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O papel, é para mim, uma das maiores invenções do homem. Tente imagi-
nar, caro associado, a nossa vida sem papel. Enquanto escrevo estas linhas, 
olho em redor e vejo as muitas aplicações dadas ao papel, que nem nos 
apercebermos e damos como adquiridas. Vejo o jornal com as notícias do 
dia, o saquinho do açúcar para o café, os guardanapos de papel, os posters 
publicitários de várias marcas, as caixas das garrafas do nosso vinho do 
Porto, os sacos de papel das compras e muito mais.

Sabendo, que hoje em dia, é um produto feito com fibras de árvores de 
pinho eucalipto, pode-se dizer, que é um produto proveniente da floresta 
e como tal, muito associado à temática ambiental. Deste modo, é fácil de 
perceber que, tendo muito de natureza incluída no seu ciclo de vida, o 
papel pode ter uma acção importante de impacto sobre ela, caso a sua 
produção, utilização e disposição final não sejam feitas de forma adequada 
e sustentável.

A reciclagem do papel é, actualmente, uma actividade humana que vem 
de encontro a estes aspectos ambiental e de sustentabilidade do sector. 
Economicamente, oferece uma matéria-prima fibrosa a um preço mais 
atractivo do que a fibra virgem. Ambientalmente, reduz a necessidade de 
consumo de árvores para produção de papel, evita que o papel recupera-
do ocupe espaço em aterros sanitários e optimiza todo o ciclo de vida da 
produção de papel.

Actualmente, é claro para o sector da indústria do papel, que a reciclagem 
de papel é fundamental, pois oferece vantagens e orienta caminhos para 
a sua sustentabilidade. Cada vez mais, verifica-se um número crescente 
de empresas que fabricavam papel de fibras virgens, também passaram a 
integrar um ou diversos tipos de papéis de reciclados nas suas linhas de 
produção.

A sociedade humana precisará de papel por muitas décadas, e fazer esse 
papel de forma limpa e sustentável a nível ambiental será um desafio cada 
vez mais difícil. Difícil, mas não impossível. As exigências para produtos 
cada vez mais “ecológicos” por parte do mercado são válidas e deverão 
cada vez ser maiores, mas isso conduzirá cada vez mais, ao aparecimento 
de oportunidades para inovações ao nível da tecnologia, de gestão e mes-
mo de comunicação.

Esta edição da info@tecnicelpa abordará alguns destes temas sobre a reci-
clagem, e onde se fará um ponto de situação do que melhor se faz actual-
mente em Portugal e no mundo.
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EVENTOS 
INSCRIÇÕES 
PARA SÓCIOS 
APOSENTADOS
Foi decidido pelo Conselho Directivo que os Sócios re-
formados terão uma taxa especial, que será decidida de 
acordo com as condições de cada uma das situações.

FOI EM 15 DE JUNHO, 
JÁ LÁ VÃO 30 ANOS.

As justificadas comemorações 
serão anunciadas oportunamente, 

em programa especial, que 
incluirá atribuição de Medalhas 

e distinção de Sócios Honorários.
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EVENTOS TECNICELPA

XXI Encontro Nacional Tecnicelpa/VI Congresso 
Iberoamericano de Investigação em Celulose e 
Papel - CIADICYP 2010.
Lisboa, de 12 a 15 de Outubro de 2010.

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

105th Annual General Meeting 2010 ZELLCHE-
MING. CONFERENCE and EXPO.
De 29 de Junho de 2010 até 1 de Julho de 2010.
Rhein-Main-Hallen, Rheinstr. 20, 65185 Wiesbaden, 
Germany.

Control Systems Conference.
De 15 a 17 de Setembro de 2010.
Estocolmo, Suécia.

ABTCP-TAPPI 2010 - 43º Congresso e Exposição 
Internacional de Celulose e Papel – BRASIL.
4-6 de Outubro de 2010.
Transamerica Expo Center, São Paulo, Brasil.

MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
Novos Sócios Individuais

Universo Actual de Sócios

› Guida Cristina da Silva Ramos; Estudante;
› João Pedro Batista Oliveira; Arboser, S.A.      
  (grupo Portucel Soporcel);
› Luís Vitor de Pinho Marques Saraiva; 
  LMSpro Engenharia, Unipessoal Lda.

INDIVIDUAIS: 369
COLECTIVOS: 89

SEMINAR/SEMINÁRIO
“Traceability Services in Forest Industry”/
“Serviços de Rastreabilidade 
para a Indústria Florestal”

Teve lugar em Tomar no dia 6 de Maio mais um semi-
nário técnico organizado pela Tecnicelpa em parceria 
com a empresa alemã Tieto e os seus representantes 
em Portugal, a Optieng. 

O seminário “Serviços de Rastreabilidade para a Indús-
tria Florestal” contou com a participação de 17 técnicos 
do sector que debateram ao longo do dia novas solu-
ções para a gestão e controlo de madeiras ao longo da 
cadeia de abastecimento. Os representantes da Tieto, os 
senhores Pieter Brake e Mikko Tommola, reportaram 
os resultados obtidos com um projecto europeu de I&D 
apelidado ‘Indisputable Key’. Este projecto, cujos resul-
tados estão, neste momento, a ser aplicados na Suécia, 
Noruega, Finlândia e França, visava criar metodologias 
de registo e controlo de madeiras de forma a permitir a 
maximização do valor da cadeia de transformação, por 
uma gestão dos recursos adequada, em tempo real e, 
também auxiliar a sua certificação. Para além dos tra-
balhos de modelação e concepção de plataformas de 
partilha de dados e de informação, as soluções desen-
volvidas foram baseadas em marcadores e sistemas de 
registo e leitura com utilização de tecnologias RFID, e 
utilização de lenhina nesses equipamentos. Foram tam-
bém desenvolvidos outros sistemas, podendo ser utili-

zados isoladamente ou em combinação entre eles, de 
marcação individual de árvores à base de matrizes óp-
ticas, registadas no momento do corte das árvores, de 
forma automática.

As discussões geradas pelas apresentações centraram-
se nas diversas oportunidades de aplicação deste tipo 
de tecnologia/filosofia de controlo desde as áreas de 
planeamento à questão central de acompanhar os per-
cursos das madeiras, da floresta até ao consumir final 
industrial. 

Ao longo da jornada de trabalho foram evidenciadas 
as necessidades e vantagens de se evoluir em sistemas 
mais sofisticados de controlo e de gestão da madeira, 
possibilitando assim uma maior eficácia na utilização 
dos recursos. Os custos associados a esta tecnologia 
estarão dependentes do desenvolvimento de necessi-
dade e volume de adesões a uma nova forma de pensar 
e gerir os fluxos de madeira para as unidades indus-
triais. Foi também discutido o carácter pioneiro deste 
trabalho e a plasticidade das soluções desenvolvidas 
com o projecto de I&D ‘Indisputable Key’. 
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SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANTERIORES ANUNCIANTES. ANUNCIE NA INFO@TECNICELPA

FALECIMENTO

Em 24 de Maio de 2010 faleceu Carlos Alberto Duarte Alves. A TECNICELPA 
perdeu um dedicado e entusiástico colaborador, que estava connosco desde 
2000. Ao serviço da TECNICELPA revelou sensibilidade e competência para as 
funções que lhe foram atribuídas.

Deixamos aqui os sentidos votos já apresentados à família.

É com pesar que a TECNICELPA informa o falecimento do seu Sócio Honorá-
rio, Ernesto Reis Goes, que faleceu em 23 de Maio de 2010.

Tendo ingressado na Direcção Geral dos Serviços Florestais e Agrícolas, repre-
sentou o País em vários Congressos de eucaliptos da FAO e foi nomeado, em 
1961, Presidente do Grupo Nacional do Eucalipto, para com a FAO colaborar, 
no fomento da cultura do eucalipto na Bacia do Mediterrâneo.

Publicou cerca de 60 trabalhos, apresentando apenas em nota bibliográfica 
alguns mais relevantes:

1957 – Termita das madeiras secas (Cryptotermus brevis Kalk) Lab. Nacional 
de Engenharia Civil – Púb. 44.
1960 – Os eucaliptos em Portugal vol. I – Identificação e monografia de 90 
espécies – Púb. D. G. S. F. A.
1985 – Árvores monumentais de Portugal – Pub. Portucel.

Aqui ficam os nossos sentidos votos.

FALECIMENTO 
SÓCIO HONORÁRIO

Ernesto
Reis Goes

Carlos Alberto
Duarte Alves
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SEMINÁRIO
“Vestimenta de Máquina”

No dia 28 de Maio de 2010, a Tecnicelpa realizou no Hotel dos Tem-
plários o Seminário “Vestimenta de Máquina”, e contou com 27 partici-
pantes. Foram oradores Chris Kershaw, Ruben Mosquera e Olli Kääpä, 
colaboradores da Heimbach, empresa patrocinadora do Seminário.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

- Telas de Secaria.

- Economias realizadas na secaria 
  da máquina de papel.

- Feltros de prensas.

- Desaguamento na secção de prensas 
  e economias realizadas.

- Telas de Formação. A sua construção 
  e eficiência na máquina de papel.

- Novos desenvolvimentos da Heimbach 
  em Telas de formação.

- Potenciais economias na máquina 
  de papel optimizando a vestimenta.

- Melhorar a Runnability da máquina de papel 
  com a ajuda do serviço de medições / diagnósticos 
  da Heimbach.

Através dos Resultados dos Questionários 
de Avaliação pudemos confirmar o interesse 
da grande maioria dos participantes pelos 
temas apresentados.
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VISITA AO
MOINHO DO PAPEL 
E CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
DA BATALHA DE ALJUBARROTA

O MAIS ANTIGO DE PORTUGAL – LEIRIA, ANO 1411

No dia 19 de Junho de 2010, a TECNICELPA organizou 
mais uma Visita Lúdica, contando com 30 participantes.

