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Editorial
RICARDO RODRIGUES

O consistente aumento do consumo de energia a nível 
mundial associado ao crescimento económico e demo-
gráfico, apesar dos diferentes ritmos em distintas áreas 
geográficas, tem vindo a colocar na ribalta a utilização 
e desenvolvimento de energia renováveis.

A base energética actual é sustentada sobretudo em 
fontes fósseis, sendo uma grande parte desta energia 
primária utilizada nos transportes e na produção de 
energia térmica e eléctrica.
É do consenso geral que a longo prazo é insustentável 
basear a nossa evolução segundo o actual paradigma 
energético. A grande incógnita é não sabermos o prazo.

No conjunto das várias energias renováveis, a Biomas-
sa representa uma fonte abundante, mas limitada, de 
carbono renovável, sendo simultaneamente a matéria-
-prima e a fonte de energia primária de eleição no sec-
tor da Pasta e Papel.
Antes da utilização massiva de combustíveis fósseis, a bio-
massa já foi a principal fonte de energia da humanidade.

A produção integrada de bioenergia, biocombustíveis 
e bioprodutos definem conceitos de Biorefinaria que 
estão muito na moda. Por vezes esquecemo-nos que 
as fábricas de Pasta e Papel são uma espécie de biore-
finarias de 1ª geração. De facto, a Pasta e o Papel são 
bioprodutos produzidos a partir de fontes renováveis, 
recicláveis, utilizando bioenergia e substituindo mui-
tos outros produtos no mercado que alternativamente 
seriam derivados de fontes fósseis (ex: embalagens de 
plástico, filtros...).

Com maior ou menor complexidade têm surgido vários 
conceitos de biorefinaria, através de processos tecno-
lógicos de conversão e separação alguns revitalizados 
de processo desenvolvidos no pós-guerra (ex: processo 
de Fischer-Tropsch), aumentado substancialmente o 
número de possibilidades de obter bioprodutos e bio-
combustíveis.

Cientificamente e tecnologicamente é muitas vezes pos-
sível produzir vários bioprodutos e biocombustíveis mas

no final de contas o que importa é saber se esses pro-
dutos são economicamente competitivos face aos seus 
produtos alternativos (essencialmente de origem fóssil).
É essencial analisar toda a cadeia de valor por exemplo 
de um biocombustível, desde a obtenção da matéria-pri-
ma até à sua distribuição ao consumidor final para ava-
liar a “bondade” técnica e económica desse produto. Se 
um novo biocombustível, apesar de obtido de uma forma 
mais eficiente, exigir alterações ao motor dos veículos e 
alterações das estações de distribuição, isso poderá ser 
uma enorme barreira à sua penetração no mercado.

A Biomassa, representando uma fonte abundante para 
a produção de uma grande variedade de produtos (bio-
produtos) e bioenergia e biocombustíveis, é limitada e 
só será uma fonte de carbono renovável enquanto a 
quantidade de biomassa em crescimento no solo for 
maior ou igual à que se utiliza para os diversos fins.

A SUSTENTABILIDADE deste recurso é fundamental 
para manter um equilíbrio entre as várias necessida-
des industriais (produtos, energia, biocombustíveis), 
a mobilização de madeira/biomassa, a utilização dos 
solos e competição deste para outros usos, a renova-
ção da floresta e outras actividades correlacionadas 
incluindo os transportes.
A título de exemplo, o transporte de biomassa em lon-
gas distâncias (por ex. entre continentes) deverá ser 
equacionado em termos de sustentabilidade como so-
lução de longo prazo, excluindo situações pontuais e 
limitadas no tempo para estabelecimento do equilíbrio 
entre oferta e procura numa determinada região.
A utilização de biomassa deverá ser baseada em acti-
vidades locais ou regionais podendo estas ser mais ou 
menos abrangentes.

O sector da Pasta e Papel e outros sectores da fileira flo-
restal têm vindo a sofrer grandes pressões relativamen-
te à sustentabilidade e à cadeia de custódia da madeira
que utilizam. O nosso sector tem estado na vanguarda, 
a nível Europeu e nacional e mesmo em alguns outros
países, na implementação de sistemas de certificação 
da cadeia de custódia da madeira utilizada.
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Outras actividades que têm só como objectivo a produ-
ção de energia (normalmente eléctrica), a partir de bio-
massa, não têm tido essas pressão nem têm incorpora-
do nas suas actividades a sustentabilidade do recurso. 

Normalmente antes de se implementar uma fábrica de 
pasta é tido em consideração o planeamento de plan-
tações de uma parte substancial das suas necessida-
des de matéria-prima, planeadas e concretizadas com 
muita antecedência face ao arranque da fábrica. Este 
planeamento e este cuidado tem sido considerado em 
Portugal (e alguns outros países) em que se verifica 
um aumento muito substancial da área florestada des-
de que floresceram e cresceram este tipo de indústrias. 
A indústria tem sido o garante do desenvolvimento flo-
restal e actividades associadas.

Mais recentemente tem-se assistido, principalmente 
na Europa, ao desenvolvimento de um grande número 
de projectos de produção de energia, essencialmente 
eléctrica, sem ter sido acautelado com antecedência a 
sustentabilidade do recurso biomassa a longo prazo.

Outros factores fundamentais a considerar são a geração 
de valor acrescentado, geração de emprego e eventuais 
distorções através de subsídios mais ou menos directos a 
actividades de produção de energia eléctrica a partir de 
madeira/biomassa em detrimento de outras actividades 
da fileira florestal (mobiliários, materiais de construção 
À base de madeira, aglomerados, pasta e papel...).

A produção de energia a partir de biomassa pode ser 
abordada essencialmente por 3 formas:

1 - Produção de energia de uma forma complemen-
tar utilizando resíduos/sobrantes e subprodutos da 
exploração florestal e industrial, sendo esta explora-
ção industrial de bens transaccionáveis e exportáveis 
geradores de maior valor acrescentado e de geração 
de emprego conforme estudos recentes que assim o 
demonstram. Poderão ainda ser utilizadas plantações 
energéticas dedicadas à produção de energia desde 
que eventual subsidiação desta produção não distorça 
a procura da madeira entre as várias utilizações.

2 - Produção de energia a partir de madeira/biomassa 
em que aquela é mais ou menos fortemente subsidiada, 
directa ou indirectamente (feed-in-tarifs, certificados 
verdes, obrigação de incorporação pagando o consumi-
dor final, etc.), promovendo grandes distorções na pro-
cura de madeira entre os vários sectores industriais.
A título de exemplo, as centrais de carvão que utilizam 
“cofiring” de madeira/biomassa para a produção de
electricidade, são subsidiadas para este propósito mes-
mo baixando ligeiramente o seu rendimento tornado-se
menos eficientes. A indústria de pellets (utiliza madei-
ra) que fornece estas centrais de carvão e sendo uma

grande parte do seu destino, apesar de eventualmente 
não ter suporte directo, só é possível este fornecimen-
to devido à elevada subsidiação destas centrais (com 
rendimentos inferiores a 38%) podendo criar grandes 
distorções no mercado da madeira. O cenário é dife-
rente caso as pellets sejam utilizadas para aquecimen-
to (com rendimentos até 80%) para casas particulares, 
serviços, comércio e pequena indústria, em que não 
existe subsidiação. Esta é uma menor fracção da utili-
zação das pellets com excepção da Suécia.

3 - Produção de energia, essencialmente biocombus-
tíveis ou combustíveis de aquecimento, sem existirem 
distorções (directas ou indirectas) na procura da maté-
ria-prima madeira/biomassa. No caso da produção de 
biocombustíveis a partir de biomassa florestal é prati-
camente inexistente actualmente podendo num futuro 
mais ou menos longo tornar-se uma realidade mas al-
tamente dependente dos preços dos combustíveis fós-
seis. Esta comparação será sempre um factor chave.

Conforme descrito nalguns artigos desta revista, a 
indústria da Pasta e Papel é e será um sector alicer-
çado nos bioprodutos e na bioenergia.

Existem vários projectos-piloto, alguns passarão para 
a fase de demonstração industrial, a nível internacio-
nal ligados ao nosso sector que poderão levar a alguns 
resultados promissores. Em Portugal também existem 
alguns desenvolvimentos ligados a empresas do sector 
e algumas das nossas universidades que poderão clari-
ficar alguns dos próximos passos a seguir em matéria 
de novos bioprodutos e biocombustíveis.

A indústria da Pasta e do Papel será com certeza parte 
da solução futura na procura de novas soluções do pa-
radigma energético desde que sejam acauteladas a sus-
tentabilidade do recurso madeira, se evitarem distorções 
irreversíveis no mercado da biomassa e se criarem condi-
ções para uma floresta mais produtiva e eficiente e com 
áreas de intervenção mais alargadas em toda a Europa. 
A estabilidade das regulações, o incentivo ao desenvolvi-
mento tecnológico, a estabilidade e disponibilidade dos 
mercados de financiamento são também condições es-
senciais para a ultrapassagem de várias barreiras.

