardiões da chamada civilização Ocidental. Permitiu que o Homem pudesse utilizar os recursos naturais á sua disposição, transformando-os facilmente nos
produtos que hoje nos parecem perfeitamente indispensáveis à nossa vida.
Mais recentemente outros países, os chamados emergentes, tiveram acesso à mesma tecnologia, o que lhes
permitiu melhorar signiﬁcativamente o seu nível de vida.
O acesso generalizado de cada vez mais povos e países à
tecnologia e a rapidez das comunicações e da informação,
permitiu o desenvolvimento de um mercado mundial, em
que matérias primas, produtos, tecnologia e capital se
transferem com grande facilidade entre vários países e
continentes. A tudo isto se chamou globalização.
No ﬁnal do sec XX e princípios do sec XXI, surgiu a criatividade ﬁnanceira, baseada em instrumentos e modelos
matemáticos soﬁsticados, que permitiam sonhar com um
mundo em que a riqueza tenderia para o inﬁnito, com a
agradável ideia de que a globalização não deixaria ninguém de fora, o que permitia ao Ocidente não ter que ﬁcar com os remorsos da desigualdade entre Norte e Sul.
A intensiva utilização dos recursos naturais através de
tecnologias altamente poluentes, de uma forma irracional, sem outras preocupações que não as da obtenção
e acumulação de riqueza no curto prazo, trouxe as inevitáveis consequências no planeta Terra: degradação
dos ecossistemas e alterações climáticas alarmantes.
O aquecimento global começa a entrar na agenda dos
políticos. Tentam encontrar-se plataformas de entendimento que confortem as consciências, com grandes
diﬁculdades de consenso, na medida em que se continua
a colocar o desenvolvimento económico acima dos interesses do futuro da humanidade. Não há interesse em
aumentar os custos de produção de bens produzidos nos
países emergentes, para onde os Ocidentais deslocaram
a tecnologia e o know-how, aproveitando-se da mão de
obra barata, transaccionando-os depois com margens
fabulosas e consequente acumulação de capital.
A Europa assume a liderança na batalha contra as alterações climáticas, o que por vezes é entendido como uma
posição ingénua, na medida em que os próprios EUA não
a acompanham nestas preocupações , concentrados em
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manter e fazer crescer um sistema económico, não mais
assente na manufactura, mas antes na especulação ﬁnanceira.
Entretanto rebenta a crise e, entre o espanto e o medo,
tudo o que era absolutamente verdade, passa a ser questionado. E até o Estado, entendido como um permanente
obstáculo ao desenvolvimento da economia liberal, passa a ser encarado como o único e possível salvador das
empresas ﬁnanceiras e industriais em colapso. Não é a
primeira crise do capitalismo. Outras existiram no passado e sempre foram ultrapassadas, com mais ou menos sofrimento. Não se veriﬁcaram grandes alterações
em termos de modelo de desenvolvimento económico.
Foram momentos de “higienização” do sistema, fazendo
desaparecer os mais fracos e reforçando as oportunidades dos mais fortes.
A questão é saber se hoje as receitas do passado são
igualmente válidas. Se o pós crise nos vai fazer voltar
ao mesmo modelo de base, assente no consumo de bens
mais ou menos supérﬂuos, com grande soﬁsticação tecnológica, alavancado por um crédito acessível e barato,
permitido por um sistema ﬁnanceiro soﬁsticado. Ou se,
pelo contrário, esta é a crise que nos vai fazer mudar o
rumo, na direcção da sustentabilidade, da utilização racional dos recursos, sem comprometer a necessidade de
continuar a fazer emergir os países mais pobres. Para que
isto aconteça é necessário acelerar ainda mais o desenvolvimento do conhecimento e de uma nova tecnologia,
orientada para uma utilização mais eﬁciente dos recursos. As novas tecnologias de informação, a produção de
energia a partir de fontes renováveis, os meios de transporte sustentáveis, a biotecnologia, a indústria de lazer
com forte componente ambiental, a indústria da saúde,
a agricultura com uma exploração eﬁciente e equilibrada dos solos, são exemplos das áreas em que estarão,
com certeza, as oportunidades do futuro. Aliás, isto não
é nada de novo. Têm sido estes os sectores mais considerados de ponta nos últimos anos. O que esta crise traz
à evidência é uma necessidade urgente em acelerar este
processo de transição, com os consequentes sacrifícios
decorrentes de se ter que viver sem algumas das “comodidades” actuais, com especial incidência nos países
mais desenvolvidos.
É neste quadro que se deve equacionar o modelo de desenvolvimento estratégico do sector da pasta e papel. A
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ﬂoresta é um recurso de uma importância extrema
para esta indústria, mas também o é como reserva
essencial ao balanço do Dióxido de Carbono. As árvores encerram imensas riquezas que ainda não são
devidamente exploradas, por não estarem desenvolvidas tecnologias para tal. A ﬂoresta tenderá a
ser, no futuro, uma fonte importantíssima de produtos para a indústria farmacêutica, uma fonte de
combustíveis não poluentes e , provavelmente, de
outros produtos que hoje ainda não conhecemos. A
sua sustentabilidade passa a ser ainda mais fundamental para a actividade que dela depende, exigindo
ainda um maior desenvolvimento de tecnologias de
exploração mais equilibrada dos solos. O papel produzido a partir da ﬂoresta conhecerá outras formas,
provavelmente como suporte de novas tecnologias
ligadas à informação ou mesmo como um veículo
de informação mais autónomo. A consciência ambiental tenderá a sobrepor-se á cultura da imagem,
o que forçará a uma nova abordagem sobre a embalagem.
A inovação continuará a estar na ordem do dia,
muito mais orientada para o encontro de soluções
relacionadas com a sustentabilidade do que para a
criação de novos produtos de consumo.
As grandes diﬁculdades também trazem grandes
oportunidades. O que é necessário é estar preparado para elas, sem receios nem tibiezas.

MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
Novos Sócios Colectivos
UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

Novos Sócios Individuais
- Raquel Alexandra B. S. Paranhos Alves; PORTUCEL VIANA
- Alfredo Hugo Pimenta e Pinto; PORTUCEL VIANA
- Ricardo Araújo Mendes; PORTUCEL VIANA
- Rui Filipe Ferreira Faria; grupo Portucel Soporcel
(Figueira da Foz)
- Isabel Maria Teixeira Moutinho; grupo Portucel
Soporcel (Setúbal)
- João Miguel Félix Cavalinhos; grupo Portucel Soporcel
(Setúbal)

UNIVERSO ACTUAL DE SÓCIOS
INDIVIDUAIS : 372
COLECTIVOS : 93

SÓCIOS COLECTIVOS

ACTUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES
BRUNNSCHWEILER INDUSTRIAL
Director de Projectos e Director Geral ‒ Sr. Germán Moreno
Director Comercial ‒ Sr. Ángel Pérez
Director Técnico ‒ Sr. Luis Óscar López
Director de Produção ‒ Sr. Gregório Caballero
A Tecnicelpa augura as melhores prosperidades aos
novos Dirigentes.
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ANIPC

IV Jornadas Técnicas do Papel e Cartão
“Desaﬁos e Oportunidades”

Ocorreram em 28 de Novembro de 2008, em Espinho,
as IV Jornadas Técnicas do Papel e Cartão da ANIPC. Os
Temas Abordados e Oradores foram:
- Gestão Energética aplicada às empresas do sector do
Papel e Cartão
(Eng.º João C. Pombo - Instituto de Soldadura e Qualidade)
- O REACH no Sector do Papel e Cartão
(LAQRE)
- Movimento Transfronteiriço de Resíduos: perspectiva
legal
(Eng.ª Dalila Santos ‒ Agência Portuguesa do Ambiente)
- Oportunidades e Tendências no Sector do Papel e
Cartão
(Eng.º Manuel Delgado ‒ Lic. Eng.ª Papel pela Universidade Beira Interior e Técnico Superior da Prado Cartolinas
da Lousã)
- Sistema de Identiﬁcação do Papel Recuperado
(Dr. Nuno Messias - CEPI)
- Boas Praticas no Fabrico de Papel e Cartão para contacto com alimentos
(Eng.ª Fátima Poças/Eng.ª Maria do Céu Selbourne ‒ Escola Superior de Biotecnologia - UCP)
- O novo sistema de regulação das Relações Laborais
(Dr.ª Susana Leitão ‒ Técnica Sup. da ACT ‒ Autoridade
para as Condições de Trabalho)
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A heterogeneidade das matérias versadas, suscitou vivo
interesse no auditório presente, rico em experiência, o
qual facilmente se deixou galvanizar pela actualidade dos
temas. Um deles, “Boas Praticas no Fabrico de Papel e
Cartão para contacto com alimentos”, pela Eng.ª Fátima
Poças e Eng.ª Maria do Céu Selbourne, viria a atingir elevada cotação e interesse pelo alerta transmitido quanto
aos perigos que podem resultar, com a utilização de ﬁbras
recicladas contaminadas, no fabrico de papeis destinados
a embalagem de produtos alimentares.
Por razões “de peito” é justo deixar uma primeira palavra
ao conferencista Manuel Delgado, Sócio da Tecnicelpa desde 1 de Julho de 1995 pela clarividência da sua exposição
sobre uma matéria tão importante nos dias que correm,
incentivadores da recuperação e utilização, judiciosa, da
Matéria Prima Reciclada. Parabéns ao Manuel Delgado.
A assistência que seguiu com entusiasmo estas interessantes Jornadas, na qual se encontrava também a Presidente do Conselho Directivo da Tecnicelpa, Doutora
Cidália Torre Abreu, foi gratiﬁcada com elevado grau
de satisfação face à excelente Organização. Parabéns à
ANIPC e seus Mentores.
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MANUEL DELGADO

EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DO PAPEL
Continuamos a fabricar o papel com o mesmo princípio
que iniciou o Chinês Tsai Lun (105 D.C.), um dos ministros a serviço do Imperador Ho.
Mantendo o mesmo processo, este foi sempre evoluindo até aos dias de hoje em que se aplica o que de mais
evoluído existe nas tecnologias disponíveis: mecânica,
electrónica, hidráulica, termodinâmica, quimica, estando
a acompanhar e já a aplicar o que se vai descobrindo ao
nível da nanotecnologia.
Ao longo dos tempos têm ocorrido vários factores que
despoletaram toda esta evolução, destaque para o invento da Imprensa por Gutenberg no Sec. XV na Alemanha,
os livros, que eram manuscritos, sendo privilégio das
classes abastadas, tornaram-se acessíveis a um público
maior, exigindo assim maiores quantidades de papel.