De manhã visitámos o Moinho do Papel, monumento de 
cariz industrial, que está situado junto da ponte dos Ca-
niços, no rio Lis, em Leiria, pioneira no fabrico do papel.

Em 1411, D. João I autorizou, através de alvará, a cons-
trução de engenhos e moinhos, nomeadamente de pa-
pel. O Moinho de Papel foi instalado neste local, onde 
já existiam moinhos de cereal.

Foi este o primeiro Moinho do Papel movido por água em 
território português. De facto, estamos perante um patri-
mónio de grande significado para a história portuguesa, 
cuja reabilitação e valorização não só assinala o monu-
mento como a memória de um saber fazer tradicional.

O projecto de recuperação e reactivação deste Moinho 
do Papel, da autoria do Arquitecto Siza Vieira, permitiu 
não só preservar um monumento de arqueologia indus-
trial, como recuperar técnicas e métodos tradicionais 
de fabrico de papel e da moagem e, ao mesmo tempo, 
desenvolver várias actividades de carácter didáctico-
cultural.

Após o almoço, decorreu a visita ao Centro de Interpre-
tação da Batalha de Aljubarrota, que nos apresenta a 
batalha de uma forma rigorosa, instrutiva e cativante. 
Um projecto inovador que, tirando partido das novas 
tecnologias, relança este conjunto patrimonial e a vi-
vência que podemos ter dele.

O Centro dispõe de dois núcleos expositivos dedicados 
à Batalha de Aljubarrota, à época em que se inseriu e
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às descobertas arqueológicas no campo de batalha, um 
auditório para projecção de um espectáculo multimé-
dia que reconstitui a Batalha e os eventos que a origi-
naram.

Mais uma visita TECNICELPA com os objectivos cum-
pridos: Proporcionar momentos lúdicos, que enrique-
cem e fortalecem a interacção entre a Associação, As-
sociados, respectivos Familiares e Amigos.



A OPINIÃO DE CELSO FOELKEL

O papel é um dos produtos criados pelo ser huma-
no que mais o acompanha na sua vida diária. Nos 
dias de hoje, são mínimas as civilizações que fazem 
pouco uso do mesmo. O papel embala e protege 
produtos, veicula e armazena informações, ajuda 
na limpeza e em nossa higiene pessoal e de nos-
sos lares, além de inúmeras outras utilizações que 
sequer percebemos. Desde sua invenção na antiga 
China, há quase 2000 anos, o papel tem sido pro-
duzido conceitualmente sob os mesmos princípios: 
utilização de fibras vegetais individualizadas para 
compor uma folha húmida que depois é secada. Es-
sas fibras vegetais são em sua maioria originadas 
das madeiras e entram na composição do papel em 
proporções que variam de 60 a 95% de seu peso. 
Pode-se dizer portanto que o papel é um produto 
derivado primordialmente das florestas. Por isso, 
é um produto muito associado ao meio ambiente, 
já que é natural, reciclável, reaproveitável, renová-
vel, biodegradável, compostável, incinerável, não 
cumulativo e limpo. Como tem muito de Natureza 
incluída em seu ciclo de vida, pode ter uma acção 
importante de impacto sobre ela, caso sua produ-
ção, utilização e disposição final não sejam feitas de 
formas adequadas e sustentáveis.

Acredito que o ato de reciclar o papel é tão antigo 
quanto a sua invenção. Como o papel facilmente 
se hidrata quando molhado em água, o principal 
veículo para sua fabricação, suas fibras acabam se 
soltando com facilidade da rede que é a folha de 
papel. Com isso, elas ficam disponíveis para novo 
uso. Com muita certeza, o mestre Ts’ai Lun, inven-
tor do papel, deve ter percebido isso. Para evitar 
desperdícios de matéria-prima e de produto pronto, 
ele deve ter sido também o primeiro reciclador de 
papel, acumulando com isso muito provavelmente 
uma dupla “patente de invenção”.

A reciclagem do papel é uma das actividades que 
hoje tem enorme presença no mundo moderno. Há

toda uma grande indústria de papel baseada em so-
bras de outras fabricações que se valem do papel e 
em papéis que já tenham sido usados pelos cidadãos. 
Em alguns países como França, Japão, Alemanha, 
Coreia do Sul, Holanda, Reino Unido, etc., a taxa de 
recuperação ou reciclagem do papel em relação ao 
papel efectivamente consumido pela sociedade de 
cada um deles chega a atingir entre 60 a 80%. Entre-
tanto, existem muitos tipos de papéis que, por moti-
vos técnicos ou de seu próprio uso, não podem ser de 
novo reaproveitados. São, por exemplo, os papéis de 
cigarro, os papéis para fins sanitários, os rótulos de 
papel, os papéis e fibras presentes nos absorventes 
higiénicos, etc. Outros papéis acabam ficando fora 
do circuito de reciclagem por longo tempo, como 
são os casos de muitos livros e revistas, que acabam 
em bibliotecas; ou de papéis de segurança, que pre-
cisam ser estocados como documentos por diversos 
anos. Considera-se que hoje, de todo o papel consu-
mido pela população, cerca de 15 a 20% não poderia 
ser reciclado, pelas razões mencionadas acima. Além 
disso, por melhor que seja o processo de colecta se-
lectiva do lixo domiciliar, sempre teremos perdas de 
papel, às vezes significativas. Por essa razão, é im-
possível se atingir uma taxa de reciclagem de 100%. 
Isso posto, fica claro que, por mais que nos esforce-
mos para recuperar o papel reciclando-o, sempre te-
remos necessidade de novas fibras virgens entrando 
no processo, ou através da celulose ou através de 
papel produzido de fibras virgens. Outro factor a de-
mandar fibras virgens no processo de reciclagem é 
que o papel não pode ser reciclado indefinidamente. 
As operações de reciclagem causam danos mecâni-
cos às fibras e alteram também sua higroscopicidade 
devido às constantes secagens das folhas. Com isso, 
as fibras recicladas perdem propriedades importan-
tes como resistências, pureza, limpeza, alvura e ca-
pacidade de absorção e retenção de água.  Portanto, 
a produção de papel de fibras virgens, seja branco 
ou não branco, é fundamental para manter equili-
brado o sistema de reciclagem do papel. 

Papéis Reciclados 
e Papéis de Fibras Virgens
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OPINIÃO

que façam a sua parte, implementando programas 
eficientes de colecta selectiva do lixo nas cidades. 
O próprio ato de separar o papel em casa ajuda a 
desenvolver consciência ambiental nos cidadãos. 
Também é importante nisso o papel das empre-
sas que compram papel, até mesmo das compras 
do poder público, que podem ajudar a disciplinar 
a administração pública através da mais eficiente 
colecta selectiva e maior oferta de papéis usados 
para as fábricas de papel. As empresas e os cida-
dãos devem ser estimulados a comprar papéis que 
tenham raízes sustentáveis, como são os bons pa-
péis reciclados e os papéis produzidos com fibras 
virgens provenientes de florestas certificadas pe-
los programas FSC (Forest Stewardship Council) 
e/ou PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification schemes). Portanto, se o con-
sumidor de papel quiser exercer seu papel de con-
sumidor consciente, sugiro a ele que passe a exigir 
que o papel mostre seus “selos verdes florestais” 
ou “rótulos ambientais de produtos”, ou seja, tanto 
para a floresta, como para o próprio produto em 
si (como por exemplo, o selo verde Flor da União 
Europeia). Esse tipo de exigência pode também ser 
feita pelas grandes cadeias varejistas, redes de su-
permercados e livrarias e pelas entidades públicas 
preocupadas com compras mais verdes. 

Os papéis de fibras virgens e os papéis reciclados 
podem e devem ser cada vez mais amigos do meio 
ambiente, fabricados com conceitos mais ecoló-
gicos e com tecnologias mais limpas. Ambos são 
complementares na cadeia produtiva do papel. 
Sem o papel de fibras virgens, o papel reciclado 
existiria por pouco tempo, exaurindo-se rapida-
mente os estoques de fibras no sistema produtivo. 
Ambos são importantes actores no ciclo de vida do 
produto papel, que em Portugal e no Brasil tem o 
seu berço nas florestas plantadas e certificadas.

Todas as fibras utilizadas na fabricação do papel, 
seja ele reciclado ou de fibras virgens, todas elas 
são naturais e celulósicas. Praticamente todas são 
originárias da madeira, mesmo as presentes no 
papel reciclado. Portanto, sem o uso da madeira 
não haverá papel de fibras virgens a entrar para 
reciclagem. Em pouco tempo estaria esgotada a 
chance de se fazer papel se houvesse a proibição 
do uso de fibras virgens, isso em qualquer país ou 
região. Afortunadamente em Portugal e no Brasil, 
a produção de papel se apoia no uso de madeira 
de florestas plantadas de Eucalyptus e de Pinus. 
A maioria dessas florestas são certificadas e pos-
suem excelentes níveis de manejo florestal, pois 
atendem aos requisitos normativos e legislativos 
para essa certificação.