Não tenho uma bola de cristal mas tenho a convic-
ção de que uma maior quantidade de bioprodutos e 
de mais bioenergia e biocombustíveis serão uma rea-
lidade no futuro. A competitividade em condições de 
equidade será uma condição essencial para o seu de-
senvolvimento. O futuro.........! 

Cordiais saudações
E votos muito especiais, para todos os sócios da Tecnicel-
pa e respectivos familiares, de um Feliz Natal e um óptimo 
Ano de 2012 sempre com muita esperança no futuro. 
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Integrado numa das actividades lúdicas que a Tecni-
celpa proporciona aos seus associados, concretizei fi-
nalmente um dos meus anseios: conhecer a RENOVA.

Desde que comecei a trabalhar no Sector da Pasta de 
Papel, nos idos de 1975, sempre olhei com uma curio-
sidade muito especial para a actividade daquela em-
presa. 

Impressionava-me não só a qualidade dos seus produ-
tos, mas sobretudo a sua atitude aguerrida em relação 
às multinacionais do sector, apesar da sua pequena 
dimensão.

Por vezes utilizei o exemplo da Renova para animar os 
colegas da minha fábrica quando os nossos projectos 
de ampliação, anunciados com alguma pompa, eram 
adiados, obrigando-nos a utilizar - e muito - a imagina-
ção para sobreviver.

Foi uma visita agradável, para a qual muito contribuiu 
a apresentação feita pelo Engenheiro Carlos Santos 
que num estilo bem-humorado e fluente nos satisfez 
todas as curiosidades, incluindo a história do papel hi-
giénico preto. 

Partilho então com os colegas a história deste produto: 
A ideia surgiu quando o Engenheiro Paulo Pereira da 
Silva – Presidente do Conselho de Administração, du-
rante uma visita a Las Vegas foi ver o Circo do Soleil. 
Durante o espectáculo ficou particularmente impres-
sionado com o efeito conseguido pelo contraste de fai-
xas de pano preto com o corpo humano. Lembrando-se 
de uma campanha da Renova, que na altura, consistia 
em imagens de contrastes de corpos quase nus com 
tiras brancas de papel higiénico teve imediatamente 
a ideia...

Porque não fazer papel higiénico preto? Why not?!

VISITA À 
RENOVA 
Texto de João Pinho Ferreira
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Mesmo sendo uma ideia do presidente da empresa foi 
necessária alguma perseverança para a mesma vingar. 
O interesse de uma jornalista do New York Times foi a 
confirmação de que tinham desenvolvido um produto 
de sucesso. Um novo ícone do design!

A partir daqui a divulgação do produto explodiu um 
pouco por todo o mundo. E exemplo disso foi o apa-
recimento dos rolos fortemente coloridos da Renova 
num noticiário da cadeia americana Fox.

Outra ideia foi a impressão de fórmulas complexas no 
papel higiénico. Esta ideia também tem dado que falar 
e a empresa já recebeu cartas a informar que existe um 
erro nas fórmulas... A partir desse “incidente” a Renova 
começou a imprimir pequenos erros propositados, ofe-
recendo uma pequena lembrança a quem os detectar.
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Voltando à visita, esta foi iniciada pela nascente do Al-
monda. A beleza do local impressiona, com um peque-
no lago emparedado por uma muralha de pedra. Junto 
a esta nascente situa-se a primeira fábrica da Renova. 

Aqui foi possível ver a Máquina 1, instalada em 1951
e ainda em funcionamento. A visita seguiu depois para a 
Fábrica 2 – construída no início dos anos 80 e responsá-
vel hoje pela grande maioria da produção da empresa.

De seguida apresenta-se a História da Renova, que nos 
foi cedida amavelmente pelo Engenheiro Carlos Santos.

HISTÓRIA
DA RENOVA
A RENOVA - Fábrica de Papel do Almonda, S.A., é uma 
empresa Portuguesa de capital privado.

Constituída em 1939, com sede em Renova, concelho 
de Torres Novas que desenvolve a sua actividade na 
produção e comercialização de produtos de consumo.
Possui actualmente duas unidades industriais, uma si-
tuada na nascente do Rio Almonda, e a outra a dois 
quilómetros de distância deste local.



A actividade papeleira junto da nascente do Rio Almonda, é conhecida desde o século XIX. Em 
1818 existia neste local uma Fábrica constituída por um simples moinho de papel, fundada por 
Domingos Ardisson, que escolheu como marca de água da primeira folha manufacturada nas 
margens do Almonda, a marca Renova.
Até ao final dos anos 30 o papel era aqui produzido artesanalmente e seco ao ar. Só a 
partir de 1939, com a constituição da sociedade por cotas “Fábrica de Papel do Al-
monda, Lda.”, é feita a instalação de uma pequena unidade industrial, alimentada 
pela energia produzida numa turbina hidroeléctrica utilizando a água da nascen-
te do Rio Almonda.

Em 1943, com a entrada de novos accionistas no capital instala-se uma 
nova dinâmica, que irá conduzir à instalação da primeira Máquina de 
papel verdadeiramente industrial (Máquina 1, 1951).

Com recurso à sua capacidade de iniciativa e inovação, a compa-
nhia inicia uma série de mudanças, que lhe permitiram cum-
prir os seus objectivos principais, tais como a melhoria da 
prestação de serviços ao cliente com novos e melhores 
produtos, pelo investimento de todos os recursos dis-
poníveis em novos laboratórios e nova tecnologia.

A década de 80 assiste ao forte investimento na 
modernização de todos os produtos existen-
tes bem como no relançamento de outros. 
É nesta altura que se instala na Fábrica 
2 a primeira Máquina de papel (Má-
quina 5 – 1982), segunda totalmen-
te dedicada à produção de papel 
Tissue, o que eleva capacidade 
de produção da Renova de 
10.000 para 30.000 ton/
ano de papéis de uso 
doméstico e sanitá-
rio.

Na dé-
cada de 

90 é dado o 
primeiro passo 

para a internaciona-
lização com a criação 

da Renova España, S.A. e 
para fazer face a esta estra-

tégia de internacionalização são 
feitos grandes investimentos em 

infra-estruturas, equipamentos e tec-
nologia. Um exemplo desses investimen-

tos é a aquisição da Máquina 6 (1992) que 
passa a capacidade de produção de Tissue para 

60.000 ton/ano.

É também no início desta década que nasce aquilo a que 
chamamos a Divisão de Reciclagem (1992), Numa altura 

em que era usual, mesmo publicitariamente, anunciar a “bon-
dade” dos produtos não reciclados, decidiu a Renova investir nes-

ta unidade.

Para além dos interesses ecológico e económico o investimento também 
corresponde a uma integração industrial a montante, importante vantagem 

estratégica para a empresa.

Os Investimentos do início dos anos 90 são acompanhados por grandes investimentos
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ambientais. Ao au-
mento da consciência ambien-
tal na Europa e no Mundo, a Renova res-
ponde posicionando-se na fila da frente e tornando-se 
numa referência europeia, indo mais longe que a legis-
lação e manifestando a sua preocupação e respeito pela 
preservação dos recursos naturais do nosso planeta.

Em 1995 com a definição de uma estratégia verda-
deiramente ibérica e com a modernização a Renova 
decide-se a elevar o Bem-Estar à categoria máxima: 

Para um novo Bem-Estar do corpo e dos sentidos

De seguida deu-se a expansão para França e Bélgica  e 
em 2005, com a introdução do papel higiénico preto 
e toda a gama de produtos fortemente coloridos a Re-
nova ganhou finalmente a dimensão de marca global. 

Hoje, apostando na inovação e na criatividade e atra-
vés de uma rede de agentes e da loja online, a empresa 
realiza já vendas para mais de 60 países.  

Durante quase toda a década de 50, a Renova dedica-
-se à produção de papel de embalagem, escrita e im-
pressão. O final da década é marcado pelo arranque da 
Máquina 2 (1958) onde a Renova viria a produzir, pela 
primeira vez, papel crepado, entrando numa área que 
viria a condicionar todo o seu futuro: os produtos de 
papel de uso doméstico e sanitário. 

A dé-
cada de 60 marcada 
pela melhoria das condições de 
vida, pelo aumento do tempo de lazer e por tem-
pos de liberdade crescentes assistia à concretização 
de um investimento intercalar numa nova Máquina de 
papel (Máquina 3 – 1968), que precedeu o arranque, 
no início dos anos 70, da primeira Máquina (Máquina 
4 – 1972) totalmente especializada no fabrico de pa-
pel “Tissue”.

A década de 70 ficou marcada, para além da crescente 
especialização na Fabricação do papel “Tissue”, pelo 
grande investimento em infra-estruturas, que culmina-
ram na construção de uma nova Fábrica, e que amplia-
ram substancialmente o alcance da Renova e dos seus 
produtos; é também o início de uma  filosofia de total 
envolvência com a Natureza.

A qualidade Renova abriu-lhe as portas para o mundo. 
Num ambiente cada vez mais competitivo, uma pro-
fusão de mensagens distintas começa a proliferar no 
mercado: é o início do Marketing. A Renova compreen-
deu que a consciência das diferenças individuais cres-
ceu nesta altura, tal como as possíveis escolhas dos 
consumidores.

NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 09
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O Almoço 
Na Estalagem de Santa Iria - Tomar
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A tradicional oferta de lembranças 
aos mais pequenos.

O gesto de agradecimento da Pre-
sidente do Conselho Directivo da 
TECNICELPA ao Carlos Santos, 
nosso anfitrião da Renova.

A recordação da TECNICELPA à Di-
rectora do Museu do Papel Maria 
José Santos, e as simpáticas pala-
vras de circunstância.
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História do Convento
da Ordem de Cristo
Visita ao Convento de Cristo em 24 de Setembro de 2011

A vila de Tomar, criada em 1162, por foral outorga-
do por Gualdim Pais, Mestre da Ordem do Templo, e 
companheiro de armas de D. Afonso Henriques, que foi 
Confrade da Milícia do Templo, irá ficar profundamen-
te marcada por aquela Ordem e pela sua sucessora, a 
Ordem de Cristo. No brasão da Cidade estão as duas 
cruzes, dos Templários e da Ordem de Cristo.

Umberto Eco escreveu no Pêndulo de Foucault “... se eu 
posso imaginar um castelo templário, assim é Tomar”.

Estando os Templários tão profundamente ligados a 
Tomar e à formação e consolidação de Portugal como 
nação independente, justifica-se descrever um pouco 
da sua história. Há ainda uma outra razão que é o lega-
do que deixaram para a futura Ordem de Cristo que foi 
determinante nos Descobrimentos.

No Brasão da Cidade estão as duas cruzes, 
esquerda: dos Templários 
direita: da Ordem de Cristo

Texto de João Pinho Ferreira
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Portugal foi o primeiro país em que se instalaram os 
Templários, vindos com o Conde D. Henrique, mercê 
das doações das povoações de Fonte Arcada, em Braga 
e de Soure, que receberam de D. Teresa, em 1125, o 
que não deixa de ser curioso, uma vez que só foram 
reconhecidos como Ordem militar e religiosa no con-
cílio de Troyes em 1128. E foi o último país a aceitar 
os Templários franceses fugitivos, após a extinção da 
Ordem.

Em 1118, nove cavaleiros, fizeram um voto perpétuo, 
na presença do Patriarca de Jerusalém,  para defende-
rem  um reino cristão, na Palestina, tendo ficado aloja-
dos numa ala do palácio do rei Balduíno, junto ao Tem-
plo da cidade, assumindo o título de Pobres Cavaleiros 
do Templo e participando nas escoltas aos peregrinos 
que se dirigiam a Jerusalém. 

Não tinham hábitos nem regra, viviam pobres, eram 
poucos e, assim, nove anos depois, um dos fundadores, 
Hugues de Payens viajou para a Europa para tentar ob-
ter a aprovação da Igreja e conseguir recrutar novos 
cavaleiros. Participou no concílio de Troyes, em que 
o grande líder espiritual foi S. Bernardo, que ajudou a 
definir a Regra da Ordem dos Templários, de quem foi 
sempre um grande aliado. Passaram desde então a usar 
uma capa branca, à semelhança da Ordem de Cister, 
símbolo da inocência, a que acrescentaram uma cruz 
vermelha, símbolo do martírio. 

Ficaram na dependência directa do Papa e eram consti-
tuídos por quatro irmandades, os cavaleiros (os únicos 
que podiam usar a capa branca), os escudeiros, os ir-
mãos leigos, os sacerdotes e os capelães. 
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Habitualmente os Templários são representados atra-
vés de um dos seus selos em que se vêem dois cavalei-
ros na mesma montada. Esse selo simbolizava a pobre-
za, e daí apenas uma montada para dois cavaleiros e a 
dupla natureza da Ordem, monges e guerreiros.

Selo dos Templários

D. Gualdim Pais, 
Mestre da Ordem do Templo
fundou a vila de Tomar, 
por foral, em 1162.

D. Gualdim Pais
Hugues de Payens era natural da Borgonha, tal como    
S. Bernardo, da Ordem de Cister e o Conde D. Henrique, 
pai de D. Afonso Henriques, e terá sido essa uma das ra-
zões para a instalação dos Templários em Portugal, an-
tes da data da sua oficialização no Concílio de Troyes.

A Ordem do Templo expandiu-se rapidamente, a ela 
tendo aderido muitos nobres (era uma ordem de ca-
valeiros), agregando muitas das elites da época, tendo 
muitos desses nobres promovido o enriquecimento 
da Ordem através de doações. Com o seu crescimento 
(chegaram a possuir mais de 9.000 comendas em toda 
a Europa Cristã) criaram uma rede bancária e já usa-
vam instrumentos financeiros, como letras de crédito. 
Tinham fama de grande honestidade e era na Ordem 
que nobres e reis depositavam as suas fortunas.

Ficaram isentos do pagamento dos dízimos eclesiásti-
cos, o que lhes criou problemas com o clero secular, 
que viu as suas receitas baixarem.

Desenvolveram uma frota numerosa com ligações en-
tre o Sul da Europa e a Terra Santa e entre o Norte 
da Europa e Santiago de Compostela e financiaram a 
construção das catedrais góticas, aproveitando a expe-
riência da sua permanência na Terra Santa. 

Essa bivalência de grande capacidade militar e nível 
elevado de conhecimentos, para a época, explica o pa-
pel determinante que os Templários tiveram na forma-
ção e consolidação do reino de Portugal, a partir do 
século XII.

Em 1147 a sede da Ordem foi transferida para Santa-
rém após terem participado na conquista desta cidade.
Com a passagem da capital do reino para Coimbra ten-
do em vista a expansão para Sul, era importante refor-
çar a linha defensiva ao longo do Tejo, tarefa de que 
foram incumbidos os Templários.

Em 1160 Gualdim Pais inicia a construção do castelo 
de Tomar tendo depois continuado com a construção 
dos castelos de Pombal, Idanha, Monsanto e a recons-
trução do castelo de Almourol.

Os templários desenvolveram ainda uma linha defen-
siva no leste do reino, desde Vila Velha de Ródão, de 
que resta uma torre do Castelo do Rei Wamba, até Vila 
Nova de Foz Côa.

Tomar foi até 1288 a casa-mãe da Ordem nos reinos de 
Portugal, Leão e Castela. 
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Cruz de Cristo

O rápido crescimento e enriquecimento da Ordem do 
Templo que provocou a inveja noutras ordens religio-
sas, como a dos Hospitalários, e as dívidas que reis e 
nobres tinham contraído perante a Ordem, criaram as 
condições para a sua queda. Numa sexta-feira, 13 de 
Outubro de 1307, Filipe, o Belo de França, que teria 
grandes dívidas para com a Ordem e que antes tivera 
o cuidado de confiscar os bens dos judeus em França, 
manda prender,  com a conivência do Papa Clemente V, 
também ele francês, todos os Templários em França, a 
pretexto de denúncias de alguns templários expulsos, 
de que só praticamente se veio a provar que pratica-
vam ritos iniciáticos.

O nosso rei D. Dinis enfrentou o Papa, não extinguindo 
a Ordem em Portugal, aproveitando o facto de terem 
sido declarados inocentes por um tribunal eclesiástico, 
presidido pelo Bispo de Lisboa. Ordenou que ninguém 
tocasse nos bens nem nos próprios Templários, travan-
do assim o ímpeto de muitos clérigos seculares, que 
já estavam a aproveitar a oportunidade para umas “ex-
pansões territoriais”. Depois de quatro anos de negocia-
ções é finalmente criada a Ordem de Cristo, em 1319, 
para onde transitam os cavaleiros e os bens da Ordem 
do Templo. Conservam a capa branca e a cruz vermelha 
modificada, a Cruz de Cristo.

A sede da Ordem de Cristo é instalada em Castro Ma-
rim, em 1323, pois os Templários estavam então a 
combater os mouros no Algarve.

Expulsos os mouros, a Ordem de Cristo transfere-se, 
definitivamente, para o Convento de Tomar em 1357.

Com a chegada do Infante D. Henrique, Regedor da Or-
dem de Cristo, a Tomar, inicia-se a construção do Con-
vento e um período de grande desenvolvimento para a 
Vila, que foi modernizada, criando-se um tipo de cons-
trução urbana  em estrutura recticular, opção que mais 
tarde foi adoptada pelo Marquês de Pombal, na recons-
trução de Lisboa.

O Infante D. Henrique usou os bens da Ordem de Cristo 
para financiar os Descobrimentos, onde terá aproveita-
do a experiência náutica dos Templários do tempo das 
cruzadas.

Tomar, até finais do século XVI, nunca esteve na depen-
dência de nenhuma diocese, dependendo directamen-
te do Papa. Durante os Descobrimentos as igrejas de 
além-mar estiveram subordinadas ao vigário da Ordem 
de Cristo de Tomar.

Infante D. Henrique
Quinto filho d’el-Rei D. João I 
e de D. Filipa de Lencastre
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Nau portuguesa
Com a Cruz de Cristo

rumo às suas conquistas

Há quem sustente que a regra do silêncio que a 
Ordem de Cristo reteve da Ordem do Templo po-
derá explicar o elevado grau de secretismo com 
que foram levados a cabo os Descobrimentos.