* 700.000 ton/ano (China)
A evolução foi tal que actualmente a Produção Mundial
de Papel é cerca de 335 Milhões de toneladas distribuídas pelos papéis de Imprensa (13%), Imprimir e Escrever
(32%), Tissue (8%), Embalagem (32%) e Cartões (15%).
Os consumos por habitante passaram a estar associados
á sua qualidade de vida das populações, também acompanhando o PIB da sua nação, sendo os campeões do
consumo os Estados Unidos com 365kg/hab., em Portugal 115kg/hab. e se analisarmos os países subdesenvolvidos nem chegam ao 1 kg/hab.
Se a forma como se produz o papel evoluiu, também o
local onde se produz não tem sido estático, veriﬁque-se
em anexo o que tem mudado nos últimos anos:

Havendo mais necessidade de papel, só no ﬁnal do Sec.
XVIII é que o francês Nicolas Louis Robert inventa uma
máquina contínua para fazer papel. Esta invenção propiciou de uma forma imediata a fabricação do papel de
forma industrial, preﬁgurando o processo actual.
Saliente-se que só no inicio do Sec. XIX mais propriamente em 1803 é que os irmãos Fourdrinier, ingleses,
adquirem a patente de Louis Robert e a aperfeiçoaram,
desde então a máquina de papel tem sido continuamente
aperfeiçoada, justamente para os usos mais variados que
se lhe deram.
De realçar que a evolução dos processos de impressão e
transformação têm evoluído à frente dos processos papeleiros, razão pela qual estes equipamentes passaram a
exigir mais quantidade, maior qualidade e especiﬁcidade.
Evolução das Capacidades Produtivas:
Data

Largura

Velocidade

Produção/dia

105 AC

Manual

n/a

30 kg

1798

1m

8 m/min

350 kg

1813

2,5 m

30 m/min

10.000 kg

1920

5.5 m

200 m/min.

158.400 kg

1990

8.6 m

1.400 m/min 1.700.000 kg

2008

12.70 m

1800 m/min 2.700.000 kg *

De realçar que actualmente a China tem sensivelmente
40% da capacidade de produção, e as 10 maiores máquinas instaladas nos últimos anos foram precisamente
neste país.
Na conjuntura actual que atravessamos o sector vai ter
que se reajustar, ao nível energético quem não tiver os
seus processos optimizados vai perder competitividade
pois prevê-se que o custo energético que actualmente
tem um peso de +/- 6% nos custos dos produtos papeleiros passe a ter um peso de 20% para o ano 2020.
Quem não tiver capacidade, terá que se especializar caso
contrário não será competitivo.
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Evolução e Tendências
do Papel
Ao nível do cumprimento das especiﬁcações dos
produtos, este é já um dado adquirido pois quem
não o cumprir diﬁcilmente se manterá como
fornecedor. Note-se que nos últimos 20 anos
por exemplo as impressoras comerciais (offset),
passaram de 5.000 folhas/hora, para 20.000 folhas/hora, um aumento de 4 vezes a velocidade
de impressão, pois as tolerâncias papeleiras tiveram foi uma diminuição da mesma grandeza.

RICARDO JORGE ALVES RAMOS RODRIGUES
Vice-Presidente do Conselho Directivo da Tecnicelpa

As unidades produtivas tornaram-se mais ﬂexíveis
ao nível do tipo de produtos que fazem, na capacidade de resposta e na qualidade do ao cliente.
Existe actualmente uma maior adaptação dos
papéis a produtos especíﬁcos nomeadamente na
manipulação de ﬁbras cargas minerais e aditivos.
Actualmente ao sector da pasta e do papel colocam-se algumas interrogações que poderão
condicionar a sua evolução:
O que vai acontecer com a crise ﬁnanceira - existe
capacidade para saldar os investimentos feitos?
Como vai reagir a industria papeleira ao aumento
de custo da energia?
O que vai acontecer ao sector da pasta em certos
mercados com a chegada das pastas low cost?
Como vai reagir o sector ao aumento dos custos
logisticos?
O que vai acontecer á reciclagem de papel se
este processo apenas produz carbono enquanto
que na pasta virgem está-se a adoptar ﬂorestas
sustentáveis que são consumidores de carbono?
Irão as pasteiras adaptar-se a produzir biocombustível a partir da madeira e passa a pasta a ser
um sub-produto destas unidades industriais?
O que vai acontecer ás embalagens para alimentos com ﬁbras recicladas se actualmente já se fala
em ﬁbras contaminadas?
São questões que terão certamente uma evolução
natural, pois papel já se fabrica á sensivelmente
2000 anos e não será connosco que se deixará
de fabricar.
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Realizou-se entre os dias 13 e 16 de Outubro de 2008,
em São Paulo, o 41º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel organizado pela ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel em conjunto
com as suas congéneres Appita - Australian and New
Zealand Pulp and Paper Technical Association e TAPPSA
- Technical Association of the Pulp and Paper Industry of
Southern Africa, considerado o maior evento do sector da
Celulose e Papel da América Latina. A Tecnicelpa esteve
presente na pessoa do seu Vice-Presidente do Conselho
Directivo Ricardo Jorge Alves Ramos Rodrigues.
Antes da Sessão Solene de Abertura ocorreu a sessão
“Panorama Sectorial: O mercado nacional de papel” cujo
principal objectivo foi o de promover o debate sobre os
desaﬁos e obstáculos que se colocam ao crescimento do
sector do papel no Brasil.
Nesta sessão participaram, entre outros, representantes
do Governo Brasileiro e vários CEOʼs, destacando-se as
intervenções do Sr. Kurt Schaefer, Vice-Presidente da
RISI, que apresentou uma série de estatísticas do mercado do papel a nível internacional e da Sra. Elizabeth de
Carvalhaes, Presidente Executiva da Bracelpa - Associação Brasileira de Celulose e Papel cuja intervenção teve
como tema “Cenário económico e impacto no sector de
papel”.
Dados da Bracelpa disponíveis para o ano de 2007, indicam que a produção de celulose no Brasil totalizou
aproximadamente 12 000 000 de toneladas (6º lugar
do ranking mundial), enquanto que a produção de papel
totalizou cerca de 9 000 000 de toneladas (11º lugar
do ranking mundial). O crescimento médio anual entre
1988 e 2007 da produção de celulose foi de 5,69%, enquanto que o do papel foi de 3,47%.
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ABTCP

A Tecnicelpa no 41º Congresso e Exposição
Internacional de Celulose e Papel da ABTCP

De acordo com os vários intervenientes do sector vários
factores contribuem para o menor crescimento veriﬁcado no sector do papel quando comparado com o sector da celulose, entre eles a taxa cambial desfavorável,
a elevada carga ﬁscal não só associada a novos investimentos, como também à sua forte incidência sobre toda
a cadeia produtiva, a existência de um mercado interno
comprimido e ao custo crescente das matérias primas e
da energia.
No entanto, e apesar das diﬁculdades mencionadas, à
semelhança do sector da Celulose onde o número de projectos de investimentos tem sido assinalável, também o
sector do Papel acredita ser possível continuar a investir
e crescer, tanto no mercado interno, como no externo.
Quanto ao Congresso teve mais de 160 trabalhos inscritos, um crescimento de 47% face a 2007, dos quais foram
apresentados 88, sendo 31 oriundos do exterior do Brasil. Realizaram-se 8 Sessões Técnicas subordinadas aos
temas Automação e Controlo de Processo, Engenharia e
Manutenção, Meio Ambiente, Celulose, Papel e ainda Recuperação e Utilidades. Realizaram-se ainda cinco mesas
redondas sobre vários temas, técnicos e não só.
A Exposição ocupou uma área de 9892 m2 e superou
os 16000 visitantes, que puderam constatar algumas
das últimas novidades e inovações tecnológicas do sector apresentadas por 227 expositores. Vários foram os
visitantes que acabaram também por usufruir das excelentes condições que muitos dos stands apresentavam
e que valorizaram em muito a componente social deste
evento.