A reciclagem do papel é algo bastante relaciona-
do à sustentabilidade, pois tem vertentes econó-
micas, ambientais e sociais. Socialmente, ela gera 
trabalho e empregos, principalmente na colecta 
selectiva através de cooperativas de catadores de 
papel, mas também nas fábricas de papel e redes 
de distribuição. Economicamente, ela oferece uma 
matéria-prima fibrosa a um preço mais atractivo 
do que a fibra de celulose virgem. Também reduz 
o custo de disposição e manutenção dos aterros de 
lixos urbanos. Ambientalmente estão seus grandes 
ganhos: a) redução da necessidade de consumo de 
árvores para produção de papel, mesmo que essas 
árvores sejam plantadas e manejadas com muita 
sustentabilidade; b) evita que o papel que foi re-
cuperado vá ocupar espaço nos lixões e aterros 
sanitários; c) optimiza o ciclo de vida do produto 
papel, melhorando sua ecoeficiência (em massa e 
em energia), reduzindo também os impactos ao 
longo da cadeia produtiva.

Conhecendo essas vantagens, talvez o consumidor 
possa se tornar mais consciente e participativo no 
ato de separar o seu lixo e de exigir das autoridades
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XXI Encontro Nacional Tecnicelpa/VI Congresso 
Iberoamericano de Investigação em Celulose 
e Papel - CIADICYP 2010

Numa organização conjunta da TECNICELPA (Associa-
ção Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulo-
se e Papel) e da RIADICYP (Red Iberoamericana de In-
vestigación en Celulosa y Papel) vai decorrer entre os 
dias 12 e 15 de Outubro 2010, no Centro de Reuniões 
da Feira Industrial de Lisboa (FIL, Parque das Nações), 
Portugal, o XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI 
Congresso Iberoamericano de Investigação em Celu-
lose e Papel - CIADICYP 2010.

Cada uma destas Entidades (TECNICELPA e RIADICYP) 
tem Encontros regulares, aproximadamente bienais, 
que decorrem em diversas cidades de Portugal e países 
Iberoamericanos, respectivamente. Decidiram agora, a 
TECNICELPA e a RIADICYP, conjugar esforços e organi-
zar o próximo evento em conjunto, pretendendo, assim, 
aumentar o interesse pela iniciativa e reunir um elevado 
número de participantes: Cientistas, Produtores, Técni-
cos e Empresas Fornecedoras de diferentes partes do 
globo que trabalhem na área da Floresta, Pasta e Papel.

A par com as profundas transformações e dificuldades 
da sociedade à escala global também as indústrias da 
fileira florestal, designadamente as da pasta e do papel, 
atravessam momentos de grande incerteza e enfren-
tam enormes desafios. Esta realidade impõe aborda-
gens distintas das até agora dominantes e alterações 
profundas em múltiplas vertentes, nomeadamente de 
âmbito científico e tecnológico. É neste contexto que o 
XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso 
Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel 
- CIADICYP 2010 decorrerá sob o tema de fundo.

Novos Paradigmas na Indústria da Pasta e do Papel

abordando os seguintes tópicos específicos:
› Floresta  
› Matérias-Primas 
› Produção de Pasta  
› Produção de Papel 
› Transformação e Impressão  
› Química da Pasta e do Papel  
› Energia e Ambiente  
› Biotecnologia e Biorefinaria

Outros assuntos relacionados, como Reciclagem ou Ex-
periências Industriais, serão incluídos nos diferentes 
tópicos principais acima mencionados de acordo com 
o conteúdo do trabalho.

O evento tem como idiomas oficiais o Inglês, o Português 
e o Castelhano e o Programa Geral inclui 3 sessões ple-
nárias com oradores convidados, 2 apresentações con-
vidadas (keynote lectures), apresentações orais, sessões 
de posters e uma cerimónia de encerramento. As apre-
sentações orais serão divididas em duas sessões a decor-
rer em simultâneo. O programa inclui ainda uma visita 
técnica a uma das maiores e mais modernas fábricas do 
Mundo de papéis de impressão e escrita não revestidos 
– a nova fábrica de papel do grupo Portucel Soporcel, em 
Setúbal. Aos participantes, será oferecido uma recepção 
de boas-vindas (Porto de Honra) e um Jantar de Gala, 
num ambiente mais descontraído propício para discus-
sões informais e momentos de confraternização. Está 
também previsto um atractivo Programa Social de modo 
a proporcionar momentos lúdicos aos acompanhantes 
numa das mais bonitas capitais da Europa.

Ao melhor trabalho e ao melhor poster serão atribuí-
dos prémios simbólicos. Adicionalmente, e como é já 
tradição nos Encontros da TECNICELPA, mantém-se o 
“Prémio TECNICELPA” que foi criado com o intuito de 
estimular a produção de trabalhos técnico-científicos 
desenvolvidos em Portugal (Empresas, Universidades 
ou Institutos de Investigação) por autores de nacionali-
dade portuguesa ou estrangeira que desenvolvem a sua 
actividade nas áreas da Floresta, da Pasta e do Papel.

A Comissão Organizadora do XXI Encontro Nacional 
TECNICELPA / VI CIADICYP 2010 tem a honra de con-
vidar a participar no evento todos os Cientistas, Produ-
tores, Técnicos e Empresas Fornecedoras que, directa 
ou indirectamente, estão ligados ao sector da Floresta, 
da Pasta ou do Papel.

É sem dúvida um evento a não perder, dada a relevância 
da conferência, que incluirá a participação de reputa-
dos investigadores da Europa e da América do Sul e do 
Norte, bem como de importantes empresas do sector.
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Programa Geral

Comissão Organizadora

Maria Cidália Ferreira da Torre Abreu, 
Presidente do XXI Encontro Nacional TECNICELPA, 
Presidente da Tecnicelpa, grupo Portucel Soporcel – Portugal
Paulo Jorge Tavares Ferreira, 
Presidente do VI CIADICYP Universidade de Coimbra – Portugal

› Ana Paula Coelho Duarte (Universidade da Beira Interior –    
  Portugal)
› António Fernando dos Santos Prates (Grupo Altri – Portugal)
› Augusto Jacinto Góis (Tecnicelpa – Portugal)
› João Carlos Alves Inácio (Grupo Gescartão – Portugal)
› Juan Carlos Villar Gutiérrez (Instituto Nacional de Investi-  
  gación y Tecnología Agraria y Alimentaria Espanha)
› María Cristina Area (Universidad de Misiones, Coordenador  
  de RIADICYP – Argentina)
› Maria da Graça Videira Sousa Carvalho (Universidade de  
  Coimbra – Portugal)
› Orlando Manuel Rodrigues Ferreira (Grupo Portucel Sopor 
  cel – Portugal)
› Ricardo Jorge Alves Ramos Rodrigues (Grupo Portucel So 
  porcel – Portugal)
› Song Won Park (Universidade de São Paulo – Brasil)

Inscrições e informação actualizada disponível em: www.tecnicelpa.com/ciadicyp/2010
CONTACTOS - Secretariado  //  Maria João Canha ou Cesaltina Baptista
E-mail: tecnicelpa.ciadicyp@tecnicelpa.com

Comissão Científica

› Eng. Serafim Tavares (Presidente, RAIZ – Portugal)
› Eng. Agostinho Dolores Ferreira (Grupo Altri, Portugal)
› Prof. Ana Paula Duarte (Universidade da Beira Interior,  Portugal)
› Eng. Armando Brochado (Ex. Q. S. Grupo Gescartão, Portugal)
› Prof. Carlos Pascoal Neto (Universidade de Aveiro, Portugal)
› Eng. Carlos Santos (Renova, Portugal)
› Eng. Carlos Vieira (grupo Portucel Soporcel, Portugal)
› Prof. Celso Foelkel (Celsius Degree, Brasil)
› Eng. Fernando Antunes Rosa (Prado Karton, Portugal)
› Prof. Emeritus Göran Gellerstedt (KTH, Suécia)
› Eng. João Luís de Pinho Ferreira (Grupo Altri, Portugal)
› Prof. Jorge Luiz Colodette (Universidade Federal de Viçosa, Brasil)
› Dr. Juan Carlos Villar (INIA, Espanha)
› Prof. Luís Jimenez (Universidad de Córdoba, Espanha)
› Eng. Manuel Gil Mata (grupo Portucel Soporcel, Portugal)
› Prof. Maria Margarida L. Figueiredo (Universidade de  
  Coimbra, Portugal)
› Prof. María Cristina Area (Universidad Nacional 
  de Misiones, Argentina)
› Eng. Michael Odell (grupo Portucel Soporcel, Portugal)
› Prof. Miguel Zanutinni (FIQ – UNL, Argentina)
› Prof. Mohamed Naceur Belgacem (INPG, Grenoble, França)
› Dr. Nuno Borralho (RAIZ, Portugal)
› Prof. Pedro Fardim (Äbo Akademi University, Finlândia)
› Eng. Rui Sant’Ovaia (Instituto Politécnico de Tomar, Portugal)
› Prof. Song Won Park (Universidade de S. Paulo, Brasil)
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A espécie predominante de pinheiro, em Portugal – o 
pinus pinaster – possui uma fibra excelente para o fa-
brico de papéis de embalagem dadas as suas caracterís-
ticas de resistência mecânica. 

Assim, a floresta de pinheiro esteve na base da decisão 
de instalar, em Portugal, uma unidade produtora de 
kraftliner – o papel mais nobre utilizado no fabrico das 
caixas de cartão canelado – e foram as superiores con-
dições que o Alto Minho apresenta para essa espécie 
que determinou a localização dessa unidade industrial 
em Viana do Castelo.

A PORTUCEL VIANA – antes chamada CELNORTE – ini-
ciou a sua actividade em 1974 com uma capacidade ins-
talada de 136.000 toneladas/ano de papel kraftliner, 
produzido exclusivamente com fibra virgem de pinho.