Mandou construir dois claustros e acrescentou 
uma nave gótica à Charola.

D. Manuel I reconstruíu a nave em estilo manuelino.

D. João III mandou fazer obras de restauro e edificar 
vários claustros e, praticamente, extinguiu a Ordem de 
Cristo, transformando os seus cavaleiros em monges 
meditativos, para o que contou com a prestimosa ajuda 
do seu delegado Frei António de Lisboa, que logo que 
chegou a Tomar tratou de destruir muitos dos docu-
mentos dos Templários e da Ordem de Cristo, havendo 
relatos de que também teria profanado algumas tum-
bas de templários eminentes, no Claustro do Cemitério. 
Presidiu também a dois autos de fé em Tomar.

Em 1581, Filipe II de Espanha, neto do rei D. Manuel I, 
é aclamado rei nas cortes de Tomar. Durante o seu rei-
nado inicia-se a construção do aqueduto de Pegões.

Durante a primeira invasão francesa as tropas de Napo-
leão transformam o Convento num quartel, destroem 
pinturas murais e quadros e o valioso cadeiral do coro 
do Convento.

Com a extinção das ordens religiosas, por Joaquim An-
tónio de Aguiar em 1834, o Convento é posto à venda 
e é adquirido, em 1837, por António Bernardo da Costa 
Cabral, que irá ser Ministro do Reino, 1º Conde e 1º 
Marquês de Tomar e Grão-Mestre da Maçonaria.

Em 1936 o Estado compra o Convento aos herdeiros 
da família de Costa Cabral, iniciando-se um período de 
obras de restauro.

Em Dezembro de 1983 o conjunto monumental cons-
tituído pelo  Convento da Ordem de Cristo e o Castelo 
Templário passa a ser considerado Património Mundial, 
pela UNESCO. 
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Castelo e Charola
Entra-se no castelo pela Porta de Santiago, sobe-se à 
Porta do Sol, percorre-se um jardim entre os Paços do 
Infante D. Henrique, à direita, e à esquerda o Parque do 
Laranjal, tendo ao fundo, a Quinta dos Sete Montes, de 
que o monte da Charola é o mais elevado.  

Ao lado da escadaria que conduz ao Convento está a 
Casa Nova do Capítulo ou Capelas Incompletas, cujas 
abóbadas desabaram no século XIX.

O Infante D. Henrique viveu no castelo de Tomar du-
rante 20 anos.

Castelo dos Templários

Traçado do século XVI

Fortaleza Templária (séc. XII)

Existente Conjectual

Cerca dos Cavaleiros

Torre de Menagem

Castelo

Porta de São Tiago

Barbacã

Torre Pentagonal

Porta do Sol

Ruínas da Igreja 
de Santa Maria do Castelo

0 50m

N

Alambor

Torre de D. Catarina

Alcáçova

Praça de Armas

Almedina

Porta da Almedina ou do Sangue

Torre da Condessa

Zona Conventual
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Mandada construir por Gualdim 
Pais em 1162, a Charola (ou de-
ambulatório) é um exemplar típico 
das igrejas fortificadas, dos Tem-
plários.

O primitivo oratório, do século 
XII, é românico e foi construído à 
imagem da Igreja do Santo Sepul-
cro em Jerusalém segundo uns, ou 
à imagem da Ermida de Omar, em 
Jerusalém, segundo outros. Inicial-
mente era uma construção prismá-
tica octogonal, com deambulatório, 
centrado numa rotunda de dezas-
seis faces.

Nos princípios do século XVI a Cha-
rola foi adaptada a capela-mor da 
Igreja então construída, iniciando-
-se um período de decoração, góti-
ca e manuelina, com esculturas e pinturas.

Possui um conjunto valioso de pintura em tábua, onde, 
além de outros, trabalhos do pintor Vasco Fernandes 
(Grão Vasco).

Os temas que ocupavam as paredes eram tirados da 
vida de Cristo, mas muitos foram destruídos ou retira-

dos depois da extinção das or-
dens religiosas, embora alguns 
tivessem regressado por acção de 
Costa Cabral.

Há ainda frescos quinhentistas 
com cenas bíblicas e figuras de 
santos e profetas.

A cobrir a nave poligonal há uma 
abóbada anelar, apoiada em 16 
arcos. Nessa abóbada foram des-
cobertos em 1988/1989 pinturas 
do tipo “fingidos” (trompe l’oeil) e 
de símbolos heráldicos de D. Ma-
nuel I e da Ordem de Cristo.

Há apenas dois túmulos na Charo-
la, sendo um deles do já citado Frei 
António de Lisboa, que era consi-
derado um tirano pelos pobres, 

que se encarregaram também de lhe profanar a campa.

A Charola, poligonal, é o centro de todo o conjunto 
de edificações: a Norte e a Leste estão a Sacristia, os 
Claustros do Cemitério e da Lavagem, as ruínas dos pa-
ços, onde viveu o Infante D. Henrique, a Oeste a Igreja, 
os quatro Claustros em cruz, a norte a Portaria Real, a 
Sul o Aqueduto de Pegões, os Claustros dos Corvos e o 
Claustro Principal, e os Dormitórios. 

A Charola

Charola
Igreja do Capítulo
Sala e Coro do Capítulo
Janela do Capítulo
Claustro Principal, ou 
de D. João III ou dos Filipes
Claustro do Cemitério
Claustro da Lavagem
Claustro de S. Bárbara
Claustro da Hospedaria
Claustro da Micha
Claustro dos Corvos
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A  Janela 
da Sala do Capítulo

A Igreja, Coro e Sala do Capítulo (Sacristia)

A charola vista da nave da igreja Sala do Capítulo (situada  sob o Coro)Coro

O pórtico da entronização da Virgem, à entrada da Igre-
ja, da autoria do biscainho João de Castilho combina os 
estilos manuelino e renascentista.
Diogo de Arruda acrescentou uma Igreja à Charola, que 
passou a funcionar como capela-mor.

O Coro da Igreja, mais elevado, destinava-se aos frades 
e aos cavaleiros.
D. Manuel ofereceu ao Coro um rico cadeiral, que foi 
utilizado mais tarde para as tropas napoleónicas se

Da autoria de Diogo de Arruda é uma das referências 
do estilo manuelino.

É uma escultura tão rica que precisa de um olhar cui-
dado e próximo para se poder apreciar um conjunto de 
detalhes cheios de significado e planeados de modo a 
exaltar Portugal como potência marítima. Entre as escul-
turas encontram-se cordas, nós, velas e várias paisagens 
marinhas. No topo é rematada pelos emblemas típicos 
do estilo - cruz de Cristo, esfera armilar e armas régias.

Todo o conjunto parece ser suportado por uma figura 
barbada no fundo havendo uma teoria que defende ser 
o auto-retrato do arquitecto Diogo de Arruda.

aquecerem. Foi substituído nos anos 20 do século pas-
sado por um mais modesto, proveniente do Convento 
de Santa Joana, em Lisboa.

Sob o Coro encontra-se a Sala do Capítulo, com a sua 
emblemática janela virada a poente.

A Sala do Capítulo, iniciada por Diogo de Arruda e fi-
nalizada por João de Castilho, que começou por ser sa-
cristia, substituiu a Casa do Capítulo inicial.
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Outros claustros

Claustro Principal, ou de D. João III ou dos Filipes

Claustro do Cemitério

É habitualmente conhecido como Claustro Principal, 
pois nem sequer começou a ser edificado no Reinado 
de D. João III, embora encomendado por ele, e houve 
pouca construção durante o reinado dos Filipes.

João de Castilho inicia a construção em 1533, em estilo 
renascentista mas sete anos depois as obras são inter-

A nascente da Charola, foi mandado construir pelo In-
fante D. Henrique, em estilo gótico.

Uma curiosidade são os azulejos mouriscos, policroma-
dos, que forram os canteiros do pátio.

Neste cemitério está sepultado Diogo da Gama, irmão 
de Vasco da Gama.

Entre os anexos do claustro salienta-se o Corredor dos 
Confessionários, a Capela dos Portocarreiros, umas fa-
mílias nobres mais antigas de Tomar, a espectacular 
Sacristia Filipina, onde os topos simulam duas fachadas 
de igreja e em cujo tecto é possível admirar as armas 
de D. Manuel I, a esfera armilar, as armas de Leão e 
Castela e uma Cruz de Cristo, do tempo dos Filipes, em 
que um dos braços da cruz é mais comprido.

rompidas. São retomadas catorze anos mais tarde, já 
sob a orientação de Diogo de Torralva.

O claustro tem dois pisos, e em dois dos cantos há duas 
escadas em caracol, que dão acesso ao Terraço da Cera.
No centro do claustro há uma fonte do século XVII.
Foi concluído por Filipe Terzi em 1587.
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Claustro da Lavagem

Claustro de S. Bárbara

Claustro da Hospedaria

Assim chamado por nele se lavarem os hábitos dos monges tem a 
curiosidade de no primeiro piso, onde os frades tinham aulas, apresen-
tar restos de pintura a fresco.

Construído na segunda metade do século XVI, é o 
mais pequeno dos quatro claustros dispostos em cruz, 
dele se tendo uma boa perspectiva para a Janela do 
Capítulo.