A realização deste evento ocorreu poucas semanas após
se ter assistido a mais uma série de episódios da crise
ﬁnanceira iniciada em 2007, com origem no colapso do
sistema de crédito hipotecário de alto risco (“subprime”)
e dos investimentos apoiados nessas hipotecas.
Recorde-se que em Setembro de 2008 o banco americano Lehman Brothers, o 4º maior dos EUA, declarou
falência, o que provocou uma quebra de conﬁança no
sistema bancário Americano e a maior queda generalizada das Bolsas de Valores Internacionais desde o 11 de
Setembro de 2001.
Foi pois no auge da crise ﬁnanceira internacional, que
o 41º Congresso e Exposição Internacional de Celulose
e Papel se realizou, e apesar de até à data o lado real da
economia ainda não ter sofrido repercussões signiﬁcativas era já notória alguma apreensão entre os participantes deste evento, face à incerteza associada à mais
que provável desaceleração acentuada do crescimento
económico à escala mundial e suas consequências no
sector de Celulose e Papel a nível mundial.
O 42º Congresso e Exposição Internacional de Celulose
e Papel ocorrerá em São Paulo entre os dias 19 e 22 de
Outubro de 2009 e será realizado pela ABTCP em conjunto com a sua congénere PI - Finnish Paper Engineersʼ
Association.
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PONTE
REDONDA
OS 160 ANOS
DA FÁBRICA DE PAPEL
PONTE REDONDA
A Tecnicelpa foi convidada pelo Sócio Colectivo N.º 164,
Fábrica de Papel Ponte Redonda, através do seu Administrador, Sr. Eng. Américo Loureiro, para a comemoração do
160.º Aniversário da Fábrica de Papel Ponte Redonda.
Estiveram presentes, no impedimento da Presidente do
Conselho Directivo da Tecnicelpa, o Vice-Presidente, João
Carlos Alves Inácio, e o Secretário Geral, Augusto Góis.
Foi uma brilhante festa de Família onde os convidados
institucionais conviviam com os trabalhadores da Ponte
Redonda, que interromperam, naquele dia, a laboração,
para que todos os que ali laboram, estivessem presentes.
Os representantes da Tecnicelpa sentiram o calor desta
sã e importante convivência humana e formularam votos
para que os tempos vindouros continuem a proporcionar
estes exemplos de trabalho e dignidade.
A TECNICELPA.
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Foi em Abril de 1957 que, da ex-Companhia Portuguesa
de Celulose ‒ hoje Centro Fabril Cacia da PORTUCEL ‒ ,
saíu a primeira pasta kraft branqueada de Eucalipto em
fardos com destino aos mercados ‒ 5,2 e 2,4 t para as
fábricas portuguesas de papel Guilherme Graham e Casa
Veludo, respectivamente, primeiros fornecimentos de um
total de 44,6 t entregues a estas duas empresas em 1957.
Também foi nesse mesmo ano de 1957 que, pela primeira
vez saíu de Cacia, com destino ao mercado europeu, um
carregamento de 51,2 t desta mesma pasta para o grande
fabricante de papéis inglês Albert Reed Co. ‒ Era o início
promissor do fabrico e venda de uma nova qualidade de
pasta para papel não existente nos mercados. ‒ A investigação sobre o uso do Eucalipto no fabrico de celulose
fora conduzida nos laboratórios de Cacia durante 1956 e
as primeiras experiências à escala fabril em 1957 (4 de
Janeiro ‒ fabrico de pasta e 29 de Janeiro ‒ incorporação
da pasta no fabrico de papel kraft).

Em 1958 a Fábrica de Cacia produziu 9 600 t de pasta
kraft branqueada de Eucalipto e, desta data em diante, foi
um contínuo crescer. Realizadas ampliações e entrando
em serviço novas fábricas portuguesas ‒ a Socel (hoje
Centro Fabril de Setúbal da PORTUCEL), a Celbi e, muito
recentemente, a Soporcel ‒ , a produção anual portuguesa
é hoje em dia de perto de um milhão de toneladas.

Tenho presente o momento em que o Sr. Eng. Vasco de
Azevedo Pessanha ‒ fundador, com o Sr. Eng. Manuel dos
Santos Mendonça, da Empresa ‒ nos apresentou em Cacia,
em 1958, uma primeira amostra de papel de impressão
fabricado em França com pasta branqueada de Eucalipto
de Cacia, utilizado pela primeira vez pelas conceituadas
oﬁcinas de artes gráﬁcas Hachette. Um dos nossos principais clientes do Reino Unido, Tullis Rusell, que, no fabrico
de papéis de impressão de alta qualidade apenas utilizava
ﬁbra de alfa recebida do Norte de África (considerada
como a mais apropriada e indispensável aos seus fabricos, ﬁbra lixiviada e branqueada em digestores rotativos
próprios), passou então a substituir gradualmente esta
pasta por eucalipto branqueado português. Papeteries de
Nanterre foi outro dos principais clientes a utilizar, também pela mesma altura, o nosso produto nos papéis mais
exigentes de impressão.

Eixo, Junho de 1987.
O Director de Investigação Tecnológica.

Repetindo o que escrevi no livro dos 25 ANOS CELULOSECACIA: «Alguém ‒ não obrigatoriamente os engenheiros
de Cacia ‒ , nos anos 60 ou mais tarde, teria pensado no
aproveitamento desta essência para ﬁns papeleiros e algo
teria feito no sentido de a utilizar. O que é certo é que
o mérito desta iniciativa, investigação e pioneirismo pertence a Cacia. É necessário que se aﬁrme que a introdução
das pastas de eucalipto (Eucalyptus globulus, Labill.)
nos mercado europeus, anos depois estendido a outros
contonentes, se deve aos técnicos de Cacia».

ERRATA
Na 13.ª linha onde se lê Sr. Eng. Vasco de Azevedo Pessanha, deverá ler-se Sr. Eng. Vasco de Quevedo Pessanha.
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MANUEL GALVÃO DE MELO E MOTA
NEMALAB-ICAM, DEPT. BIOLOGIA, UNIVERSIDADE DE ÉVORA
mmota@uevora.pt

O NEMÁTODE DA MADEIRA DO PINHEIRO,
Bursaphelenchus xylophilus:
impacte na ﬂoresta portuguesa e europeia
Tem havido recentemente, e por causas diversas (umas
bióticas, outras de natureza abiótica), um declínio de muitas espécies ﬂorestais, e que têm afectado gravemente as
economias de cada país, bem como o comércio mundial.
De entre as ﬂorestas, as de pinheiro têm um destaque especial na Europa e no nosso País. O caso mais recente é
o da doença do nemátode da madeira do pinheiro (“pine
wilt disease”, PWD). Recentemente, o nemátode da madeira do pinheiro (NMP) foi detectado fora da área afectada inicial (Península de Setúbal), mais especiﬁcamente na
zona de Arganil-Lousã, o que constitui uma séria preocupação tanto nacional como europeia, envolvendo tanto
autoridades ﬂorestais como produtores (e respectivas associações).
O nemátode da madeira do pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus, é uma séria ameaça aos ecossistemas ﬂorestais.
Encontra-se classiﬁcado como praga de quarentena A1,
pela European Plant Protection Organization (EPPO),
e tornou-se uma barreira ao comércio de madeira nos
países afectados. Este pequeno animal invertebrado, de
tamanho microscópico (aprox. 1 mm de comprimento),
para além de se alimentar de fungos que vivem na madeira
morta ou em pinheiros em declínio, utiliza as células que
envolvem os canais de resina ou condutores de água das
árvores como fonte de alimento. A sua detecção e identiﬁcação em Portugal (Península de Setúbal) em 1999, em
Pinus pinaster, alargou a distribuição geográﬁca desta
praga para três continentes do hemisfério Norte: América
do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), Ásia (China,
Japão, Coreia do Sul e Taiwan) e Europa (Portugal).
A doença provocada por este organismo é denominada
como “murchidão dos pinheiros” (pine wilt disease) veriﬁcando-se a morte do pinheiro num intervalo muito curto.
Os sintomas traduzem-se no amarelecimento súbito das
agulhas, até atingirem uma côr vermelho/acastanhado,
bem como uma gradual redução na produção de resina.
A propagação do nemátode e infecção de novas árvores
está intimamente ligada e depende de um insecto vector.
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Nas áreas de ocorrência do nemátode várias espécies de
insectos têm sido identiﬁcadas como potenciais vectores.
No entanto, as espécies pertencentes à família Cerambycidae constituem os principais vectores do B. xylophilus,
nomeadamente, Monochamus alternatus (China, Korea,
Japão, e Taiwan), M. carolinensis (América do Norte) e
M. galloprovincialis (Portugal). A transmissão do NMP
poderá ser efectuada por transmissão primária - durante
a alimentação do insecto, essencialmente na copa das árvores, ou por transmissão secundária - através das posturas das fêmeas ao longo do tronco e ramos da árvore
hospedeira.
Após a detecção deste organismo, em 1999, por uma equipa cientíﬁca liderada pela Universidade de Évora (incluindo o INRB, ex-EAN e ex-EFN), tem sido desenvolvido
um enorme esforço de investigação entre várias instituições de investigação e autoridades nacionais, focando-se
essencialmente na bioecologia do nemátode e do insecto
e acções de controlo e erradicação da praga e do vector.
Tudo indica, e como resultado de análise genética, que
o NMP terá chegado ao nosso País a partir do Extremo
Oriente. As actividades humanas relacionadas com o comércio internacional da madeira podem ser consideradas
o factor mais determinante na disseminação do NMP. Recentemente em Portugal, as autoridades ﬂorestais e ﬁtossanitárias anunciaram uma nova estratégia para controlo
do NMP, sob a coordenação do programa nacional de luta
contra o nemátode do pinheiro (PROLUNP). Em Março
de 2007 iniciou-se a remoção de pinheiros numa faixa
de contenção ﬁtossanitária de 3km, em redor da área
afectada. Veriﬁca-se na actualidade que essa acção, certamente de elevado custo económico, não surtiu o efeito
pretendido, como se constata pelas recentes detecções do
NMP no centro do País (Arganil, Lousã), precisamente na
mancha mais densa de pinheiro bravo de Portugal e da
Europa. Para agravar a situação, a região, e ao contrário
da península de Setúbal, apresenta uma orograﬁa complicada que muito diﬁculta as acções de monitorização e
erradicação.
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Pergunta-se porque falhou o controlo do NMP em Portugal, atendendo (1) à detecção atempada efectuada pela
equipa de investigação, em 1999; e (2) à constatação de
que a área afectada é plana, relativamente pequena (cerca
de 30 km de raio), e com um povoamento de pinheiro
bravo relativamente pouco denso. Creio que vários factores terão contribuido para o insucesso, mas começaria
por destacar que nas regiões do mundo onde o NMP se
encontra presente, a doença não foi erradicada, o que
atesta da diﬁculdade de uma tal acção. No entanto, parece óbvio que houve falhas diversas na coordenação
das acções de prospecção e erradicação. A tal facto não
será estranho, primeiramente, a frequente mudança de
governos e respectivas políticas ﬂorestais, o que em nada
ajudou a consistência das acções iniciadas em 1999. Parece-nos também que não foi dispendido o esforço ﬁnanceiro e humano necessário para uma eﬁcaz mitigação do
problema. Terá faltado também um melhor diálogo entre
a autoridade ﬂorestal (Estado) e os produtores ﬂorestais,
que em muitos aspectos são quem mais tem sofrido com
esta praga e doença. E, ﬁnalmente, uma insensibilidade
notória por parte do Estado no tocante à investigação
cientíﬁca, com a total ausência de ﬁnanciamento, p.ex.
por parte da FCT, a projectos de investigação. A própria
União Europeia contribuiu até hoje de forma muito modesta e descontínua para esse esforço. As medidas mais
urgentes a serem tomadas são certamente a monitorização da doença no nosso País, o controlo rigoroso, através
da GNR, das vias de transporte da madeira de pinho em
Portugal, bem como o controlo nas fronteiras (terrestres,
marítimas e aéreas). Será também inevitável o abate e
posterior tratamento térmico ou químico das árvores sintomáticas e em que se veriﬁque a presença do nemátode.
Tanto o estado português como a União Europeia têm de
rápidamente, e à semelhança do que ﬁzeram o Japão a
China e a Coreia, investir um esforço signiﬁcativo e concertado em várias linhas de investigação, em paralelo com
as acções de erradicação. Ao contrário do que é frequentemente ou ignorado na imprensa, ou erróneamente de-