Desde o início, o PORTOLINER, designação comercial do 
kraftliner produzido em Viana, impôs-se pelas excelen-
tes qualidades mecânicas e de resistência à humidade 
que o tornaram uma referência no mercado de caixas 
destinadas à agricultura, nomeadamente, aos produtos 
hortofrutícolas. Havia, no entanto, no pinus pinaster 
uma característica que o tornava diferente dos papéis

A RECICLAGEM 
NA PORTUCEL VIANA
ISOLETE MATOS / NUNO MESSIAS
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concorrentes produzidos nos países escandinavos, que 
eram líderes europeus no fabrico de papéis de fibra 
virgem destinados à embalagem de cartão canelado: a 
sua cor. O PORTOLINER era mais escuro e, em cer-
tos mercados, tal era visto como significando menor 
qualidade. Foi por essa razão que cedo se iniciou um 
processo de investigação operacional direccionado a 
ultrapassar essa debilidade e se encontrou no eucalipto 
a chave para o problema. A partir de 1978, passou a in-
corporar-se eucalipto na pasta kraft produzida. As duas 
espécies, pinho e eucalipto, eram cozidas conjuntamen-
te no único digestor KAMYR existente, situação que se 
manteve até hoje. Realmente, a fibra curta de eucalipto, 
para além de ter ajudado a ultrapassar o problema da 
cor, veio a revelar-se importante para a melhoria das 
características de impressão do papel.

A capacidade produtiva da PORTUCEL VIANA é hoje de 
350.000 toneladas/ano, mais de duas vezes e meia a ca-
pacidade inicial, e o seu crescimento foi realizado por 
etapas (figura 1.). Em 1987, estava esgotada a possibili-
dade de aumento da produção de fibra virgem pela ca-
pacidade da caldeira de recuperação e foi, então, tomada 
a decisão estratégica de basear as etapas seguintes de 
crescimento na incorporação crescente de fibra recupe-
rada. Os avanços tecnológicos das máquinas de papel, 
entretanto alcançados, permitiam que se usasse esse tipo 
de fibra sem prejuízo da qualidade do PORTOLINER.

As competências que desenvolvidas na utilização da fi-
bra recuperada estiveram na origem do sucesso de um 
novo produto, o VIANALINER, lançado no mercado em 
2009, que é um papel de embalagem com duas cama-
das, tal como o PORTOLINER, sendo a base produzida 
quase exclusivamente com fibra reciclada e a cobertu-
ra, com pasta de fibra virgem.

Figura 1. Evolução da capacidade da PORTUCEL VIANA
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A decisão estratégica de aumentar a capacidade me-
diante a incorporação de fibra reciclada, através da uti-
lização de papel e cartão recuperados, teve uma funda-
mentação económica óbvia, mas inscreveu-se também 
numa lógica de sustentabilidade das fontes de maté-
rias-primas, ao mesmo tempo que contribuía, de forma 
muito significativa, para o esforço de valorização dos 
resíduos de papel e cartão, tendo em vista a consecução 
das metas traçadas pela União Europeia para este ma-
terial, nomeadamente no que respeita ao objectivo de 
reciclagem das embalagens de papel e cartão.

Com efeito, o percurso de Portugal em matéria de re-
cuperação de resíduos de papel e cartão é uma história 
de sucesso: a taxa anual média de crescimento da recu-
peração de papel e cartão nacional entre 2003 e 2009 
foi de 7,3%, claramente acima do crescimento médio do 
consumo aparente de papel e cartão no mesmo perío-
do, que se cifrou em 5.6%. E se olharmos ao objectivo 
europeu de reciclagem de embalagens de papel e car-
tão – que é de 60% para 2011 – Portugal mantém-se 
consistentemente acima desse objectivo há vários anos, 
registando em 2009 a taxa de reciclagem de 71%.
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Figura 2 - Evolução de recolha aparente, consumo e exportação de papel e cartão

O desenvolvimento tecnológico operado na indústria 
papeleira, e nos seus equipamentos, permitiu um rápi-
do crescimento da incorporação de fibra reciclada, em 
ritmo bastante mais elevado do que o que se registou 
na recuperação de papel e cartão de embalagem, que 
era já de si notável. É assim que a Portucel Viana rapi-
damente adquire um papel preponderante no contexto 
dos recicladores nacionais, sendo desde há muitos anos 
o maior reciclador nacional de embalagens de cartão 
canelado, com um crescimento anual médio nos últi-
mos cinco anos que ultrapassa os 12%, e com um con-
sumo anual actual que excede as 135.000 toneladas. 

Com o objectivo estratégico de aumentar a integração 
vertical do negócio, o grupo Europac decidiu investir 
directamente no sector da recuperação, mediante a 
aquisição de dois armazéns de gestão de resíduos de 
papel e cartão em Portugal, um na zona de Lisboa – a 
Manuel Rodrigues de Almeida e Filhos, S. A., em 2006 –, 
e outro na zona do Porto – a Nor-Gompapel, Comércio 
de Desperdícios de Papel, S.A, em 2008. O crescimento 
dessas duas unidades de recuperação de resíduos de 
papel e cartão tem sido assinalável, excedendo mesmo 
a taxa de crescimento do consumo verificado na Portu-
cel Viana. No seu conjunto, estas duas unidades movi-
mentam mais de 100.000 toneladas de papel e cartão 
para indústria de papel para cartão canelado, para além 
de outros tipos de papéis, com destino à indústria de 
papel de imprensa, bem como outros materiais.

O sector da recuperação de papel e cartão recuperado 
desempenha um papel muito importante na valoriza-
ção destes materiais. A recolha separada e a triagem e 
selecção dos distintos tipos de papéis, de acordo com 
normas e procedimentos certificados, asseguram as 
condições de uma maior e melhor valorização de cada 
um dos produtos, tendo em vista a sua utilização no 
fabrico de diferentes tipos de papel, e criam a base para 
a alteração de estatuto de mero resíduo para a condi-
ção de matéria-prima de um sector essencial no tecido 
industrial nacional e europeu.

Apesar do aumento do consumo verificado na Portu-
cel Viana ao longo dos últimos anos, o consumo global 
de papel e cartão recuperado tem tido um crescimento 
relativamente moderado, devido ao encerramento de 
muitas fábricas de reduzida dimensão e sem condições 
para fazer frente aos requisitos de qualidade e ambien-
tais actuais. Esta situação de crescimento moderado 
do consumo global, em contraste com um crescimento 
bastante acentuado da recolha de papel e cartão, tem 
gerado crescentes excedentes, cujo destino tem sido a 
exportação (ver figura 2), a qual representou já, e pela 
primeira vez em 2009, mais de 53% do total recupe-
rado. Estas exportações têm como destino principal a 
Espanha (cerca de 65% do total exportado em 2009) 
e, nos últimos anos, também a Ásia, e muito particular-
mente a China (que representou em 2009 cerca de 20% 
do total exportado).
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Tal como em outros países europeus, e relativa-
mente a outros materiais que não apenas o papel 
e cartão, têm vindo a verificar-se, com alguma 
frequência, momentos de desequilíbrio relativo 
entre a oferta e a procura de papel e cartão recu-
perado, sobre tudo por efeito da alteração súbita 
de preços e de fluxos para a exportação, os quais 
tendem a criar enormes tensões no mercado inter-
no. Particularmente vulneráveis a essas tensões 
estão os leilões, organizados mensalmente pela 
Sociedade Ponto Verde, dos lotes de papel e car-
tão recolhido pelos SMAUT (Sistemas Municipais 
e Autarquias), os quais asseguram a recolha de 
aproximadamente 25% do total do papel e cartão 
recuperado, movimentando, assim, actualmente 
cerca de 200.000 toneladas por ano. A circuns-
tância de o custeio de esta recolha, que cobre a 
totalidade do território nacional, ser em grande 
medida suportada através do pagamento de uma 
taxa (denominada Valor Ponto Verde) paga pelos 
consumidores nacionais de cada Estado membro 
da União Europeia, de cada vez que adquirem uma 
embalagem, tem levantado, sobre tudo em mo-
mentos pontuais de escassez de matérias-primas 
para consumo por parte das indústrias nacionais, 
legítimas interrogações quanto à razoabilidade, 
se não à legitimidade, de não se restringir a ex-
portação dessas matérias-primas para países que 
não cumprem as mesmas normas, nem dispõem 
de tão apertados e exigentes sistemas de gestão 
de resíduos, e disso tiram proveito e vantagem, 
para concorrerem com a indústria europeia. 

A recuperação do papel e cartão e sua reciclagem 
são elementos essenciais e basilares de um sec-
tor económico sustentável, por excelência, como 
é a indústria papeleira. O valor da reciclagem do 
papel e cartão não se esgota na utilização susten-
tada no tempo de uma matéria-prima renovável. 
A reciclagem do papel e cartão constitui também 
uma fonte de valor, na medida em que a sua uti-
lização como matéria-prima na indústria papelei-
ra evita a deposição em aterro de quantidade de 
resíduos de enormíssimas proporções e de custo 
incomportável. 

É comummente aceite que o papel é um produto florestal 
que faz parte de um ciclo integrado de carbono que se ba-
seia na conversão por fotossíntese e que depois de utili-
zado poderá reiniciar uma nova etapa do seu ciclo de vida 
como matéria-prima contribuindo para um ciclo ecológi-
co equilibrado e fechado. Este novo ciclo de vida depende 
da recuperação selectiva a que for sujeito o papel. 

Crescentemente a reciclagem tem vindo a fazer parte 
do processo de fabrico do papel e constitui actualmen-
te uma parte importante da indústria do papel e bene-
ficia actualmente, de forma directa e indirecta, vários 
sectores da economia.