Construído em 1541/1542, albergava os visitantes no-
bres do palácio.
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Claustro da Micha

Refeitório, 
Dormitório 
e Capela do Cruzeiro

Claustro dos Corvos

Pelo piso inferior do Claustro Principal acede-se ao Re-
feitório, uma sala com trinta metros, com dois interes-
santes púlpitos renascentistas, em cada um dos lados 
e pelo piso superior acede-se ao Dormitório, com dois 
longos corredores, em cruz latina, com celas, algumas 
com janelas manuelinas. No encontro do corredores 
está a Capela do Cruzeiro, com um trono-altar com o 
Ecce Homo, sendo notável a decoração do tecto, com 
91 baixos relevos versando motivos florais, anjos, figu-
ras mitológicas e cenas do Antigo Testamento.

Sob o corredor do dormitório e com acesso pelo Claus-
tro de Santa Bárbara está o corredor do Noviciado, 
onde no Século passado funcionou o Colégio das Mis-
sões Ultramarinas.

Ou Claustro dos Fornos, fornecia o pão para o Convento
era lá que os pobres vinham buscar a micha, uma fatia 
de pão de mistura. 

Mais a Sul, tinha a cisterna sob o seu pátio, rodeado 
pelo aqueduto e pela horta dos frades. Pensa-se que a 
biblioteca do convento terá sido no piso superior deste 
claustro. 
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Ao contrário do sucedido, infelizmente, 
noutros monumentos nacionais em que 
se alterou ou até se destruiu o que já 
existia, descaracterizando-se muitas 
vezes o próprio monumento, no Con-
vento de Cristo não se alterou nem se 
destruiu (à excepção das cultas tropas 
francesas), antes pelo contrário, res-
taurou-se e acrescentou-se e assim foi 
possível enriquecer um conjunto arqui-
tectónico único, que é um repositório 
fiel dos vários estilos de construção, em 
Portugal, do século XII ao século XVIII.

Portaria

Comentário final

Construída, na fachada Norte, em 1620, obrigando à 
destruição de parte da muralha do castelo.

No andar nobre está a Sala dos Reis, onde funciona a 
loja do Convento.
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No passado mês de Outubro, no dia 18, a TECNICELPA 
teve o prazer de levar a cabo um seminário sobre um 
tema que hoje em dia domina o nosso dia-a-dia: A ges-
tão do tempo.

Após a afável recepção dos participantes, a sessão foi 
aberta pela nossa presidente do Conselho Directivo 
Dra. Cidália Torre Abreu, também participante desta 
actividade. 

Os trabalhos foram então abertos pelo orador Dr. Má-
rio Ceitil que logo de início colocou toda a audiência a 
pensar e a avaliar como decorre o seu dia-a-dia e como 
se comporta em termos de decisão, pois cito: “... a forma 
como gerimos o nosso tempo reflecte a forma como 
gerimos a nossa vida...”.

Ficamos todos entusiasmados com o novo termo usa-
do para designar as pessoas e as coisas que nos fazem 
perder tempo “os cronófagos”. Este termo foi caricata-
mente usado ao longo do dia para mencionar de forma 
carinhosa mas também assertiva, todos os factores e 
pessoas que originam as perdas de tempo diárias.

Mas para podermos controlar e dominar o nosso dia, 
nada melhor do que fazer um auto-exame ao nosso 
comportamento ou seja ao nosso tipo de capacidade de 
decisão perante os acontecimentos diários.

Em grupos de trabalho, foram ainda eleitos os factores 
que predominantemente nos fazem perder tempo ao 
longo do dia.

Os filmes apresentados foram também marcantes e re-
veladores de uma grande sensibilidade e acuidade da 
vida nos nossos dias.

O almoço decorreu com muito boa disposição, concor-
dante com o clima primaveril que se fez sentir, apesar 
do início da estação do Outono.

Gestão do tempo

Orador Dr. Mário Ceitil

Seminário
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Um Mundo de Soluções 
em Manutenção Preditiva!

Tecnologias de Inspecção
› Vibrometria
› Termogra�a
› Análise da Corrente de Alimentação em Motores AC
› Medição de Emissões Acústicas

Representante para a Península Ibérica

› Contractos de Manutenção Preditiva
› Diagnóstico de Avarias
› Gestão da Condição de Activos
› Serviços de Telemanutenção
› Equilibragem no Local
› Alinhamento de Veios
› Formação em Análise de Vibrações
› Certi�cação de Técnicos Segundo o Programa De�nido 
  Pelo Vibration Institute
› Fornecimento de Soluções de Monitorização on-line

Para mais informações: Tel.: 21 241 89 86  -  Fax: 21 254 41 09  -  e-mail: geral@dmc.pt

De tarde os workshops foram dominantes do nosso tem-
po, assim como as nossas propostas e compromissos de 
realização de algo importante para as nossas vidas pes-
soais e profissionais. E para que um compromisso seja 
levado a cabo, nada melhor que um “coach” para asse-
gurar o seu cumprimento. Deste modo foi assegurado 
o seguimento da acção e em simultâneo estreitaram-se 
as ligações entre os participantes.

A TECNICELPA felicita o orador pelo seu desempenho 
e congratula todos os participantes pelo dia de intros-
pecção e de partilha que em muito concorreram para a 
rentabilização dos nossos dias.
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EVENTOS TECNICELPA

Seminário “Técnicas de Impressão”
26 de Janeiro 2012

Seminário 
“Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes”
Março 2012

Seminário METSO 
“Energy Saving in the Paper making environment”
17 de Maio 2012

Passeio à Cidade do Porto
26 de Maio 2012

Visita à Fábrica da AMS – Goma Camps 
e passeio no Tejo
22 de Setembro 2012

Seminário “Higiene e Segurança”
Outubro 2012

Seminário 
“Certificação dos Sistemas de Gestão de Energia”
Novembro 2012

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

8th International Paper and Coating 
Chemistry Symposium and International 
Paper Physics Conference
June 10-14, 2012 - Stockholm, Sweden

ZELLCHEMING General Meeting and Expo
June 26-28, 2012
Rhein-Main-Hallen, Germany

ABTCP 2012 – 45º Congresso e Exposição 
Internacional de Celulose e Papel
9-11 de Outubro 2012 - São Paulo, Brasil

MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
Sócios Individuais

Sócios Colectivos

Universo Actual de Sócios

Admitidos: 4

• Helder Alexandre Cancela Moreira; 
   grupo Portucel Soporcel
• Nuno Miguel Machado Lagartinho;  
   grupo Portucel Soporcel
• Sérgio Manuel Pires Faria; Fapajal
• Ana Isabel Alexandre Paixão; 
   Fábrica de Papel de Torres Novas

Excluídos: 10

Admitidos: 1

• DMC - Engenharia e Sistemas Ibéricos, Lda

Excluídos: 2

INDIVIDUAIS: 342
COLECTIVOS: 86

info@tecnicelpa a cores

Página A4 com texto e gravura
Inserter (90-100g/m2) uma face

Contra capa

1/2 Página A4 com texto e gravura

450,00 euros

1 número

450,00 euros

700,00 euros

275,00 euros

1.000,00 euros

3 números

1.000,00 euros

1.500,00 euros

620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANUNCIANTES. PUBLICITE NA INFO@TECNICELPA
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Foi realizado com sucesso, em Tomar, no dia 03 de No-
vembro, um seminário sobre um tema que muito preo-
cupa os responsáveis pela manutenção das máquinas: 
As Vibrações.

A sessão foi cordialmente aberta pelo vogal do conse-
lho directivo da TECNICELPA, Sr. Eng.º Chaves Gomes, 
passando em seguida a condução dos trabalhos para o 
orador convidado Sr. Eng.º Vitor Duarte.

Após uma apresentação de conceitos e definições para 
uniformização de terminologias, foram dissecadas di-
versas formas de interpretação de gráficos e espectros 
de vibrações.

Foram apresentadas diversas caracterizações de vibra-
ções e a respectiva associação aos tipos de deficiência 
que as máquinas podem apresentar, nomeadamente 
desequilíbrios, desalinhamentos, folgas /desapertos e 
avarias em rolamentos.

De tarde foram analisados casos reais de diagnóstico 
de avarias e passadas as premissas para a implementa-
ção de um sistema de inspecção com base na medição 
de vibrações.

Após uma animada troca de impressões entre os pre-
sentes e a colocação de algumas questões de índole 
prática, os trabalhos foram encerrados pelas 18 horas.

Análise de vibrações
Seminário
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Os setores florestais em Portugal e no Brasil, que se 
baseiam em plantações de eucaliptos, conseguiram de-
senvolver nas últimas décadas, através de muita pes-
quisa e de estudos técnicos e científicos, modelos de sil-
vicultura de excelentes produtividades com adequadas 
qualidades econômicas, ambientais e sociais. Mesmo 
para as plantações de relativamente curta rotação (en-
tre seis a quinze anos, conforme a situação e a região) 
e manejadas por talhadia com corte raso, as florestas 
de eucalipto apresentam excelentes performances nos 
principais indicadores de sustentabilidade. Isso é ates-
tado pelas inúmeras certificações de bom manejo flo-
restal e de cadeia-de-custódia, conquistadas e mantidas 
pelas empresas líderes do setor florestal nesses países. 