clarado por instâncias oﬁciais, a investigação tem dado
contributos decisivos para a resolução do problema, nomeadamente a própria detecção (em 1999) e caracterização do nemátode e espécies aﬁns, o desenvolvimento de
novos métodos de detecção, e em particular moleculares,
a identiﬁcação e a caracterização bioecológica do vector,
e a origem geográﬁca do NMP. Existe hoje um corpo de
conhecimento a nível nacional e mundial mas que infelizmente não tem sido devidamente utilizado pelas entidades decisoras. Torna-se importante que os organismos
internacionais (GATT, OMC, etc..) bem como os decisores
políticos tenham em linha de conta os resultados obtidos
pela investigação, para poderem ser tomadas decisões
baseadas em factos e não apenas “palpites”, a ﬁm de se
poder controlar eﬁcazmente o NMP e vector, e assim proteger os ecossistemas ﬂorestais e a economia ﬂorestal.

“NEMÁTODO”
JÁ TEM NORMA PORTUGUESA
Acaba de ser publicada a Norma Portuguesa NP 4487:
2009 - Madeira serrada, paletes e outras embalagens
de Resinosas. Tratamento ﬁtossanitário pelo calor
para eliminação do nemátodo da madeira do pinheiro
(Bursaphelenchus xylophilus).
Pelo que pode representar para a defesa da economia
nacional, a publicação desta NP assume particular
relevância que importa ressaltar.
Instituto Português da Qualidade.
Boletim Informativo «ESPAÇO Q» N.º 41, Fevereiro de 2009.
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PORQUE NÃO ESTAMOS
A INCORPORAR NA FLORESTA
DE EUCALIPTO O NOSSO
MELHORAMENTO GENÉTICO?
Portugal foi um pioneiro no melhoramento genético do
eucalipto, dispondo de material seleccionado desde a
década de 80 e progredindo sustentadamente no desenvolvimento de clones e sementes cada vez mais produtivos. Actualmente os programas de melhoramento do
RAIZ e da SILVICAIMA dispõem de plantas com capacidade para aumentar em mais de 50% a produtividade
ﬂorestal, comparativamente ao eucaliptal tradicional.
Porém, apenas cerca de 8% do eucaliptal é melhorado e
a taxa de renovação anual nos últimos anos tem estado
abaixo de 1%. Cada ano que passa o país produz cerca
de 2M de toneladas de madeira amenos do que as suas
condições de clima e de área permitiriam. Recentemente,
um relatório da CELPA apontava para que a capacidade
da actual ﬂoresta portuguesa, actualmente na ordem dos
4,6 milhões de m3/ano, poderia chegar aos 7,9 milhões
de m3/ano com material genético melhorado e práticas
silvícolas mais correctas. É óbvia a magnitude da perda
de oportunidade, por proprietários e indústria a jusante.
Qual a razão para este estado de coisas?

ONDE SE CHEGOU COM O MELHORAMENTO
O melhoramento genético clássico consiste numa sequência de tarefas relativamente simples. Começa com
testes de campo para comparar o mérito de diferentes
candidatos, segue-se a selecção dos melhores, que são
em seguida cruzados de modo a obter uma nova geração,
que irão ser de novo testadas. E assim sucessivamente,
até que se esgote a variabilidade genética disponível e os
melhores genes acabem ﬁxados em todos os indivíduos
testados.
Portugal tem vindo a melhorar o eucalipto por esta via
pelo menos desde a década de 70, dispondo de material
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genético e know-how em melhoramento dos mais avançados no mundo ((Borralho et al. 2008). Foi igualmente dos
primeiros a fazê-lo. Em 1974 a empresa Celbi já dispunha
de pomares de semente (de árvores plus) e iniciava os
primeiros passos na realização de cruzamentos controlados. A partir dos anos 90, a Portucel, a Soporcel e a Caima
iniciaram o mesmo percurso. Hoje estão em desenvolvimento dois programas de melhoramento de eucalipto. O
do RAIZ (resultado da integração dos programas da Soporcel e a Portucel) e o da SILVICAIMA (resultante da integração dos programas da Celbi e da Caima). São quase
40 anos de trabalho sustentado no melhoramento do eucalipto. Ambos os programas ((Araújo et al. 2004; Araújo
et al. 1997)), dispõem de material signiﬁcativamente mais
produtivos que a planta tradicional. Os resultados apontam para aumentos de volume por hectare de 35 a 60%
acima (para um mesmo período de crescimento e com o
mesmo modelo de gestão) que o eucaliptal tradicional. E
em breve, espera-se material de 3ª geração que permitirá
elevar esta expectativa de ganhos para valores perto dos
80%. Trata-se de valores baseadas em milhares de dados,
replicados em dezenas de locais e com uma silvicultura
semelhante à actual ﬂoresta. Do ponto de vista do rigor
estatístico, não há lugar para muitas dúvidas sobre o
mérito genético deste material.

A TAXA DE RENOVAÇÃO DA FLORESTA
Em 1980, mais ou menos na altura em que se iniciou o
melhoramento genético, existiam em Portugal 200,000
hectares de eucalipto. Nos 25 anos seguintes, mas sobretudo entre 1985 e 1995, esta área expandiu-se para
os cerca de 650,000 hectares actualmente reconhecidos
nos inventários nacionais. Desde 1974 que existiam vários pomares de semente (todas as empresas instalaram
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pomares) e os primeiros clones estavam a ser testados
no campo desde o ﬁnal dessa década ((Borralho et al.
2008)) e mais extensivamente a partir de 1993. Porém,
dos 450,000 hectares ﬂorestados entre 1980 e 1995,
apenas 10,000 (pouco mais de 2%) terão usado planta
melhorada e hoje esse número não deve ultrapassar
40,000 ha. Qual a razão para uma tão modesta utilização de planta melhorada? Iremos ver o assunto por duas
vertentes:
1. Do lado da procura (de plantas), como se tem perspectivado a renovação do eucaliptal em Portugal?
2. Do lado da oferta, como se montou a estratégia de
comercialização da planta melhorada?
Não vale a pena reconverter o eucaliptal sem
usar planta melhorada
Qualquer melhoria tecnológica (desde as novas lâmpadas económicas até ao super chip mais rápido) só tem
impacto se o utilizador ﬁnal efectivamente substituir a
antiga tecnologia pela nova. Sem essa motivação, avanços tecnológicos não resultam em benefícios (ou avanços
económicos). O ciclo de produção do eucalipto para rolaria (destino pasta) tem reputação de ser curto, pelo menos em termos ﬂorestais. Porém, os seus ciclos têm vindo
a aumentar, de 8 a 10 anos há umas décadas, para 12 a
14 anos actualmente e em zonas de baixa produtividade
podem ser recomendáveis até aos 20 anos ((Diaz-Balteiro
and Rodríguez 2006)). Além disso é prática corrente
conduzir os povoamentos por vários ciclos de talhadia.
De facto, estudos económicos (e.g. (Cunha 2003), (DiazBalteiro and Rodríguez 2008, 2006)), indicam que na
ausência de melhoria tecnológica se preferível dois ou
eventualmente três ciclos de talhadia. Sem alteração na
qualidade genética da planta, manter o eucaliptal por 25,
30 anos é melhor que reconverter a cada 12. A situação
muda porém se tivermos planta melhorada. (Whittock
et al. 2004) mostrou que bastariam melhorias genéticas
de 20% para justiﬁcar uma replantação (para a situação
de custos Australiana), mesmo após um único ciclo. Esta
é igualmente a justiﬁcação da indústria Brasileira para
reﬂorestar após o primeiro corte. Pelo menos ﬁnanceiramente, o mesmo se aplicaria em Portugal. Tendo o nosso
material genético ganhos acima de 50%, teríamos de concluir que há uma vantagem clara na reconversão da maioria das plantações. Isso porém, não é o que acontece.