Este movimento tem sido estimulado e promovido pela 
“Declaração Europeia Voluntária de 2000 sobre Reci-
clagem de Papel” que foi reforçada pela “Declaração 
Europeia sobre a Reciclagem de Papel” lançada em 
2006 pelo “European Recovered Paper Council”, que 
traçou objectivos ambiciosos que propunham, partindo 
de uma taxa de reciclagem de cerca de 48% em 1999, 
atingir a taxa de reciclagem de 66% em 2010 tendo por 
base todos os produtos de papel e cartão consumidos 
na Europa e considerando uma margem de +1,5% para 
ajustamentos necessários às flutuações verificadas nos 
mercados internacionais de papel.

De acordo com o relatório de monitorização de 2006 pu-
blicado pelo “European  Recovered Paper Council” a taxa 
de reciclagem atingiu na Europa o valor de 63,4% em 
2006 (significando, de acordo com o referido relatório, 
58.2 x10  Ton de papel reciclado) o que situava este in-
dicador muito próximo do grande objectivo para 2010.

Note-se que, de acordo com a mesma fonte, de todos 
os produtos papeleiros consumidos na Europa cerca de 
19 % não são recicláveis .

Estes valores dão a imagem actual da importância de 
todo este processo em curso para a chamada economia 
da reciclagem, para o desenvolvimento sustentado e 
para o combate às mudanças climáticas .

PANORAMA 
ACTUAL DA 
RECICLAGEM
Uma breve abordagem
FERNANDO ANTUNES ROSA

6
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O desenvolvimento das operações de reciclagem, que 
não depende somente da Indústria do Papel, tem envol-
vido diferentes actores com o objectivo de criar acções 
qualitativas que melhorem a reciclagem na globalidade 
e que contribuam para uma maior incorporação de fi-
bras recicladas na composição dos diferentes tipos de 
papel e cartão onde é possível esta acção.

É de salientar o facto que diferentes entidades europeias 
(CEPI, WRAP, ERPA, FINAT, INGEDE, FEICA, INTERGRAF 
entre outras) conjuntamente com a rede intergoverna-
mental de investigação em ciência e tecnologia COST 
têm trabalhado activamente para melhorar os sistemas 
de recolha, para identificar e classificar os contaminan-
tes, para  melhorar soluções operacionais e técnicas e 
para garantir papeis recicláveis com menor potencial 
contaminante e mais favoráveis ambientalmente, o que 
facilitará no futuro não só a reutilização bem como con-
tribuirá para menores consumos energéticos nos siste-
mas de tratamento.

Os signatários da Declaração Europeia sobre a Recupe-
ração de Papel comprometeram-se a alcançar o seguin-
te, e passo a citar:

• “continuar a reduzir a produção de resíduos durante 
todos os processos, ao longo do ciclo de vida do papel 
e do cartão”;
• “continuar a melhorar a utilização eficaz de matérias-
primas e matérias auxiliares”;
• “optimizar os sistemas de recolha, através da partilha 
de know-how com as entidades responsáveis pela reco-
lha de papel recuperado para efeitos de reciclagem”;
• “melhorar as soluções técnicas e operacionais, bem 
como as soluções favoráveis ao ambiente, através de 
incentivos e apoios a acções de investigação e desen-
volvimento”;
• “melhorar os conhecimentos sobre a reciclagem do 
papel, através da divulgação de informações aos con-
sumidores relativamente ao papel que representam no 
ciclo de vida deste produto”.

A indústria do papel, ao contrário de alguma informa-
ção existente e que teima em manter-se  na opinião pú-
blica, está solidamente empenhada, a nível europeu, em 
desenvolver uma estratégia ambiental proactiva contri-
buindo para um desenvolvimento sustentável dos dife-
rentes países.

A Europa tem uma posição de liderança global na recicla-
gem do papel e está empenhada em manter esta posição 
conforme demonstram os indicadores acima referidos.

A fibra de celulose não pode ser reciclada indefinida-
mente e do ponto de vista técnico o número de vezes 
que uma fibra pode ser reciclada depende do tipo de 
fibra virgem original, processo químico a que foi sub-
metida e da transformação que sofreu e do uso dado ao 
papel de cuja composição fez parte.

De acordo com a literatura publicada, o número de ve-
zes que uma fibra pode ser reciclada varia entre 5 e 7 
embora perdendo, cada vez que é reciclada, caracterís-
ticas fundamentais necessárias ao fabrico de um papel 
com qualidade adequada ao uso a que se destina.

Para os que estão familiarizados com estes problemas 
basta pensar, a título de exemplo e entre outros, no 
efeito da secagem sobre a fibra designado por “hornifi-
cation” para perceber a alteração e perda de caracterís-
ticas entre ciclos de reciclagem.

Contudo e apesar de ser necessária renovação de fibra 
no ciclo de produção do papel a reciclagem é crescente-
mente uma actividade que contribui para a conservação 
dos recursos florestais, para a redução dos gases com 
efeito de estufa, para a redução dos poluentes minimi-
zando impactes ambientais, para a poupança de energia, 
para além de estimular o desenvolvimento de tecnolo-
gias amigas do ambiente e contribuir para a redução de 
quantidade de resíduos para aterro ou para incineração.

GLOSSÁRIO

CEPI - Confederation of European Paper Industries
COST – Intergovernmental Framework for European 
Cooperation in Science and Technology
ERPA – European Recovered Paper Association
FEICA – Association of European Adhesives and sealant 
Manufacturers
FINAT – Worldwide Association for self-Adhesiv Labels 
and Related Products
INGEDE – International Association of the Deinking Industry
INTERGRAF – International Confederation for Printing 
and Allied Industries
WRAP – Waste and Resources Action Programme
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A RECICLGEM 
DE PAPEL/
CARTÃO EM 
PORTUGAL
A Perspectiva 
da Sociedade Ponto 
Verde enquanto 
entidade gestora 
do SIGRE

LUÍS VEIGA MARTINS 
Director Geral – Sociedade Ponto Verde S.A.
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A SPV é assim uma entidade privada, sem fins lucrati-
vos, constituída com a missão de promover a recolha se-
lectiva, a retoma e a reciclagem de resíduos de embala-
gens, a nível nacional. Por outro lado, é também missão 
desta sociedade a promoção da consciência ambiental 
junto da população e da comunidade industrial.

Nos termos da lei e da referida Licença, as actividades 
da Sociedade Ponto Verde envolvem: 

› a celebração de contratos com embaladores, pelos 
quais a SPV assume a responsabilidade legal destes 
pela gestão de resíduos de embalagens, mediante a co-
brança de um “Ecovalor” (Valor Ponto Verde);

› a celebração de contratos com Sistemas Municipais e 
Multimunicipais, assumindo a obrigação de prestar a 
estes as contrapartidas financeiras pelos custos acres-
cidos da recolha selectiva e triagem de resíduos de em-
balagens;

› a celebração de contratos ou acordos com outros ope-
radores de recolha, designadamente de resíduos de em-
balagens não urbanos; 

› a celebração de contratos com operadores de gestão 
de resíduos que assegurarão a retoma e reciclagem de 
resíduos de embalagens, garantindo-se assim o enca-
minhamento dos resíduos para empresas devidamente 
licenciadas e/ou autorizadas para reciclagem;

› a elaboração de programas plurianuais de comunica-
ção e investigação e desenvolvimento.

A recolha selectiva do Papel/Cartão em Portugal ini-
ciou-se há mais de 20 anos, no final da década de 80, 
em Tomar e Beja. Lisboa só em 1993 iniciou a recolha 
selectiva através de centros de recolha normalmente lo-
calizados em postos de limpeza. Três anos mais tarde 
é criada a Sociedade Ponto Verde, entidade gestora do 
Sistema Integrado de Residuos de Embalagem (SIGRE ) 
e em 1997, com a instalação dos ecopontos, Lisboa co-
meça a ter os denominados papelões.

Na origem da Sociedade Ponto Verde estão agentes eco-
nómicos que participam em todas as etapas do ciclo de 
vida das embalagens: produtores de matérias-primas e 
embalagens, embaladores/importadores de produtos 
embalados, distribuidores e operadores de gestão de 
resíduos.

Como entidade gestora titular de Licença concedida 
pelo Governo, a Sociedade Ponto Verde assume as res-
ponsabilidades legais dos embaladores pela gestão de 
resíduos de embalagens a qual se consubstancia na 
reciclagem e valorização dos respectivos resíduos de 
embalagem de acordo com os objectivos estabelecidos 
na referida Licença, objectivos esses coincidentes com 
as Metas Nacionais.

As empresas que colocam produtos embalados cujas 
embalagens se irão tornar num resíduo têm duas op-
ções para sua gestão: ou licenciam um sistema próprio 
junto da Agência Portuguesa do Ambiente ou transfe-
rem essa responsabilidade para um sistema integrado, 
isto é, para a Sociedade Ponto Verde.

 Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens, tal qual prescrito na legislação 
nacional sobre embalagens e resíduos de embalagens.
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De acordo com o definido na Licença desta entidade 
gestora, a gestão de resíduos assenta em dois modelos: 
um para os Resíduos Urbanos de Embalagens e outro 
para os Resíduos Não Urbanos de Embalagens (eXtra 
Urbano). Neste último a intervenção da SPV, no respei-
tante ao encaminhamento dos resíduos para a indústria 
de reciclagem, não é directa, cabendo aos produtores 
de resíduos (grande comércio e indústria) fazê-lo atra-
vés dos Operadores de Gestão de Resíduos Privados.

No caso dos Resíduos Urbanos de Embalagens onde a 
Sociedade Ponto Verde tem um papel activo no enca-
minhamento dos resíduos, estabelece parcerias com os 
Sistemas Municipais e/ou suas Empresas Concessioná-
rias (SMAUT), que efectuam a recolha selectiva e tria-
gem dos resíduos de embalagens separados pelo cida-
dão/consumidor na sua área de intervenção.