Sabemos que todas as atividades antrópicas de grande 
magnitude, como é o caso de áreas de reflorestamento 
para uso industrial de seus produtos, podem apresentar 
impactos ambientais, alguns positivos e outros negati-
vos, sendo que esses últimos precisam ser mitigados. 
Há efeitos importantes no uso de recursos naturais, 
tais como solo, água e luz, além dos efeitos na biodi-
versidade. Isso é inquestionável, mas é também moti-
vo de desafio constante para os técnicos e acadêmicos 
do setor em busca de modelos de adequados níveis de 
sustentabilidade. Em função disso, conseguiram-se mo-
delos de manejo silvicultural em que os impactos nega-
tivos foram minimizados ou compensados e os efeitos 
positivos, maximizados. Melhor que isso, há modelos 
implementados para produção de madeira para serra-
ria e PMVA (Produtos de Maior Valor Agregado) com 
excepcionais performances ambientais, como é o caso 
do manejo por alto fuste com desbastes intermediários

em rotações longas de 15 a 25 anos. Nesses casos, 
minimiza-se a ação do homem sobre o ecossistema e a 
floresta cresce, dá seus produtos e conserva e restaura 
muitas variáveis ambientais.

Em atividades de plantações de florestas, as ações mais 
drásticas ocorrem nas operações de plantio e de colhei-
ta florestal. Enquanto a floresta cresce e faz fotossínte-
se, as atividades humanas são mínimas. Isso acontece 
durante a rotação, que atualmente nas plantações tradi-
cionais de eucalipto varia entre 6 a 25 anos, conforme 
o objetivo desejado para a plantação. As coisas acon-
tecem dessa forma porque as atividades operacionais 
podem desestruturar e/ou compactar o solo, desnudar 
a superfície da terra, favorecer a oxidação da matéria 
orgânica, aumentar a erosão pelas gotas de chuva ou 
pelas enxurradas, impactar a micro-vida do solo e a sua 
biologia, etc. Enfim, há impactos sobre a física, química 
e biologia do solo. A cada movimentação intensa causa-
da na área florestal por ação antrópica, maiores serão 
os efeitos ambientais negativos e maiores as chances 
de termos prejuízos na sustentabilidade da qualidade 
produtiva do sítio florestal e dos ecossistemas adjacen-
tes. Também, a cada nova formação de florestas plan-
tadas, teremos aplicações de agroquímicos, tais como 
inseticidas, formicidas, herbicidas e fertilizantes.

A conclusão sábia e objetiva que qualquer técnico 
florestal consegue tirar desses factos é que a susten-
tabilidade florestal é mais facilmente alcançada pelo 
prolongamento da rotação da floresta plantada. Com 
isso, ficam favorecidas as condições para que os ciclos 
hidrológicos e biogeoquímicos ocorram de forma mais

Florestas energéticas 
em plantações adensadas 
de árvores: a energia pode ser 
renovável – mas e os demais 
itens do ecossistema? 
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balanceada e com poucos distúrbios. Com isso, as ma-
ravilhosas mágicas naturais, tais como a ciclagem de 
nutrientes no ecossistema, a estocagem de carbono or-
gânico na floresta e no solo, o desenvolvimento da bio-
logia do solo, a saúde da flora e fauna, a estocagem de 
água e a hidrologia balanceada nos ecossistemas serão 
todas magnificadas. Isso garantirá maior tranquilidade 
e certeza de que as futuras gerações de florestas ou os 
outros usos desses solos não serão prejudicados.

Florestas plantadas são ecossistemas até certo ponto 
simples e que têm a capacidade de interagir dinamica-
mente com os recursos naturais a elas fornecidos, sendo 
que isso é afetado pelo tipo de manejo florestal aplicado 
pelos técnicos. Na verdade, as florestas plantadas nada 
mais são do que conjuntos organizados de árvores da 
mesma espécie ou até do mesmo genótipo (povoamen-
tos monoclonais). Elas são assim estruturadas de forma 
a produzirem um resultado em benefício dos usuários 
de seus produtos, o mais comum deles sendo a produ-
ção de madeira. Essas árvores melhoradas e plantadas 
em condições de altas tecnologias (desenvolvidas por 
pesquisa e muita ciência) são extremamente eficientes 
para usar os insumos oferecidos e para formar maté-
ria orgânica pela fotossíntese. Com muita competência 
e eficiência, elas absorvem o gás carbônico da atmos-
fera, utilizam a energia da luz solar e a água do solo 
e produzem matéria orgânica que vão armazenar em 
seus diversos compartimentos, tais como raízes, copa, 
casca e lenho do tronco. Quanto mais ecoeficiente for 
a floresta, melhor ela fará isso, com mínima utilização 
de insumos (nutrientes, água, energia, etc.) por tonela-
da de material orgânico formado. Essa produtividade 
florestal com utilização de recursos naturais é muito 
afetada pela tecnologia florestal empregada e pelo tipo 
de manejo adotado.

Nos últimos cinco anos, um novo modelo de silvicultu-
ra vem sendo debatido, estudado e implementado. Esse 
modelo encanta os investidores, principalmente aque-
les que estão mais preocupados com retorno rápido de 
suas aplicações. Esse modelo altera drasticamente tan-
to a população de árvores por hectare (aumentando) 
como o tempo de rotação da floresta (diminuindo). Essa 
nova onda de produção massiva de biomassa florestal

(e também agrícola) vem sendo incentivada e apoiada 
pelos governos de inúmeros países, os quais buscam 
substitutos aos combustíveis fósseis. Há muita gente 
grande acreditando nisso e colocando dinheiro grosso 
para produção de biomassa energética, até imaginan-
do que estarão fazendo um enorme bem para o plane-
ta Terra. O problema maior é que as pesquisas sobre 
plantações florestais adensadas são praticamente ine-
xistentes. Pouco ainda conhecemos sobre seus impac-
tos, sejam no curto, médio ou longo prazos. Sem um 
adequado manejo e proteção dos ecossistemas, pode-
remos estar usando recursos naturais de forma muito 
agressiva e prejudicando a sustentabilidade duramen-
te conquistada pelo setor de florestas plantadas até os 
dias presentes.

Nos modelos florestais tradicionais e otimizados para 
produção de madeira para celulose e papel, lenha, pai-
néis de madeira, carvão vegetal, produtos de maior va-
lor agregado, etc., a população inicial de árvores plan-
tadas tem variado entre 830 a 2.500 por hectare. Isso 
tem colocado um espaço vital de área de terra de cerca 
de quatro até doze metros quadrados por árvore. Os 
modelos florestais que atualmente vêm sendo denomi-
nados de “plantações adensadas” ou de “florestas ener-
géticas para produção de biomassa” têm como meta a 
máxima produção de matéria orgânica por hectare, e 
isso em curtos espaços de tempo. São plantadas entre 
5.000 (espaçamento 3m x 0,67m); 6.667 (espaçamento 
3m x 0,5m) a 7.143 (2,8m x 0,5m) árvores por hectare 
para colheita por corte raso total entre 24 a 36 meses 
no caso brasileiro. Com isso, cada árvore passa a dis-
por de apenas 1,4 a 2 metros quadrados para crescer 
de forma apertada e esbarrando umas às outras desde 
suas mais tenras infâncias. Consomem muito do solo e 
colocam uma barreira para as chuvas atingirem o solo, 
dentre outros fatores que alteram no ecossistema. O 
objetivo é a máxima produção de biomassa no menor 
espaço de tempo possível. Essa biomassa será toda uti-
lizada para gerar energia em caldeiras de força ou para 
produção de péletes ou briquetes energéticos para ven-
da doméstica ou a nível internacional (exportações). 
Casca, madeira, ramos, folhas, até mesmo a manta or-
gânica que cobre o solo estão na mira das máquinas 
que vão rapinar isso tudo para geração de energia. Até
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mesmo as raízes passaram a ser cobiçadas. Imaginem 
a desgraça que isso pode representar, com toda a bio-
massa rica em nutrientes e carbono orgânico sendo 
simplesmente rapada para ser convertida em cavacos 
e/ou péletes e briquetes energéticos. Quais os impac-
tos que poderemos ter no médio e longo prazo sobre a 
ciclagem de nutrientes e sobre a riqueza dos solos, seja 
biológica, química ou física? Até que ponto já temos es-
tudos científicos para garantir sustentabilidade a esse 
novo modelo de silvicultura voltado para a produção de 
biomassa energética em curtas rotações?

Um manejo de baixa qualidade ambiental será um de-
sastre para a eucaliptocultura, pois seus reflexos pode-
riam se propagar por todas as cadeias produtivas que 
se valem da madeira das florestas plantadas desse gê-
nero de árvores.

As autoridades ambientais, os auditores dos sistemas de 
certificação florestal, os investidores e a própria socie-
dade precisam estar conscientes de que essas mudan-
ças poderão representar alterações profundas na nossa 
silvicultura atual. Até que ponto estaremos dispostos a 
aceitá-las antes de termos adequados mecanismos para 
lhes garantir o mesmo nível de sustentabilidade dos 
manejos tradicionais que estão sendo usados?