Nos últimos 4 anos (no caso entre 2000 e 2004), da área
de eucalipto cortada, apenas 11% foi reﬂorestada, tendo
os restantes, supostamente seguido para nova talhadia.
Em 2000, a proporção era de 17%. Pressupondo um regime de duas rotações, esta proporção deveria rondar
os 50%, pelo que é nítida a preferência por manter a talhadia. É sempre sensato admitir, como ponto de partida,
que as coisas são o que são por boas razões.
A decisão generalizada de levar o eucaliptal para talhadia
não pode ser explicada por não existir planta melhorada
em quantidade suﬁciente para a procura - senão como
explicar a decisão das empresas de manter o regime de
talhadia tendo produção própria de plantas? As causas
mais prováveis são o facto de a ﬂoresta de eucalipto,
mesmo com os esperados aumentos de produção, ter
deixado de ser vista como rentável ou competitiva em
relação a outros usos, preferindo-se (à falta de alternativas de uso da terra), uma gestão a custo zero ou simplesmente o seu abandono ((Cunha 2003)).
Um problema no desenvolvimento de produto?
A estratégia comercial em relação às plantas melhoradas
não foi numa primeira fase, de abertura ao mercado. Até
recentemente, planta melhorada era exclusivamente usada nas ﬂorestações próprias das empresas. A venda ao
público de plantas, pelos Viveiros Furadouro e Viveiros
Aliança (nos últimos anos) e notícia recente (Diário
Económico, 9/10/2008) de que a ALTRI iria disponibilizar ao país semente é excelente, embora venha algumas
décadas atrasada, para ter tido impactado no período
de maior expansão dos particulares. Porém a evidência
clara é de o mercado preferir a planta melhorada (apesar do custo adicional). O número estimado de plantas
melhoradas (clone e semente) produzidas em Portugal
ronda os 6 milhões. Por sua vez, de acordo com a (CELPA
2004), as taxas anuais de reﬂorestação de eucalipto em
Portugal andam nos 4 a 6,000 hectares. Com cerca de
1400 plantas por hectare, a maioria das reﬂorestações
parece utilizar planta melhorada. Esta alta percentagem
de adopção seria excelentes notícias não fosse o número
total (de plantas e hectares) tão baixo. Uma reﬂorestação
de 6,000 ha/ano para uma área global de 650,000 signiﬁca um tempo de renovação do eucaliptal português de
mais de 100 anos (!).
Conclusão

O grupo PortucelSoporcel tem taxas de arborização anuais de 2000 a 3000 hectares. Relativamente aos 80,000
hectares que gere, dá um ciclo de produção médio de
25 anos, perto de um modelo com dois cortes (Fonte:
Agencia Lusa citando Engº J Soares). A generalidade dos
produtores ﬂorestais tem uma política ainda mais conservadora. O resultado, de acordo com o inventário da
CELPA, é 76% do eucaliptal português encontra-se em
talhadia e 2/3 desse valor, em 3ª rotação ou superior.
Povoamentos em primeira rotação correspondiam a apenas 24% do eucaliptal. E a tendência é de agravamento.

Claramente, temos ignorado (praticamente desde o início) a oportunidade de renovar a qualidade genética do
eucaliptal, apesar de o país dispor de plantas com ganhos genéticos 50% acima da planta tradicional. A razão
para este estado de coisas é uma percepção clara que
é preferível seguir com (sucessivas) talhadias, do que
reﬂorestar. A não ser que se consiga alterar esta lógica
(por incentivos à reﬂorestação, por subsídios ao preço
da planta melhorada e por uma melhor divulgação do
mérito económico da reconversão), o horizonte de 100
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para renovar o eucaliptal constitui um desperdício
de recursos naturais e acabará por inviabilizar a
prazo o excelente trabalho de melhoramento genético nacional.

CONHECEMOS
AS FLORESTAS?
O PAPEL DA
INVESTIGAÇÃO NA
SUSTENTABILIDADE
E ECONOMIA
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Sustentabilidade tornou-se numa palavra que foi apropriada pela sociedade e que tem vindo a ser aplicada em
diferentes campos. Hoje todos falamos em sustentabilidade, seja de ecossistemas, cidades, organizações ou mesmo relações ... Mas foram as ﬂorestas e os ecossistemas a
elas associados os grandes impulsionadores da discussão
pública deste conceito e da necessidade de uma gestão
sustentável que foi já reconhecida nos diversos fora e
centros de planeamento e decisão.
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“A cash ﬂow model to compare coppice and genetically improved seedling options for Eucalyptus
globulus pulpwood plantations.” Forest Ecology and
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A sustentabilidade é múltipla e engloba várias vertentes:
ambiental, económica, social e cultural. Parece, portanto,
consensual que seja necessário conhecer estes diferentes
aspectos das ﬂorestas para garantir uma gestão que mantenha o seu equilíbrio no tempo e a escalas consideradas
adequadas.
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E deste modo, colocam-se as perguntas. Como conhecemos as nossas ﬂorestas? E o que sabemos, ou não, sobre elas? E haverá desaﬁos do mundo actual que sejam
novidade?
O conhecimento resulta da observação meticulosa e crítica, das experiências para teste de hipóteses, na integração de resultados no estado da arte dos conhecimentos.
Ou seja, da investigação cientíﬁca. E esta começou há
muito, com as ﬂorestas e os seus produtos a serem observados, descritos e utilizados desde os primórdios. Existem
documentos da Grécia antiga e de Roma que delas tratam,
como por exemplo a colecção de 37 volumes de Plínio o
Velho (23-79 a.C.) sobre História Natural. E mais perto
de nós, tanto no tempo como no objecto, é sempre curioso relembrar que a cortiça foi dos primeiros materiais
a serem observados com o microscópio. Hooke (16351703) desenhou a estrutura da cortiça, em dois planos,
e denominou os seus elementos, os pequenos compartimentos que encontrou, de células (cella), que vieram a
ser reconhecidas como as unidades elementares dos tecidos biológicos. Continuando no sobreiro, mas para uma
época bem mais recente, o livro Subericultura (1950), de
Natividade, contem um apanhado importante do que se
sabia sobre esta espécie, com muitos contributos originais, fruto de uma observação e reﬂexão críticas.
Em Portugal, desenvolveu-se nos últimos 40 anos uma
investigação de visão moderna sobre as ﬂorestas. Um exemplo foi a criação, em 1976, do Centro de Estudos Florestais, no Instituto Superior de Agronomia. Ele foi dedicado, numa óptica multidisciplinar, ao estudo integrado
de um ecossistema considerado relevante para o país
e, veio a revelar-se depois, também internacionalmente:
o ecossistema eucaliptal. Várias linhas de investigação
foram consideradas, desde o clima, os solos e a água, aos
aspectos de silvicultura e modelação do crescimento, à
biodiversidade até à caracterização e qualidade tecnológica da madeira. Muito do conhecimento que hoje temos
sobre o eucalipto deve-se aos trabalhos então iniciados
e que puderam ser potenciados pelo enorme desenvolvimento comercial que o eucalipto teve, tanto a nível ﬂorestal como industrial.
Entretanto, o número de investigadores dedicados a
temas ﬂorestais aumentou. O número de teses de mestrado e de doutoramento cresceu fortemente, o de artigos cientíﬁcos publicados internacionalmente passou de
quase zero para valores apreciáveis, o que é indicativo
dos novos conhecimentos que foram gerados. A utilização
de instrumentação avançada, a contribuição de diversas
áreas do conhecimento para este campo de estudo, tais
como a bioquímica, a genómica, a modelação matemática
para citar apenas algumas, levou a que o estudo das árvores e das ﬂorestas em muito ultrapassasse o mundo dos
tradicionais silvicultores. Hoje observam-se do espaço as
ﬂorestas, faz-se tomograﬁa de troncos, desvenda-se o código genético da espécie...

E, no entanto, ﬁca a sensação de que há muito para investigar e de que a dimensão das equipas e os meios ﬁnanceiros não são suﬁcientes. O que é verdade. Por um
lado, e para além da riqueza de abordagens que o desenvolvimento cientíﬁco hoje permite, constatamos que em
Portugal outras espécies e outros sistemas têm que ser
estudados. Desde logo o sobreiro, esse ícone nacional,
de que não se conhecem quer aspectos fundamentais da
sua ﬁsiologia e da interacção com o solo e o clima, por
exemplo, quer aspectos práticos tais como a resposta a
intervenções culturais. Mas também outros carvalhos, e
o pinheiro bravo, e o pinheiro manso, e o castanheiro ...
E a importância económica das ﬂorestas e dos produtos
ﬂorestais não se traduz em análise e estudos estratégicos
aprofundados.
Temos hoje também desaﬁos novos e que se desenvolvem
a uma escala global. As mudanças climáticas vieram
mostrar a necessidade de conhecer os mecanismos de resposta das árvores e dos seus ecossistemas aos factores de
clima e à sua interacção com o solo, condição de base para
poder planear intervenções futuras. O problema global do
CO2 veio dar um lugar de ribalta às ﬂorestas, mas trouxe
também a constatação de que precisamos de saber mais
sobre o seu papel efectivo. Também a ocorrência da perda biológica de espécies animais e vegetais requer que se
conheçam os ecossistemas, que se perceba e quantiﬁque
a sua evolução. E a necessidade de garantir a sustentabilidade trouxe também as novas vertentes da sociedade,
da economia, dos valores culturais, para os quais ainda
temos mecanismos de avaliação incipientes.
A investigação ﬂorestal abriu pois o seu âmbito. E hoje,
em Portugal, para além do Centro de Estudos Florestais,
outros grupos em Laboratórios de Estado e Universidades,
em centros de investigação privados, estudam as ﬂorestas
e os produtos ﬂorestais em várias áreas cientíﬁcas. Basta
consultar as propostas que se apresentam a concurso
nas candidaturas a ﬁnanciamento cientíﬁco, tais como as
abertas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, para
constatar a riqueza temática, a diversidade de problemas
e as lacunas de conhecimento que são abordadas ...
Mas para que a investigação cientíﬁca tenha sustentabilidade é necessário tempo, integração estrutural e uma
envolvente de conhecimento. A investigação precisa de
alicerces e de estruturas de suporte sobre as quais se
constroem as múltiplas colaborações e as interacções
globais que o mundo de hoje facilita. Tal como nas ﬂorestas, é a longo prazo que se pensa a investigação.
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NOTÍCIAS
DO SECTOR
ALTRI
Altri disponibiliza ao mercado sementes
de eucalipto geneticamente melhoradas

CHEMPOR Jovem
Alunos do Departamento de Química da
UA premiados na “CHEMPOR Jovem”
O 1º prémio da CHEMPOR Jovem foi atribuído a Mariana Correia, aluna da Universidade de Aveiro, pelo trabalho intitulado “Produção de Bioetanol a partir de Licor
de Cozimento ao Sulﬁto Ácido de Eucalyptus globulus”,
desenvolvido sob a orientação da Prof.ª Ana Xavier e do
Prof. Dmitry Evtuguin, no âmbito da dissertação do Mestrado em Materiais Derivados de Recursos Renováveis da
UA, em colaboração com a indústria CAIMA. A CHEMPOR Jovem é uma iniciativa integrada nas actividades da
CHEMPOR 2008 (10th International Chemical and Biological Engineering Conference, Braga, 4-6 de Setembro
de 2008), tendo como objectivo a promoção do intercâmbio de experiências entre os estudantes portugueses dos
diferentes ciclos de formação em Engenharia Química,
Biológica e aﬁns.