Figura 1. O ciclo das embalagens no SIGRE
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Os Resíduos Urbanos de Embalagens encaminhados 
para reciclagem, no caso do papel/cartão, podem ter 
três origens distintas: a Recolha Selectiva, o Pré-Tra-
tamento da Compostagem e a Compostagem. Os resí-
duos de embalagens provenientes da recolha selectiva 
são obtidos através da recolha por ecopontos, porta-
a-porta e/ou ecocentros e contam com a participação 
do cidadão/consumidor para garantir o seu sucesso. Os 
demais fluxos dentro dos resíduos urbanos estão assen-
tes na recolha indiferenciada. Só no caso dos resíduos 
provenientes da recolha selectiva, estes são geridos 
através da intervenção directa da Sociedade Ponto Ver-
de no mercado destes resíduos. Na gestão dos demais 
resíduos, não há intervenção directa da Sociedade Pon-
to Verde para o encaminhamento dos mesmos, sendo 
este encaminhamento operacionalizado pelo SMAUT,  

que os vende directamente a entidades devidamente 
licenciadas para o tratamento e reciclagem do papel/
cartão, reportando essa informação à Sociedade Pon-
to Verde. Nos SMAUT que dispõem de instalações de 
Compostagem, estes resíduos passam por uma triagem 
para se retirar a fracção que ainda possa ser encami-
nhada para reciclagem. Os resíduos biodegradáveis 
que são valorizados organicamente em instalações de 
compostagem contam também para as metas de reci-
clagem já que foram submetidos a reciclagem orgânica. 
Na Figura 2. é possível observar a organização dos vá-
rios SMAUT em 2009, bem como a data de entrada em 
funcionamento dos mesmos, no tocante à entrega de 
resíduos para reciclagem no âmbito do SIGRE.

Figura 2. Sistemas Municipais em Portugal



A jusante, existem actualmente 26 retomadores pré-
qualificados para a retoma de resíduos de papel-car-
tão, sendo possível verificar a distribuição geográfica 
dos mesmos na imagem abaixo.

Em 2009, foram encaminhadas para reciclagem, no 
fluxo urbano inserido no SIGRE, 104.637 toneladas 
de resíduos de embalagens de papel/cartão.
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A este respeito é de assinalar o contributo relevante 
das campanhas de comunicação da SPV, bem como dos 
seus parceiros, para o aumento das quantidades de re-
síduos de embalagens separados pelos consumidores 
portugueses.
 
No caso do papel cartão, este crescimento deveu-se 
também à maior participação do consumidor, à dina-
mização de circuitos porta-a-porta especialmente em 
comércio e serviços. 

Como é sobejamente conhecido, desde há alguns anos 
que Portugal não é auto-suficiente na reciclagem de 
papel/cartão. No entanto tal não tem impedido que 
se encontrem soluções de reciclagem noutros países 
principalmente em Espanha. A Fileira do Papel/Cartão 
(Recipac) estima que mais de metade do papel/cartão 
recolhido para reciclagem, esteja a ser exportado por 
falta de capacidade nacional para lidar com este resí-
duo. No entanto, dado o histórico de reciclagem deste 
resíduo em Portugal e ao bom desempenho do mesmo, 
tanto no âmbito do SIGRE, como em termos nacionais 
não se antevêem quaisquer dificuldades no tocante ao 
cumprimento da meta de reciclagem estabelecida na 
legislação embalagens para 2011 que é de 60%. Aliás, 
e no respeitante às Metas da Sociedade Ponto Verde as 
mesmas já foram praticamente atingidas sendo garan-
tido o cumprimento da meta de Portugal.

RECICLAGEM DO PAPEL/CARTÃO 
A NÍVEL NACIONAL
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   A RENOVA 
E A RECICLAGEM

A reciclagem de papel 

Na Indústria Papeleira, a operação de reciclagem está 
presente desde há muitas centenas de anos, motivada 
principalmente por factores económicos.

Desde o invento do papel por Tsai Lun, no ano 105, 
usando como matéria-prima velhas redes de pesca, pas-
sando pelo uso do linho e cânhamo na Europa do séc. 
XII, tudo isto era já reciclagem.

 O desenvolvimento das sociedades, com os seus ele-
vados níveis de consumo, pode afectar a disponibilida-
de de recursos naturais, quer eles sejam renováveis ou 
não, e gera quantidades crescentes de resíduos sólidos 
industriais e urbanos, criando problemas ambientais 
que podem pôr em causa o crescimento e a qualidade 
de vida dessas mesmas sociedades.

Uma forma de reduzir a pressão que esse desenvolvi-
mento gera sobre os recursos disponíveis e sobre os 
habitats naturais passa, seguramente, por reduzir, reu-
tilizar e reciclar os excessos gerados por aquilo a que 
chamamos a “floresta urbana”.

A crescente utilização da “floresta urbana” permite que 
cada vez mais fibras recicladas sejam incorporadas na 
fabricação de papel. Este aumento da taxa de utilização 
de fibras recicladas tem assim, como principais forças 
motivadoras, além do aspecto económico, a preocupa-
ção ambiental dos cidadãos que tem sido acompanhada 
da introdução de legislação que se destina a promover 
o uso de produtos reciclados.

O “papel velho” e os seus contaminantes

A produção de papel e a sua conversão num produto 
acabado, pode ser realizada utilizando processos de 
fabrico que exigem a introdução de uma grande diver-
sidade de materiais – tintas, colas, polietileno, cargas 
minerais, entre outros.

Durante o uso de produtos de papel e até que se chegue 
aos circuitos de recuperação de “papéis velhos”, criam-se 
muitas oportunidades para a entrada de materiais não-
fibrosos tais como clipes, agrafos, plásticos, borracha, 
colas ou tintas.

Como consequência, o papel recuperado apresenta 
uma contaminação que pode ir desde peças de sucata 
metálica até micro cápsulas de tinta.

Os progressos que surgiram em indústrias adjacen-
tes como a gráfica, a de embalagem ou a informática, 
forçaram o desenvolvimento de novas tecnologias que 
permitem a reciclagem de papéis com contaminantes 
difíceis de remover como tintas flexográficas, tintas 
“densas” tipo Xerox ou colas adesivas (stickies).

Os contaminantes reduzem o valor do “papel velho” e 
tornam a sua reciclagem mais complexa.

Uma unidade de produção de pasta a partir de papel 
velho tem como objectivo a remoção de todos os conta-
minantes que possam influenciar o aspecto visual e as 
propriedades físicas do produto acabado.
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Esta remoção é realizada selectivamente, em etapas se-
quenciais, atendendo às diferentes características físi-
cas e químicas que os contaminantes apresentam.

A Renova e a reciclagem

A experiência da reciclagem de papéis velhos está pre-
sente na Renova desde há longos anos, mas é com o 
nascimento da Divisão de Reciclagem, em 1988, que o 
processo se desenvolve de forma contínua. 

O circuito de tratamento de fibras secundárias encon-
tra-se dividido em diversas etapas, para as quais o equi-
pamento foi rigorosamente seleccionado, permitindo a 
remoção de todos os contaminantes com um mínimo 
de perda de fibras e com o objectivo de atingir uma 
elevada qualidade na pasta final.

Desta forma damos nova vida a toneladas de papel ve-
lho que antes eram lixo.

O processo de reciclagem da Renova contempla nove 
etapas:

1ª – Desagregação

Consiste na desintegração do papel velho por acção me-
cânica em meio aquoso e é efectuada num pulper a alta 
consistência que funciona em descontínuo. A alta con-
sistência permite um contacto mais efectivo entre fibras, 
resultando numa desagregação mais rápida e eficiente. 
Além disso, o efeito sobre os contaminantes é reduzido 
o que facilita a sua remoção em etapas posteriores.

No final da desagregação, e durante a transferência da 
suspensão fibrosa, é realizada uma depuração grossei-
ra através de um crivo que permite retirar as partículas 
de maiores dimensões.

2ª – Pré-depuração

Nesta etapa é realizada a rejeição de contaminantes 
pelo seu tamanho ou porque o seu peso específico é 
superior ao da celulose. 

O primeiro tratamento é efectuado por depuração cen-
trífuga, a média consistência. Aqui, partículas como 
agrafos, clipes, pequenas pedras, metais ou argilas, são 
rejeitadas por apresentarem significativas diferenças 
de densidade em relação às fibras.

O segundo tratamento, efectuado durante esta etapa, é 
realizado através de crivagem, usando para tal um crivo

vertical com micro orifícios. Desta forma são removidos 
os contaminantes que apresentam tamanho superior a 
estes micro orifícios.

O fluxo de rejeitos do crivo vertical é conduzido a uma 
segunda etapa de crivagem, equipada com um crivo 
horizontal, onde é efectuada a classificação dos rejei-
tos de forma a recuperar para o processo as fibras aí 
presentes.

3ª – Depuração fina

A depuração fina rege-se pelos mesmos princípios de 
funcionamento da depuração centrífuga apresentada 
na etapa anterior, mas é realizada a baixa consistência. 
O objectivo é efectuar uma separação mais rigorosa de 
partículas com densidade diferente das fibras, originan-
do dois fluxos: rejeitos pesados e rejeitos leves.

Nestes fluxos encontram-se normalmente partículas 
de pequena dimensão como areias, partículas adesivas 
(stickies), “pastilhas” de papel não desagregado ou pe-
daços de esferovite.

Os depuradores centrífugos de baixa consistência aqui 
utilizados, encontram-se divididos em quatro estágios 
funcionando em cascata. Esta operação, em que os re-
jeitos de um estágio servem de alimentação ao está-
gio seguinte, permite optimizar o rendimento da etapa, 
uma vez que ocorre uma separação mais rigorosa entre 
os contaminantes e as fibras arrastadas.