O setor de base florestal que planta árvores sempre se 
tem orgulhado de ser responsável e usar terras margi-
nais e esgotadas pela agricultura e pecuária. Corremos 
sério risco de que os investidores nesse setor passem a 
acreditar que as plantações adensadas não são florestas,

mas sim cultivos energéticos e agrícolas. Se isso vier 
a acontecer, se os plantadores de florestas adensa-
das passarem a plantar “roças de árvores” estaremos 
negando tudo o que desenvolvemos até agora para a 
sustentabilidade de nossas florestas plantadas. Tere-
mos que reaprender a silvicultura para de novo buscar 
caminhos sustentáveis. Novas rotas tecnológicas sobre 
a gestão do solo, da biodiversidade, dos ciclos hidroló-
gicos, etc., deverão ser estudadas e apresentadas para 
as partes interessadas da sociedade. Amplos diálogos 
serão necessários para adequado convencimento das 
mesmas.

Se a opção da sociedade humana for trocar o combustí-
vel fóssil pela biomassa, com certeza as florestas plan-
tadas, adensadas ou não, terão papel relevante nesse 
processo. Só que precisam ter sua sustentabilidade ga-
rantida e comprovada. Isso já acontece para as florestas 
plantadas em modelos sem adensamento. Mas não é 
ainda o caso para as florestas adensadas. Não podemos 
sair trocando carbono fóssil por usos inadequados de 
solo, biodiversidade e água. O lado ecológico da conta 
da biomassa energética não pode ser pago pelos nossos 
solos, nem pela água de nossos recursos hídricos, nem 
pela biodiversidade de nossos ecossistemas.

Conto com a mobilização da academia para mais uma 
vez responder com ciência e pesquisas a essas ansieda-
des, que não são apenas minhas, mas de uma grande 
parte dos engenheiros florestais que trabalham e se es-
forçam para um setor florestal verde e responsável.
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As crises petrolíferas da década de 70 do século XX 
trouxeram para a discussão pública a questão da es-
cassez do petróleo como fonte principal de energia pri-
mária e a necessidade de alternativas energéticas mais 
duradouras. O efeito de estufa e o consequente aqueci-
mento global centraram a discussão nas opções ener-
géticas sustentáveis e limpas, do ponto de vista do im-
pacto na atmosfera. Este mais recente movimento tem 
sido o que mais tem contribuído para o desenvolvimen-
to de novas tecnologias energéticas e a recuperação de 
outras (como seja o caso da biomassa florestal) com o 
intuito de reduzir com alguma rapidez e significado a 
dependência em relação às energias fósseis. 

Infelizmente esta preocupação é dos países mais desen-
volvidos, não sendo partilhada pelos países emergentes, 
os quais necessitam crescentemente de grandes quan-
tidades de energia fóssil para fazer face ao seu acele-
rado crescimento económico. Há uma grande distorção 
e desequilíbrio na luta contra as alterações climáticas 
apesar do planeta ser o mesmo.

As energias renováveis têm dividido os especialistas 
entre aqueles que são adeptos incondicionais e os que 
nem por isso, considerando a sua baixa rendibilidade 
económica com consequências no preço que o consu-
midor de electricidade tem que pagar e no esforço fi-
nanceiro que o Estado tem que suportar para financiar 
esta actividade.

Sou daqueles que partilho de que vale a pena avançar 
com este processo. Mas também considero que para

além da produção é importante que todos os consumi-
dores (empresas, serviços públicos e pessoas) se em-
penhem na diminuição dos consumos. Nesta área há 
muito trabalho pela frente, apesar do que se tem feito. 
O desenvolvimento de tecnologias mais eficientes de 
conversão de energia como sejam os casos de moto-
res, as novas tecnologias de iluminação, os cuidados 
arquitectónicos no desenho de edifícios para habitação 
e escritórios do ponto de vista energético são exemplos 
de como se está a trabalhar nesta área. Falta ainda uma 
grande mudança de atitude, que acontecerá inevitavel-
mente com o aumento do preço da energia.

Em Portugal em crise, fala-se muito da requalificação 
urbana como uma das saídas para o desemprego e 
para a animação da actividade económica. Seria muito 
interessante considerar neste “projecto” uma valência 
importante de racionalização energética dos edifícios 
antigos, tornando-os menos consumidores, alterando 
racionalmente alguns aspectos da sua arquitectura e 
convertendo velhos sistemas de iluminação e de produ-
ção de água quente em soluções mais economizadoras 
de energia.

O preço da electricidade só pode ter uma evolução: su-
bir. De facto, no mix da produção de energia eléctrica 
pesam cada vez mais as chamadas fontes renováveis de 
energia (em 2009 representavam 38,5 % da produção 
nacional de energia), as quais têm necessariamente um 
custo mais elevado, porque, para além do efeito da no-
vidade tecnológica, estão muito dependentes do clima. 
Também não é líquido que as alternativas petróleo e

Energia

OPINIÃO
CARLOS BRÁS



32 / NOTÍCIAS DA TECNICELPA

gás natural, descontado o problema da escassez, 
fossem uma solução válida para um preço mais bai-
xo da electricidade, na medida em que os custos de 
exploração são cada vez maiores e têm associadas 
a si a emissão de CO2 para a atmosfera.

A grande alternativa seria a energia nuclear. Esta, 
no entretanto, sofreu um severo golpe com os acon-
tecimentos recentes no Japão, trazendo novamente 
a público a vulnerabilidade das centrais nucleares, 
criando nas pessoas um sentimento de insegurança 
e de perigo eminente.

Num século recheado de inovação científica e tec-
nológica, é possível acreditar que também na área 
da energia ainda muito haja para acontecer. Deve-
ria ser este o papel do Ocidente: progredir na área 
das tecnologias limpas de produção de energia e 
na área das tecnologias eficientes de conversão e 
consumo de energia. O maior problema está na es-
cassez de dinheiro, o qual está mais concentrado na 
outra parte do globo onde se continua a consumir 
carvão e petróleo em quantidades extravagantes, 
para alimentar uma indústria onde o custo da mão-
-de-obra é a grande vantagem competitiva.
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Conventional and advanced 
biofuel conversion 
technologies 
A wide variety of conventional and advanced 
biofuel conversion technologies exists today. The 
current status of the various technologies and 

approaches to biofuel production is summarised 
in Figure 2 and below. A more detailed description 
of some emerging technologies is provided in 
Appendix I. Conventional biofuel processes, 
though already commercially available, continue 
to improve in efficiency and economics. Advanced 
conversion routes are moving to the demonstration 
stage or are already there.

Figure 1: Global biofuel production 2000-10

Source: IEA, 2010a.
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Figure 2: Commercialisation status of main biofuel technologies

Source: Modified from Bauen et al., 2009.
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uma energia sustentável

Nos últimos anos, os esforços de investigação e desenvolvimento têm-se voltado para a produção de biocom-
bustíveis a partir de recursos renováveis, como fonte alternativa aos combustíveis fósseis. Além da tentativa 
de combate à eventual futura escassez do petróleo, também as preocupações ambientais, como a diminuição 
da produção de gases de efeito de estufa (GEE) associada ao uso destes combustíveis, estão na base do recen-
te crescimento da produção de biocombustíveis, o qual pode ser observado no gráfico seguinte:

Figura 1: Produção mundial de biocombustíveis (1)

Energias Renováveis

Ana Paula Duarte
Universidade da Beira Interior
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A diversificação de fontes de abastecimento, bem como a diminuição da dependência energética, são também 
aspectos importantes a ter em conta para os países que investem neste tipo de energia, levando a um aumen-
to crescente da procura dos biocombustíveis nos próximos anos (Fig. 2).

A importância da utilização destas fontes alternativas de combustíveis é visível nas Directivas Comunitárias 
que vão no sentido de regulamentar “a promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis” 
colocando “um objectivo obrigatório mínimo de 10 % a alcançar por todos os Estados-Membros para a quota 
de biocombustíveis no consumo de gasolina e gasóleo pelos transportes até 2020” (Directiva 2009/28/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009).

Os biocombustíveis são globalmente classificados em primários e secundários, consoante são usados de uma 
forma não processada ou produzidos a partir do processamento da biomassa, respectivamente. A origem e o 
tipo também permitem uma classificação dos biocombustíveis (Fig. 3).

Figura 2: Procura de biocombustíveis por região 2010-2050 (1)

Figura 3: Classificação dos biocombustíveis (adaptado de 2)

22 Technology Roadmaps Biofuels for transport

Europe, as well as in Brazil and China, where 
several pilot and demonstration plants are already 
operating. Once technologies are proven and 
feedstock supply concepts have been established, 
advanced biofuels will be set up in other emerging 
and developing countries. In regions with limited 
land and feedstock resources, such as the Middle 

East and certain Asian countries, feedstock and 
biofuel trade will play an increasing role (see 
section on biomass and biofuel trade below).

Figure 7:  Contribution of biofuels to GHG emissions reduction 
in the transport sector

Note: Modal shifts (not included) could contribute an additional 1.8 Gt CO2-eq. of emission reductions.