A Altri anunciou, no decorrer do Seminário sobre a ﬁleira
do eucalipto em Portugal, que se realizou na Exponor, em
Matosinhos, estar disponível para, através da Silvicaima,
partilhar com as organizações interessadas, o fruto de
mais de 40 anos de investigação no programa de melhoramento genético do eucalipto.
Segundo um comunicado emitido pela Altri, esta disponibilidade tem como objectivo “ajudar a tornar a ﬂoresta portuguesa mais competitiva. No caso concreto
da ﬁleira de eucalipto, a ﬂoresta privada não obstante
ter uma boa localização, apresenta em 30% da sua área
produções inferiores a 4 m3/ha/ano e em 65% inferior
a 8 m3/ha/ano. Simultaneamente veriﬁca-se um baixo
número de árvores por hectare, povoamentos sub-lotados e sem uma eﬁciente intervenção pós-fogo.”
A Altri nota que um “estudo realizado pela CELPA aponta
para uma produtividade actual na ordem dos 4,6 milhões
de m3/ano e para uma produtividade potencial de 6,8
m3/ano com uma correcção da situação de sub-lotação
e de 7,9 milhões de m3/ano com a utilização de material genético melhorado e com a melhoria das práticas
silvícolas.”

No âmbito desta iniciativa, foi igualmente atribuída aos
alunos do 3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia
Química, Bruno Figueiredo, Raquel V. Vaz, Marta Batista
e Vanda Fernandes uma Menção Honrosa pelo trabalho
desenvolvido no âmbito da dissertação/projecto do 1.º
ciclo sobre o tema “Características de Frio do Biodiesel:
Previsão de Pontos de Turvação”.

A Altri possui três unidades industriais, tendo em 2007
produzido mais de 550 mil toneladas de pasta de papel.
O seu programa de expansão prevê um aumento da sua
capacidade de produção superior a 900 mil toneladas/
ano, a partir de 2010. Simultaneamente, através da Silvicaima, o grupo é um grande gestor ﬂorestal em Portugal, sendo simultaneamente um produtor de relevo de
energia renovável de origem ﬂorestal.

Sem Fonte.
18 de Setembro de 2008.

Diário Económico.
9 de Outubro de 2008.
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Aumentando a eficiência energética em 25%?
A relação entre eficiência energética, produtividade e ambiente é muito clara para nós. A ABB, como um dos maiores
fornecedores mundiais de soluções para a eficiência energética inteiramente comprometido com a sustentabilidade,
possibilita aos seus clientes importantes economias de energia e um aumento de produtividade, contribuindo ao
mesmo tempo para a redução do impacto ambiental.
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QualidAR
QualidAR‒Engenharia do Ambiente, L.da
A QualidAR‒Engenharia do Ambiente, L.da desenvolve
a sua actividade em empresas da área industrial através
do estudo, projecto e montagem de instalações que visam
a melhoria da qualidade do ar interno e externo ou do
seu aproveitamento como forma de energia.

PORTUCEL
Lucro da Portucel subiu 1,2% nos
primeiros nove meses de 2008,
para 117,3 ME
O lucro da Portucel aumentou 1,2 por cento nos primeiros nove meses de 2008, face a igual período de 2007,
para 117,3 milhões de euros, anunciou a empresa em
comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).
Em comunicado divulgado através da Comissão, a Portucel explica que a variação do resultado líquido “foi positivamente inﬂuenciada” por uma redução das provisões
para impostos, que se revelaram “excessivas em exercícios anteriores”.
A empresa adianta ainda que o investimento activo teve
um grande crescimento, ascendendo aos 186,2 milhões
de euros em 2008, dos quais 80,7 milhões de euros no
3º trimestre, o que teve “impacto no endividamento líquido do grupo”.
O endividamento situou-se nos 457,4 milhões de euros
(+89,5 por cento face ao ﬁnal do exercício de 2007), um
nível que, segundo a empresa, mostra “a capacidade de
autoﬁnanciamento” e a “situação ﬁnanceira sólida” do
grupo.
As vendas também aumentaram 1,8 por cento, para
856,5 milhões de euros, nos primeiros nove meses de
2008, face ao mesmo período do ano anterior, tendo o
papel representado 70 por cento do volume de negócios,
e a pasta 22 por cento.
Os restantes oito por cento são essencialmente imputáveis à venda de energia, acrescenta a empresa.
Agência Lusa.
30 de Outubro de 2008.
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Os projectos em que estão envolvidos com as principais
empresas nacionais do sector gráﬁco e de fabricação de
papel envolve, quer o transporte pneumático de desperdícios de papel e o seu acondicionamento em prensas ou compactadores, quer a ﬁltragem automática do
ar proveniente dos sistemas de transporte ou de outras
fontes produtoras de poeiras.
Ao nível do arrefecimento do ar têm largas referências
de soluções com sistemas adiabáticos, que têm como
resultado um melhor conforto de temperatura e índice
de poeiras nas instalações, bem como uma redução dos
níveis de electricidade estática no ar.
www.qualidar.pt

EUROPAC
Europac divulga resultados trimestrais
A Europac anunciou um Ebitda de 49,73 milhões de euros, no terceiro trimestre de 2008, o melhor ano ﬁnanceiro da empresa desde a sua entrada na Bolsa da companhia. Apesar do Ebitda ter sido inferior ao de Setembro
de 2007, em cerca de 22%, as vendas agregadas aumentaram cerca de 14% e as vendas consolidadas cerca de
10%, alcançando os 449,92 e os 310,07 milhões de euros, respectivamente.
Assim, o Conselho de Administração da Europac decidiu
distribuir um dividendo reﬂectido no exercício de 2008
de 0,03 euros por acção, no dia 16 de Janeiro de 2009.
Em termos de divisões, em relação ao mesmo trimestre
de 2007, o valor de negócio da Divisão de Papel subiu
mais de 14%, a Divisão de Cartão aumentou 2,7% e a Divisão de Energia cresceu 12%, contando com uma participação de 8,2% no total da Europac. Os restantes 1,4%
correspondem a outros negócios da Europac.
Do Papel.
31 de Outubro de 2008.
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APESAR DA CRISE
Pedro Queiroz Pereira garante investimentos de 900 ME apesar da crise
O empresário Pedro Queiroz Pereira garantiu a 21 de
Novembro de 2008 que os investimentos da Portucel
para 2008 e 2009, no valor global de 900 milhões, estão garantidos, apesar de ter admitido que a crise que
se vive é muito “profunda e muito forte”.
Pedro Queiroz Pereira, que falava aos jornalistas à margem do Conselho para a Globalização, que decorreu na
Penha Longa, Sintra, aﬁrmou que os investimentos da
Portucel e também da Secil vão continuar tal como estavam planeados.
O empresário garantiu que a nova máquina de papel
na fábrica de Setúbal será “inaugurada em Agosto ou
Setembro do próximo ano e que decorrem as conversações com o Uruguai, Brasil e Moçambique” para instalar num destes três países “uma base ﬂorestal”.
Pedro Queiroz Pereira aﬁrmou ainda que a nova fábrica de cimento no Lobito vai avançar, bem como uma
nova linha na Tunísia, existindo ainda a possibilidade
de investir na Líbia.
“Estamos à espera de conseguir concretizar este investimento a qualquer momento”, aﬁrmou.
A nova fábrica de papel da Portucel terá uma área
de 238 mil metros quadrados, ou seja, 24 hectares o
equivalente a 24 campos de futebol e irá permitir à empresa aumentar as suas exportações em 350 milhões
de euros, em 2010, para 1.280 milhões de euros.
Segundo o presidente executivo da Portucel, as exportações da empresa representarão 75 por cento do total
do sector em Portugal.
O investimento na nova fábrica ascenderá a 550 milhões de euros e o grupo Portucel Soporcel pretende
que esteja operacional em Agosto de 2009.
Pedro Queiroz Pereira aﬁrmou ainda que mantém a
intenção de investir em Portugal, mas que isso está dependente da existência de matéria-prima.
O grupo já tinha defendido a importância do Governo português negociar com a Comissão Europeia, no
quadro dos regulamentos e directivas existentes, programas especíﬁcos de apoio à melhoria eucaliptal português, para que se torne competitivo.
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O presidente da Portucel, Pedro Queiroz Pereira, tinha
assumido com o Governo um compromisso de investir
1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1.000 milhões de
euros) numa nova fábrica em Portugal, se houvesse suﬁciente matéria-prima.
Agência Lusa.
24 de Novembro de 2008.