4ª – Crivagem fina

A utilização de um sistema de crivagem fina por ranhu-
ras traduz-se normalmente numa eficiência de remoção 
de contaminantes muito alta, até 80 %, especialmente 
quando se usam ranhuras de reduzidas dimensões.

A separação baseia-se no tamanho, forma e tipo de con-
taminantes.

A etapa de crivagem utiliza crivos verticais com micro 
ranhuras, funcionando em cascata, o que, tal como na 
depuração fina, permite uma eficiente remoção de con-
taminantes com um mínimo de perdas de fibra.

Uma boa eficiência nesta etapa tem efeitos muito im-
portantes na produtividade das máquinas de produção 
de papel tissue, pois permite remover com eficiência 
partículas adesivas (stickies) que de outra forma se 
iriam depositar em teias de formação e feltros, obrigan-
do a paragens frequentes para limpeza.
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5ª – 1ª Lavagem

Uma das exigências para a produção de papel tissue é 
que o teor em cargas minerais presentes na suspensão 
fibrosa seja mínimo. 

Na Divisão de Reciclagem existem duas etapas de la-
vagem que asseguram a remoção das cargas minerais 
presentes no papel velho. 

Esta operação é realizada num lavador no qual a sus-
pensão fibrosa a baixa consistência é posta em con-
tacto com uma tela que é permeável às partículas de 
pequenas dimensões. Assim, enquanto as fibras ficam 
retidas, as cargas minerais e as pequenas partículas de 
tinta atravessam a tela, arrastadas pela água, e são re-
jeitadas.

6ª - Dispersão 

A dispersão tem como finalidade dispersar os stickies 
que não foram removidos em etapas anteriores.

A inserção da dispersão na sequência de equipamentos, 
permite não só cumprir esta função, mas também me-
lhorar a eficiência de remoção de partículas de tinta em 
etapas seguintes, quer por flotação, quer por lavagem.

Nesta etapa é realizado um tratamento a alta consis-
tência e a temperatura elevada que culmina com a apli-
cação de energia mecânica sobre a suspensão fibrosa. 
Deste tratamento resulta a quebra dos contaminantes 
ainda existentes em partículas de muito pequenas di-
mensões, praticamente invisíveis a olho nu, possibili-
tando a sua remoção em etapas posteriores. A energia 
mecânica exercida sobre a suspensão fibrosa é aplica-
da através de dois discos, que se movimentam a curta 
distância um do outro, possuindo nas faces interiores 
“dentes” que provocam a quebra dos contaminantes.

O princípio de funcionamento é semelhante ao de um 
refinador, embora, no caso da dispersão, não se preten-
da que ocorra redução no tamanho das fibras.

7ª – Flotação

Durante a flotação são rejeitadas partículas de tinta de 
maiores dimensões que não foram removidas em eta-
pas anteriores. Esta remoção é efectuada adicionando à 
mistura de fibras e água um agente detergente e ar.

O agente detergente funciona como colector de tinta, 
formando agregados de partículas que, arrastadas pelo 
ar adicionado ao circuito, sobem à superfície sob a for-
ma de espuma que é removida. O princípio do funcio-
namento da flotação consiste em tornar hidrofóbicas as 
partículas de tinta por adição de um agente tensioacti-
vo. Na presença de alguma dureza na água do processo 
e por associação com os iões de cálcio, forma-se um 
sabão de cálcio insolúvel que funciona como colector 
das partículas de tinta.

8ª – 2ª Lavagem 

Nesta etapa a pasta é sujeita a nova lavagem, idêntica 
à 1ª lavagem.

9ª – Branqueamento

Pode ser realizado ou não, e tem como objectivo au-
mentar e uniformizar a brancura final da pasta recicla-
da com o recurso a um agente oxidante.

A melhoria das características das fibras recicladas 
produzidas tem sido um desafio constante e motivador 
para todas as pessoas envolvidas neste projecto desde 
o inicio. É desta forma, conscientes da capacidade das 
nossas pessoas e das possibilidades da tecnologia utili-
zada, que produzimos papéis 100 % reciclados, de alta 
qualidade, de que são exemplo os produtos da gama 
Renovagreen, uma linha completa de produtos de pa-
pel detentora do rotulo ecológico europeu.

RENOVA, SA
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Notícias do 
SECTOR
› INAUGURAÇÃO DOS NOVOS INVESTIMENTOS
  NA CELBI – GRUPO ALTRI
Com pompa e circunstância foram inaugurados, no passado dia 2 de Julho, 
por Sua Ex.ª o Senhor Presidente da República, os recentes investimentos 
na CELBI, do grupo ALTRI.

› PESQUISADOR DESENVOLVE PEDAÇO DE PAPEL QUE     
FAZ EXAMES MÚLTIPLOS
Com uma gota de urina, várias doenças podem ser testadas ao mesmo tempo.
Tecnologia, inventada por Brasil e EUA, será aplicada em países pobres. 

› DA BIOMASSA FLORESTAL AOS VEÍCULOS ECOLÓGICOS
A certificação energética de instalações, a opção por sistemas de ilumi-
nação mais eficientes e o recurso a frotas de veículos a gás natural ou 
híbridos, são algumas soluções.

› DOS FUNDOS DE CARBONO À GENÉTICA DAS FLORESTAS
A investigação na área florestal tem permitido plantações de espécies 
com melhores qualidades genéticas e mais amigas do ambiente.
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INAUGURAÇÃO 
DOS NOVOS 
INVESTIMENTOS
NA CELBI – GRUPO ALTRI

Notícia de última hora

Com pompa e circunstância foram inaugurados, no passado dia 2 de Julho, 
por Sua Ex.ª o Senhor Presidente da República, os recentes investimentos na 
CELBI, do grupo ALTRI.

O Presidente da ALTRI, foi agraciado por Sua Ex.ª o Senhor Presidente 
da República com a Grã Cruz da Ordem do Mérito Industrial. No seu 
discurso, sublinhou a importância do projecto e a contribuição do mesmo 
para a reafirmação da ALTRI, como um dos principais exportadores 
nacionais.

Memorizámos palavras que aqui deixamos expressas, pelo todo que 
significam, quando proferidas num evento desta natureza:

- “A excelente qualidade dos Recursos Humanos”;
- “Abraçamos o futuro”;
- “Ambição”;
- “Crescimento”;
- “Eficiência”;
- “Sustentabilidade”.

A Tecnicelpa apresenta veementes felicitações a todos quantos contribuíram 
para esta grande obra.
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Com uma gota de urina, várias doenças podem ser 
testadas ao mesmo tempo.
Tecnologia, inventada por Brasil e EUA, será aplicada 
em países pobres. 

Imagine um pedacinho de papel do tamanho de um chi-
clete onde você pinga uma gota de urina e ele mostra 
imediatamente se você tem HIV, malária, diabetes, mal 
de Chagas e toxoplasmose. Tudo ao mesmo tempo.
Um exame exatamente assim está sendo desenvolvido 
por um cientista da USP em São Carlos (SP) em parceria 
com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Eles inventaram um teste parecido com tradicional pa-
pelzinho usado para detectar gravidez, mas mais barato 
e aplicável a inúmeras doenças.

“O papel pode fazer mais do que isso [o exame de gra-
videz]. Ele é extremamente mais barato. Queremos de-
senvolver um diagnóstico para usar em locais carentes”, 
conta o pesquisador Emanuel Carrilho, do Instituto de 
Química da USP em São Carlos.

Materiais caseiros

A ideia é simples: com uma impressora que utiliza tinta 
de cera – o equipamento é parecido com impressoras 
caseiras – eles põem a imagem de pequenos canais em 
um papel especial.

A folha então é aquecida, derretendo a cera e formando 
caminhos que vão direcionar o líquido humano, sem 
deixar que ele escape. No final desses caminhos são co-
locados reagentes, que mudam de cor dependendo da 
substância a ser testada.

Reações químicas

A possibilidade de exames é teoricamente infinita, pois 
no papel podem ser usados fluidos corporais (sangue, 
urina, saliva, lágrimas, suor, etc.) que contenham com-
ponentes químicos gerados por qualquer doença, des-
de que eles mudem de cor quando entrem em contato 
com reagentes.

PESQUISADOR DESENVOLVE 
PEDAÇO DE PAPEL QUE FAZ 
EXAMES MÚLTIPLOS

“O número de doenças identificáveis está limitado ao 
conhecimento das reações químicas. Em princípio, to-
das as reações que ocorrem em laboratório podem ser 
transportadas para o papel”, afirma Carrilho.

De acordo com ele, os reagentes que dão cor aos testes 
costumam ser caros, mas a quantidade necessária para 
cada exame é ínfima. “Usamos microlitros [um litro 
dividido por um milhão]”. Sem o custo dos reagentes, 
cada exame custará menos que um centavo de dólar, de 
acordo com um orçamento feito nos EUA.

Telefone celular
Como as cores geradas no papel nem sempre são fá-
ceis de identificar – um ponto vermelho pode indicar 
doença diferente de um laranja escuro – os cientistas 
imaginam que seja possível tirar uma foto do teste com 
celular e enviar ao laboratório em uma mensagem. “As-
sim você não precisa de um especialista em campo”, 
afirma Carrilho.

A primeira grande experiência com o papelzinho que 
faz exames será feita ainda neste ano, na cidade de 
Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe. Em parceria com 
o Programa Saúde da Família, os pesquisadores farão 
testes de anemia em 4.700 crianças e adolescentes. Se 
der certo, a experiência será levada para outras cidades 
em 2011.

Além de doenças, o teste pode ser usado para encon-
trar substâncias na água ou em outros líquidos. “Po-
demos detectar metais pesados, por exemplo. Estamos 
testando mercúrio e chumbo, mas poderiam ser pesti-
cidas. Também é possível detectar cafeína em bebida, 
por exemplo”, diz o químico da USP, que já está desen-
volvendo uma forma de examinar se há glúten em be-
bidas.