ALTRI
Altri deverá registar lucros
de 6,7 milhões no primeiro semestre.
Os lucros da Altri deverão cair para 6,7 milhões de euros
no primeiro semestre, contra 16,7 milhões de euros em
igual período do ano anterior, estima o CaixaBI. No entanto, os resultados não são comparáveis devido à cisão
da F.Ramada que aconteceu em Maio de 2008.
Numa nota de “research”, a casa de investimento estima
ainda receitas de 153 milhões de euros e um EBITDA de
39,8 milhões de euros.
O analista Carlos Jesus explica que “o início das operações da nova linha de produção da fábrica da Celtejo deverá ter um impacto nos resultados do segundo trimestre, devido aos custos associados com o projecto”.
A mesma fonte acrescenta que a margem do EBITDA “deverá também ser afectada pelos ainda elevados custos da
madeira e pelo aumento dos preços das ʻcommoditiesʼ,
nomeadamente o petróleo, estendendo-se também aos
químicos e prejudicando a linha de investimento”.
“Como já referimos anteriormente, os resultados do
segundo trimestre deverão ser inﬂuenciados pelas
condições pobres (do lado dos custos) e principalmente
por eventos não recorrentes como o inicio da linha de
produção da fábrica da Celtejo. Mais para a frente, a nova
linha de produção deverá aumentar o valor da produção
e os volumes produzidos na Celtejo de 140 para 195
toneladas de ʻBEKPʼ”.
Jornal de Negócios Online.
23 de Dezembro de 2008.
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PORTUCEL
Portucel será líder europeia de papéis
para impressão e escrita em 2009.
A Portucel Soporcel irá converter-se em 2009 na maior
produtora de papéis para impressão e escrita da Europa,
sendo esperado que em 2010 a ﬁrma portuguesa seja
também responsável pela produção de 5% da energia
eléctrica produzida no país.
O grupo Portucel Soporcel gera actualmente 55% da
energia eléctrica proveniente da biomassa ﬂorestal em
Portugal e, em 2007, conseguiu produzir 74% das suas
necessidades energéticas, adiantou fonte da empresa à
Lusa.
“A lógica é a do reaproveitamento”, explicou a mesma
fonte, salientando que o grupo gera cerca de 1.000 Gigawatts/hora de electricidade, 92% dos quais em regime de
cogeração a partir de biomassa.
“A matéria-prima que utiliza é renovável e obtida através
de plantações ﬂorestais. Em defesa da ﬂoresta, o grupo
investiu nos últimos dois anos um total de 7,1 milhões de
euros em actividades de prevenção e apoio ao combate
aos incêndios. Para o próximo ano, vamos investir cerca
de 3,5 milhões de euros”, acrescentou.
O grupo Portucel Soporcel exporta mais de 92% dos seus
produtos de alto valor acrescentado, para mais de 80
países dos cinco continentes, com destaque para a Europa e os EUA, sendo o terceiro maior produtor mundial
de pasta branqueada de eucalipto.
“Prevê-se que o grupo represente 5% do total das exportações nacionais em 2010 e que em 2012 represente
mais de 12% do total da carga marítima de contentores
exportada por portos portugueses”, aﬁrmou João Soares,
citado pela Lusa.
O grupo Portucel Soporcel tem um volume de negócios
superior a 1.000 milhões de euros, representando 0,70%
do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e cerca de 2% do
PIB industrial nacional.
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A Portucel perdeu 35% do seu valor em bolsa desde o
início de 2008, mas ainda assim, foi a quinta empresa do
PSI-20 a registar as menores quedas.
Quando comparado com o sector da Pasta e Papel, o
desempenho da Portucel é também melhor do que o da
generalidade das suas congéneres, nomeadamente em
relação às suas pares europeias.
Diário Económico.
31 de Dezembro de 2008.

EDP / Biomassa
Biomassa: EDP vai elevar para quatro
o número de centrais de biomassa em
2009.
A EDP encontra-se a ultimar a construção de duas novas
centrais de biomassa ﬂorestal, elevando para quatro o
número de equipamentos do género já em 2009, disse à
Lusa fonte oﬁcial da empresa.
Escusando-se a revelar montantes de investimento, a
mesma fonte aﬁrmou que as quatro centrais a biomassa
terão uma potência total de 67 megavolts (Mv) e que,
“progressivamente, fruto dos concursos lançados, se encontram em fase ﬁnal de apreciação, serão construídas
outras centrais de biomassa ﬂorestal, ao longo do espaço
nacional”.
“Actualmente a EDP tem interesses na área da biomassa,
através das suas participações nas empresas Bioeléctrica
e Ródão-Power que exploram, respectivamente, as centrais termoeléctricas a biomassa ﬂorestal em Mortágua,
com a potência aparente de 10 Mv, e em Vila Velha do
Ródão, com 13 Mv”, adiantou a mesma fonte, em comunicado enviado à Agência Lusa.

Juntos,
somos mais fortes !

O nome mudou mas a parceria de conﬁança permanece.
A nossa equipa de técnicos está reforçada e ainda mais
concentrada nos benefícios de soluções integradas.
Com um inigualável serviço técnico e uma alargada gama
de produtos para servir os nossos clientes papeleiros na
europa.

FORMING FABRICS | PRESS FABRICS | DRYER FABRICS

www.astenjohnson.com
info.europe@astenjohnson.com

NOTÍCIAS DO SECTOR

Segundo a empresa, “a Bioeléctrica encontra-se a ultimar
a construção de duas novas centrais de biomassa, uma na
Figueira da Foz, com 30 Mv, e outra em Constância, com
14 Mv, unidades estas inseridas, tal como a do Ródão, em
perímetros industriais de unidades de fabrico de pasta
de papel do Grupo Altri”, seu associado na área da biomassa.
“A EDP terá em operação comercial, nos próximos anos,
oito centrais, com potências variáveis, sendo algumas de
menor dimensão, pelo que atingiremos cerca de 130 Mv
de potência aparente, sempre com base em centrais termoeléctricas que operam biomassa ﬂorestal”, aﬁrmou.
Uma das novas Centrais Termoeléctricas a Biomassa Florestal, a construir em Constância, nas instalações da Celulose do Caima, representa um investimento de 34 milhões de euros e deverá entrar em exploração comercial
em Agosto de 2009.
A nova central, que terá uma potência instalada de 14,7
Mv, consumirá anualmente 160.000 toneladas de biomassa. No entanto, na sua área de inﬂuência, a “quantidade regular de biomassa de origem agro-industrial” vai
suportar apenas “cerca de 15 por cento das suas necessidades”.
A empresa lembra que o Grupo Altri, no qual a Caima
se insere, “possui cerca de 30 por cento da área total de
ﬂoresta na zona de inﬂuência da Central”.
O projecto realça que, ao valorizar os resíduos ﬂorestais,
a central contribuirá para a redução do risco de incêndios ﬂorestais e que as 160.000 toneladas de biomassa
consumidas por ano “representam cerca de 4 milhões de
euros canalizados para as empresas do sector silvícola e
ﬂorestal da região”.
Os promotores apontam ainda como impactos positivos,
a promoção da criação de postos de trabalho indirectos
na área ﬂorestal e o contributo para a diminuição de
emissões de dióxido de carbono “em cerca de 60.000
toneladas por ano”.
Jornal Expresso.
4 de Janeiro de 2009.
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ENCERRAMENTO
DA CPK
Altri encerra unidade de papel Kraft
com perspectivas de degradação da
procura.
A participada da Altri, CPK ‒ Papel Kraft encerrou a sua
unidade de produção de papel Kraft na sequência da degradação das perspectivas do negócio deste tipo de papel,
informou a empresa presidida por Paulo Fernandes em
comunicado à CMVM, sublinhando que os custos com o
encerramento (no valor de cinco milhões de euros) estão
“totalmente imputados” no último trimestre de 2008.
Segundo a mesma fonte, “a decisão foi tomada na sequência da degradação das perspectivas do negócio do papel
Kraft e da constatação do contributo negligenciável desta
unidade produtiva para o EBITDA do Grupo Altri, não se
vislumbrando qualquer possibilidade de inverter a prazo
a tal tendência”.
“Os custos com o encerramento dessa unidade produtiva,
que se estimam num montante de cinco milhões de euros, estão integralmente imputados no último trimestre
de 2008”, sublinha o comunicado.
A empresa salienta ainda o facto da decisão permitir ao
grupo Altri “concentrar a actividade no seu core business,
a exploração ﬂorestal e produção de pasta de papel”.
Jornal de Negócios Online.
9 de Janeiro de 2009.
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DIGEST
Modiﬁcação da superfície do papel com silanos, por plasma a frio
C. Gaiolas¹, A.P. Costa¹, M. Nunes¹, M.J. Santos Silva¹, M.N. Belgacem²*
¹Universidade da Beira Interior, Unidade de I&D de Materiais Texteis e Papeleiras, Covilhã, Portugal,
²LGP2, École Française de Papeterie et des Industries Graphiques (EFPG-INPG) Grenoble, France

O trabalho desenvolvido nesta área diz respeito à modiﬁcação da superfície do papel, com agentes de acoplamento, por plasma a frio. Deste modo, foram ligados à
superfície do papel dois silanos, nomeadamente, o viniltrimetoxisilano (VTS) e o γ-methacriloxipropiltrimetoxisilano (MPS) através da polimerização por radicais
livres. Esta ligação foi veriﬁcada pela medição do ângulo
de contacto, por microscopia de varrimento electrónico (SEM) e por espectroscopia electrónica para análise
química (ESCA). O principal objectivo deste tratamento é
o aumento da hidrofobicidade do papel, de modo, a obter-se qualidades de papel para aplicações por exemplo
em embalagens, nas quais esta propriedade é bastante
importante. O papel tratado com estes dois compostos
mostrou um carácter hidrofóbico, uma vez que a componente polar da energia de superfície do papel tratado
diminuiu de 23mJ/m² até praticamente zero.
O ângulo de contacto com água aumentou de 40º, no
caso do papel virgem, para 98º e 100º para o papel
tratado com VTS e MPS, respectivamente. Além disso, a
evolução do ângulo de contacto de uma gota de água depositada na superfície do papel antes e depois do tratamento mostra que a penetração do líquido foi reduzida
signiﬁcativamente, como se pode visualizar na ﬁgura1.
Os resultados obtidos pela análise ESCA, ao papel antes
e depois do tratamento com os silanos mostraram a presença de 4 picos. Os dois primeiros, a 288 e 535 eV são
comuns aos quatro substratos e dizem respeito aos átomos de carbono e oxigénio, respectivamente. O espectro
relativo ao papel tratado com o VTS e o MTS mostram
claramente o aparecimento de dois novos picos a 103 e
150 eV, indicando a presença dos átomos Si, conﬁrmando deste modo a existência da ligação covalente entre
estes dois agentes e as macromoléculas lenhocelulósicas
(ﬁgura 2)
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Fig.1 ‒ Evolução do ângulo de contacto

Fig 2. ‒ Espectro ESCA do papel (a) virgem, (b) tratado com
árgon, (c) tratado com MPS, (d) VTS.