Fonte - G1, São Paulo.

23 de Abril de 2010.
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Índice do Ciclo de Vida ("Life Cycle Index")
A ferramenta para a optimização 
de instalações industriais

A indexação de uma instalação 
industrial permite ao seu opera-
dor ter um indicador objectivo 
de desempenho para análise, 
avaliação, documentação e con-
trolo do nível de produtividade 
do sistema de controlo.

Um indicador objectivo de desempenho para o operador da 
instalação industrial

A ABB desenvolveu um método para a determinação do nível 
actual de produtividade de uma dada instalação industrial. 
O indicador de produtividade – o Índice de Ciclo de Vida 
("LifeCycleIndex™") – tem em consideração a condição 
tecnológica dum sistema, a sua disponibilidade, frequência 
de utilização, salvaguardas para o futuro e capacidade para 
enfrentar interferências. Por outras palavras, tudo o que 

Como é determinado o Índice de Ciclo de Vida?

Para a obtenção dum resultado objectivo, os nossos especialis-
tas de ciclo de vida determinam o índice através de comunicação 
directa com os responsáveis pela instalação industrial, pelo 

No decurso destes procedimentos, o índice é determinado com 

os níveis, até o de gestão. Os resultados que fornecemos aos 
nossos clientes incluem o nível actual de produtividade das suas 
instalações industriais, bem como recomendações de 
acompanhamento para a manutenção ou optimização desse 
nível. O cálculo do índice demora cerca de 2 a 3 horas e é feito 
sem custos para os nossos clientes, o mesmo se passando com 
as avaliações e recomendações de acompanhamento.
Este processo é aplicável a qualquer sistema de  controlo, 
independentemente do seu fabricante.

Índice do Ciclo de Vida – uma base para planeamento 
adicional do ciclo de vida

O Índice do Ciclo de Vida serve como base a decisões relativas 
a estratégias adicionais para a manutenção e aumento da 
produtividade. É o fundamento de planeamento para previsão de 
custos e para a calendarização de actualizações/modernizações.

As vantagens para o operador da instalação industrial

- Gestão activa dos investimentos 
- Potenciais de produtividade mensuráveis 

- Orçamentos transparentes de ciclo de vida 

Gostaria de saber qual a produtividade do seu sistema de 
controlo e qual a sua segurança para o futuro?

Contacte-nos!

ABB, S.A.
Process Automation 
Rua Aldeia Nova, S/Nº

Tel: +(351) 229 992 500
Fax: +(351) 229 992 572
E-mail: process.automation@pt.abb.com
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A certificação energética de instalações, a opção por 
sistemas de iluminação mais eficientes e o recurso a 
frotas de veículos a gás natural ou híbridos, são algu-
mas soluções.

Altri
Aproveitar a energia verde da biomassa. Sendo 
a floresta uma enorme fonte de energia renovável, o 
aproveitamento deste activo é uma prioridade, usando 
o processo de produção da pasta de papel para apostar 
na cogeração e na biomassa. Desta forma reutilizam-se 
materiais como resinas, casca, ramos e detritos flores-
tais que não são utilizados para a produção da pasta 
de papel, tornando todo o circuito do produto mais efi-
ciente.

O processo de produção energética através da cogera-
ção consiste na produção de vapor através da queima 
das resinas que movimenta uma turbina para gerar 
electricidade, enquanto as centrais de biomassa criadas 
em parceria com a EDP recorrem à biomassa florestal 
que é queimada. Estas centrais já produzem mais de 
50% de toda a energia eléctrica gerada em Portugal 
através deste sistema, que está classificado como ener-
gia renovável de grande potencial.

Além de utilizar internamente a energia eléctrica e o 
calor produzido através da cogeração, a Altri injecta na 
rede eléctrica nacional toda a energia produzida através 
da biomassa, mantendo já quatro centrais em parceria 
com a EDP, que funcionam em conjunto com as unida-
des de produção da Celbi, Celtejo, Caima e Mortágua. 
Está ainda em estudo a instalação de mais três centrais 
de biomassa, que podem aumentar significativamente a 
produção de energia verde.

DA BIOMASSA FLORESTAL 
AOS VEÍCULOS ECOLÓGICOS

Portucel
Energias limpas para abastecer as fábricas. Em 
2009, a Portucel produziu 45% da energia eléctrica 
proveniente de fontes renováveis. Só na área da ener-
gia, investiu cerca de 200 milhões de euros, estimando 
que, a partir de 2011, as suas fábricas sejam responsá-
veis por cerca de 5% de toda a energia eléctrica produ-
zida no país.

A central de ciclo combinado a gás natural da nova fá-
brica de Setúbal permitirá produzir cerca de 600 GWh 
(Gigawatt-hora), por ano.

No final de 2009, entraram em funcionamento as duas 
centrais de produção de energia eléctrica a partir de 
biomassa, nas fábricas de Cacia e de Setúbal.

Em 2009, a empresa também implementou uma tur-
bina de co-geração a biomassa, no pólo industrial da 
Figueira da Foz, que deverá entrar em funcionamento 
na segunda metade de 2010. Além disso, reformulou 
as caldeiras de biomassa das cogerações das unidades 
fabris de Cacia, Figueira da Foz e Setúbal.

No âmbito da eficiência energética, o grupo integrou 
várias medidas, das quais se destacam a utilização de 
lâmpadas de elevada eficiência e a melhoria de sistemas 
de iluminação e a substituição de motores eléctricos 
standard por outros de maior eficiência energética.

Fonte - Jornal de Negócios Online.

26 de Abril de 2010.

This ad is to remind 
you that paper can 
generate excellent 

business deals.

SPONSORED BY

CO-SPONSOR

ABTCP 2010. Make your best plans come off the paper.
October 4-6, 2010, at the Transamérica Expo Center - São Paulo - SP - Brazil 
More information at www.abtcp2010.org.br

Be sure to reserve your booth at ABTCP 2010, 

Latin America’s biggest pulp and paper event.

This traditional event between producers, suppliers and service providers in 

the sector will include a new event under the same roof this year: in addition 

to the 43rd ABTCP-TAPPI Congress and Exhibition, the event will also host 

the 1st ABTCP-TISSUE Symposium and Exhibition.

This 3-day congress and exhibition, with visitors from Brazil and around the world, is 

an excellent opportunity to be seen and recognized, and will make all the difference 

for your company.

10,

t.

s, suppliers and service providers in

so
ul

co
m

.c
om

.b
r

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2309_ABTCP_Ad_simples_ingles_final.ai   1   08/02/10   12:05



38 / NOTÍCIAS DO SECTOR

A investigação na área florestal tem permitido plan-
tações de espécies com melhores qualidades genéti-
cas e mais amigas do ambiente.

Altri
Investir na qualidade genética das florestas.

O equilíbrio ambiental é uma das áreas onde a Altri não 
tem parado de investir, equilibrando a sua actividade 
de produção de pasta de papel com o investimento na 
sustentabilidade e projectos de cariz ambiental, dentro 
de áreas de reserva criadas no âmbito dos mais de 82 
mil hectares de floresta.

A Altri gere 64 mil hectares de terrenos plantados com 
a espécie Eucalyptus Globulus, e tem mais de 12 mil 
hectares dedicados a conservação da floresta e sítios 
de interesse comunitários, localizados maioritariamen-
te na bacia hidrográfica do Tejo, bacia do Mondego e 
do Douro.

A área da investigação e desenvolvimento é uma das 
jóias da coroa, acumulando uma experiência de 40 
anos na aplicação de técnicas clonais e seminais de me-
lhoramento genético na floresta gerida.

O programa de melhoramento genético teve início em 
1965 com a selecção da espécie Eucalyptus Globulus, 
procurando o melhoramento contínuo das plantações, 
diversidade genética e qualidade da madeira.

A área de gestão florestal envolve quase 60 colabora-
dores na Altri e recebe um investimento anual de cerca 
de sete milhões de euros.

DOS FUNDOS 
DE CARBONO À GENÉTICA 
DAS FLORESTAS

Portucel

Gestão sustentável das plantações

O grupo Portucel Soporcel gere um património flores-
tal de 120 mil hectares. Cerca de 85% deste património 
detém a certificação florestal pelo Forest Stewardship 
Council (FSC), desde Dezembro de 2007. Em Agosto do 
ano passado, obteve a certificação de todo o património 
florestal sob sua gestão, pelo sistema PEFC - Program-
me for the Endorsement of Forest Certification sche-
mes. Esta é a primeira licença de utilização da marca 
PEFC para a gestão florestal em Portugal.

Grande parte do património reúne atributos que per-
mitem a sua classificação como áreas de alto valor de 
conservação, à escala da paisagem, conforme determi-
nado no âmbito de uma parceria estabelecida com a 
WWF (World Wide Fund For Nature), pela diversidade, 
abundância, interacção entre espécies e ecossistemas e 
preservação de valores culturais relevantes.

Em linha com a conservação da biodiversidade, o gru-
po aposta nas denominadas plantações da nova geração, 
que integram o programa New Generation Plantations, 
coordenado pela WWF. Este projecto promove práticas 
de gestão florestal que, mantendo a integridade dos ecos-
sistemas e os altos valores de conservação, integram pro-
cessos de participação de “stakeholders” e contribuem 
para o crescimento económico e a geração de emprego.

No âmbito da protecção florestal, a Portucel investe 
três milhões de euros anuais na prevenção, detecção e 
apoio ao combate aos incêndios florestais.

Fonte - Jornal de Negócios  Online.

28 de Abril de 2010.
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