Este estudo mostrou claramente que o tratamento por
plasma a frio permite a ligação entre agentes de acoplamento e o papel, o que constitui uma via interessante
e promissora na modiﬁcação de superfícies ﬁbrosas. No
âmbito deste trabalho, estão ainda a ser estudados outros agentes de acoplamento, nomeadamente, compostos
terpénicos e compostos com ﬂúor, os quais têm mostrado
também resultados promissores.
Em caso de interesse contactar: Carla Gaiolas, carlag@ubi.pt
Referências dos autores sobre o tema: C.Gaiolas, A.P.Costa, M.Nunes,
M.Santos Silva, M.N.Belgacem., “Grafting of paper by silane coupling
agents using cold-plasma discharges”, Plasma Processes and Polymers, 5, 444-452, 2008.
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Repartição das cargas de alcali efectivo e de sulfureto
no cozimento kraft de E. globulus
Ana Soﬁa Santiago e Carlos Pascoal Neto
CICECO e Departamento de Química, Universidade de Aveiro 3810-193 Aveiro

O conceito de cozimento modiﬁcado assenta em quatro
princípios gerais que visam o aumento da selectividade
do processo; A concentração alcalina efectiva deve ser
tão baixa, quanto possível, e manter-se uniforme ao longo do cozimento; A concentração de iões HS- deve ser
elevada na fase inicial do cozimento e durante a transição dessa fase para a fase principal; A concentração de
lenhina dissolvida e iões de sódio deve ser baixa na fase
ﬁnal do cozimento; A temperatura de cozimento deve ser
baixa e uniforme ao longo do cozimento. A nível industrial, e no caso dos digestores contínuos em particular, a
implementação de alguns conceitos associados ao cozimento modiﬁcado é feita recorrendo a múltiplas adições
de licor branco ao longo do digestor. Esta prática resulta
na diminuição da carga de Na2S na zona de impregnação
do digestor o que, segundo alguns autores, pode ter consequências negativas na eﬁciência global do processo de
deslenhiﬁcação.
De modo a avaliar o efeito da repartição da carga AE e da
carga de Na2S ao longo do cozimento kraft de E. globulus
foram realizados ensaios com adição repartida da carga
de químicos em dois pontos distintos do processo: início
da fase de impregnação, coincidente com a fase inicial da
deslenhiﬁcação, e início da fase principal da deslenhiﬁcação. O impacto da carga AE e da carga de Na2S no desempenho do E. globulus durante a fase de impregnação do
cozimento kraft também foi avaliada.
Para o caso da madeira em estudo veriﬁcou-se que,
para uma razão líquido:madeira igual a 4:1 L/kg a.s., a
remoção da lenhina da matriz ﬁbrosa durante a fase de
impregnação torna-se independente da carga de AE para
valores desta carga superiores a 12%. O valor máximo da
quantidade de lenhina removida nesta fase situa-se entre
20% e 23%. Por outro lado, a remoção de lenhina relaciona-se positivamente com a carga de Na2S. Embora as
diferenças não sejam muito signiﬁcativas, veriﬁca-se que
na fase inicial dos cozimentos efectuados com uma carga
de Na2S mais elevada a quantidade de lenhina removida
da matriz sólida também é maior. Uma vez que a lenhina
do E. globulus apresenta uma abundância de estruturas

do tipo β-O-4 muito reactivas, a acção do ião HS¯ na
clivagem sulﬁdolítica dessas ligações torna-se muito relevante, explicando a dependência observada. A quantidade de madeira dissolvida durante a fase de impregnação aumenta com a carga AE adicionada, veriﬁcando-se,
todavia, que para cargas AE superiores a cerca de 15%,
a quantidade de madeira dissolvida na fase de impregnação aproxima-se de um valor constante de cerca de 20%.
Para a madeira de E. globulus e para uma carga AE total
igual a 12%, o grau de deslenhiﬁcação da pasta crua é
independente da repartição dessa carga alcalina por dois
pontos, desde que seja assegurada uma concentração de
AE no ﬁnal da fase de impregnação suﬁcientemente alta
para que não ocorram fenómenos de condensação e/ou
precipitação dos fragmentos de lenhina dissolvida. Tal
resultado indica, portanto, que as diferenças encontradas ao nível da remoção de lenhina durante a fase de
impregnação para as várias repartições de carga AE efectuadas são completamente atenuadas até ao ﬁnal dos
mesmos. Relativamente à repartição da carga de Na2S
concluiu-se que a concentração dos iões HS- no início da
fase principal da deslenhiﬁcação, em detrimento da concentração de HS- na fase de impregnação, é o factor que
mais condiciona o processo global de deslenhiﬁcação da
madeira de E. globulus. Como tal, a diminuição da carga
de Na2S na fase inicial do cozimento não é problemática,
desde que seja assegurada uma concentração de iões HSelevada no início da fase principal da deslenhiﬁcação do
cozimento.
A quantidade total de polissacarídeos removidos da matriz ﬁbrosa apresenta um comportamento similar ao da
lenhina, tendo-se veriﬁcado que, para as condições de cozimento usadas (carga AE total constante e igual a 12%),
esta quantidade é independente da repartição de carga
AE efectuada. Deste modo, para além da obtenção de
pasta com igual IK a repartição da carga AE não alterou
de forma signiﬁcativa o rendimento do processo.
Em caso de interesse contactar:
CARLOS PASCOAL NETO, cneto@dq.ua.pt
Referências dos autores sobre o tema:
Santiago, A., Pascoal Neto, C. e Vilela, C. Impact of effective alkali and
sulﬁde proﬁling on Eucalyptus globulus kraft pulping. Selectivity of
the impregnation phase and its effect on ﬁnal pulping results.
J. Chem. Technol. Biotechnol., 83(3): 242-251 (2008).
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Composição química e pré-tratamento com ácido diluído
da Giesta (Cytisus striatus) e da Esteva (Cistus ladanifer),
para produzir bioetanol
Nuno Gil, Fernanda Domingues, Maria Emília Amaral, Ana Paula Duarte
Departamento de Ciência e Tecnologia do Papel e Departamento de Química, Universidade da Beira Interior,
6201-001 Covilhã

O desenvolvimento de recursos alternativos aos combustíveis fósseis, como os biocombustíveis a partir de
materiais lenhocelulósicos é especialmente relevante
em Portugal, onde a ﬂoresta cobre cerca de 38% do território. Esta área ﬂorestal pode representar uma grande
quantidade de resíduos ﬂorestais e de espécies arbustivas, que podem ser utilizadas como matéria-prima para a
produção de bioetanol. Para tirar partido destes resíduos
como fonte de energia renovável, é importante transformá-los na maior quantidade de açúcares simples fermentáveis. Na bioconversão dos materiais lenhocelulósicos é
essencial o pré-tratamento do material antes da hidrólise
enzimática para que sejam obtidos elevados rendimentos em açúcares e consequentemente em etanol. No presente trabalho, estudou-se a optimização das condições
de pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído para duas
espécies arbustivas, a giesta e a esteva, com o intuito de
obter os melhores resultados em hidrólise de hemiceluloses. Foram avaliados os efeitos da temperatura de
reacção, tempo de residência, concentração de ácido e
a razão biomassa/líquido, na quantidade de açúcares
redutores totais presentes nos hidrolisados resultantes
dos pré-tratamentos. A composição química foi também
analisada para diferentes fracções da planta e no arbusto
completo, e inclui os extractáveis, as cinzas totais, a lenhina total e por diferença relativamente a estes componentes os polissacarídeos. Uma metodologia de superfície de
resposta (RSM) foi usada para se proceder à modelação
do processo de pré-tratamento. Os resultados obtidos
mostram que as duas espécies apresentam composições
químicas e comportamentos durante o pré-tratamento,
que permite apresentá-las como potenciais fontes para
a produção de bioetanol. O pré-tratamento com ácido
diluído foi eﬁcaz na solubilização dos polissacarídeos
existentes na biomassa. As concentrações máximas de
hidratos de carbono libertados, avaliados como açúcares
redutores totais, foram de 302,2 e 284,5mg/g para a esteva e a giesta, respectivamente. Os modelos quadráticos
empíricos obtidos com elevada signiﬁcância para a remoção de açúcares redutores totais podem ser utilizados
no desenvolvimento da optimização da produção de bio-
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etanol a partir deste tipo de biomassa. Estes modelos
permitem saber a inﬂuência que cada variável tem no
pré-tratamento e o peso dessa mesma inﬂuência. Assim, a temperatura de reacção e a concentração de ácido
para as espécies pré-tratadas neste trabalho, foram as
variáveis que mais inﬂuência mostraram, como se mostra
nas ﬁguras 1 e 2.

Figura 1 e 2. Superfície de resposta (3D) para os modelos mantendo
ﬁxas as variáveis tempo e razão biomassa/líquido.
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