Source: IEA, 2010c.

Figure 8: Biofuel demand by region 2010-50

Note: FSU= Former Soviet Union.

Source: IEA, 2010c.
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O bioetanol é o biocombustível mais produzido a nível mundial, com um crescimento muito acentuado nos 
últimos anos (Fig. 4) e tendo como principais contribuidores os EUA (54%) e o Brasil (34%) (3). 

A figura 6 mostra a produção de bioetanol para os 27 países no ano de 2009, podendo observar-se que ainda 
existem muitos países com uma produção nula, onde se inclui Portugal.

A nível Europeu, considerando EU-27, esta tendência de crescimento é também bastante notável como pode 
ser observado no gráfico da figura 5, em especial desde 2006. 

Figura 4: Produção mundial de biodiesel e bioetanol, 2000-2010 (4)

Figura 5: Produção de bioetanol na Europa dos 27 (3)
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A produção de etanol a partir da fermentação de açúcares é um processo largamente usado desde sempre, 
nomeadamente na produção de vinho. A maioria do bioetanol produzido mundialmente para biocombustível 
é obtida a partir da cana do açúcar e do milho (bioetanol de 1ª geração). A biomassa lenhocelulósica rica 
em celulose, como resíduos agrícolas e florestais, madeira e vegetais de culturas energéticas é uma matéria-
prima atractiva para a produção de bioetanol de 2ª geração, dado que se trata da fonte renovável mais abun-
dante na Terra. A biomassa lenhocelulósica é um substrato barato e que ainda tem a vantagem de não ser 
competitivo com as matérias-primas usadas na alimentação.

A utilização da biomassa lenhocelulósica é especialmente relevante em Portugal, onde a floresta cobre cerca 
de 38% do território. Esta área de floresta pode representar uma grande quantidade de resíduos florestais 
(ramos de árvores e resíduos de poda) e espécies arbustivas que podem ser usados como matéria-prima para 
produção de bioetanol. As espécies arbustivas cobrem uma vasta área das florestas em Portugal e na Penín-
sula Ibérica o que as torna uma fonte promissora de matéria-prima para a produção de bioetanol.

São considerados três passos principais no processo de conversão de biomassa lenhocelulósica em etanol: i) 
um pré-tratamento termoquímico, fundamental para melhorar o acesso enzimático à celulose; ii) uma hidró-
lise enzimática (sacarificação) que utiliza celulases e hemicelulases; iii) a fermentação dos açúcares (hexoses 
e pentoses) libertados, por microrganismos específicos.

A Universidade da Beira Interior, através de um projecto financiado pelo IFADAP através do Fundo Florestal 
Permanente, tem vindo a desenvolver investigação no sentido de optimizar os diferentes passos deste proces-
so de conversão para as espécies arbustivas mais representativas da Floresta Portuguesa, para uma espécie 
florestal invasiva (Acacia dealbata) e ainda para os resíduos de poda das oliveiras.

O facto de existirem diversos tipos de arbustos com diferentes composições químicas torna difícil a optimiza-
ção do processo, levando à necessidade de estudar o comportamento individual de cada espécie ao longo do 
processo de obtenção de bioetanol. As espécies arbustivas estudadas neste projecto foram o Pterospartum 
tridentatum (carqueja), a Erica spp. (urze), o Cistus ladanifer (esteva) e o Cytisus striatus (giesta) (5-8).

Figura 6: Produção de bioetanol na Europa dos 27 para o ano de 2009 (adaptado de 3)



38 / ENERGIAS RENOVÁVEIS

As diferentes espécies foram caracterizadas quanto à composição química e foi dado especial ênfase à opti-
mização do pré-tratamento, dado ser um passo crucial na conversão da biomassa lenhocelulósica. Neste pro-
jecto foi efectuada uma tentativa de optimização de algumas variáveis do pré-tratamento com ácido diluído, 
nomeadamente a concentração de ácido, temperatura, tempo de residência e a razão vegetal-líquido. O mes-
mo tipo de estudo foi realizado para a hidrólise enzimática relativamente ao pH, temperatura, concentração 
em celulase, tempo de incubação e adição de PEG. A influência das condições do pré-tratamento na conversão 
da celulose durante a hidrólise enzimática, bem como na formação de inibidores e na fermentabilidade dos 
filtrados por Pichia stipitis, foi outro caminho de investigação levado a cabo neste projecto.

O resultado deste estudo revelou que este tipo de biomassa florestal pode ser considerado uma promissora 
fonte de matéria-prima renovável para a produção de bioetanol. Para se atingir a meta de produzir bioetanol 
de 2ª geração a partir deste tipo de material lenhocelulósico será necessário mais investigação no sentido de 
optimizar todo o processo de conversão, desde o pré-tratamento até à fermentação, de uma forma económica 
e ambientalmente sustentável. No caso especial dos resíduos florestais, com espécies arbustivas incluídas, 
existe um grande desafio na investigação que é ultrapassar as implicações que a heterogeneidade da matéria-
prima têm no processo de conversão.

A utilização dos resíduos florestais e matos no desenvolvimento de um biocombustível economicamente rentá-
vel, além de contribuir para a sua valorização económica, terá consequências benéficas ao nível de prevenção 
e controlo dos incêndios florestais, uma vez que dará uma grande contribuição para a limpeza das florestas.
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BIOREFINARIA COMO CONCEITO

Introdução

Actualmente, o mundo depara-se com inúmeros desafios nos seus diversos domínios, incluindo as vertentes 
social, económica e ambiental. Um dos principais desafios está associado às crescentes necessidades ener-
géticas. O consumo de energia primária tem vindo a aumentar e irá continuar a aumentar no futuro como 
resposta ao crescimento económico global, influenciado pela pressão demográfica e pelo aumento global da 
qualidade de vida. Nem mesmo a recente crise financeira e económica mundial parece travar esta perspec-
tiva futura. A matriz energética actual é baseada sobretudo em fontes fósseis, sendo que grande parte desta 
energia primária é utilizada para fins de transporte e de produção de energia (térmica e eléctrica). Cerca de 
50% da energia primária consumida a nível mundial é utilizada apenas para efeitos de transporte (IEA, 2007). 
Em parte, este facto tem determinado um aumento do preço do petróleo, que por sua vez influencia os preços 
de outras fontes de energia primária (BP, 2009). Esta situação, em conjunto com a necessidade de redução 
da dependência externa de fontes energéticas e o aumento da consciencialização ambiental a nível mundial, 
tem levado à busca por fontes de energia primária e de carbono alternativas, baseadas em matérias-primas
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renováveis. A Biomassa, nomeadamente o material lenhino-celulósico, representa uma fonte abundante de 
carbono renovável. Este material é potencialmente convertível em energia, combustíveis ou produtos (quími-
cos ou materiais). A produção integrada de bioenergia, biocombustíveis e bioprodutos, através de tecnologias 
avançadas de processos de separação e conversão, que minimizam o impacto no ciclo do carbono, define o 
conceito de biorefinaria.

Não existe um conceito único de Biorefinaria. De facto, existe uma infinitude de conceitos dependendo da 
configuração do sistema desde a selecção das matérias-primas até aos tipos de produtos finais. A Tabela 1 
sintetiza algumas das plataformas conceptuais passíveis de serem adaptadas numa biorefinaria.

Dos vários tipos de plataformas, as associadas aos processos de conversão são as que apresentam provavel-
mente os maiores desafios técnico-económicos. Para responder a estes desafios, diferentes tipos de proces-
sos e tecnologias estão no trilho do desenvolvimento. Os principais processos de conversão estão associados 
a dois suportes tecnológicos distintos: Plataforma Bioquímica e Plataforma Termoquímica. A plataforma Bio-
química pode ser definida como a aplicação de diversos processos de extracção, de separação e de conversão 
biológica dos componentes da biomassa de forma a produzir biocombustíveis e bioprodutos. Os processos de 
conversão biológica dos açúcares, a valorização química da lenhina, a extracção dos esteróis vegetais são di-
ferentes exemplos de processos que poderão ser enquadrados sob esta plataforma tecnológica. A plataforma 
Termoquímica pode ser definida como o conjunto de processos de tratamento térmico que visam a produção 
de bio-óleo ou gás de síntese, sendo estes os blocos primários que estão na base do processo de conversão a 
bioenergia, biocombustíveis ou bioprodutos. A gaseificação de biomassa e licor negro, pirólise, liquefacção e 
carbonização de biomassa, são exemplos de diferentes vias tecnológicas dentro desta plataforma.

A combinação de matérias-primas, processos/tecnologia de conversão, e portfolio de produtos finais, associa-
do a qualquer uma destas plataformas, é praticamente ilimitada. Adicionalmente, não existe uma fronteira to-
talmente definida entre estes dois conceitos tecnológicos, visto que podem existir inúmeras interacções siner-
géticas que permitam maximizar o valor económico e ambiental. A decisão final acerca da via de produção de 
biocombustíveis, bioprodutos e bioenergia dependerá inexoravelmente da disponibilidade da matéria-prima, 
know-how tecnológico, políticas regionais, nacionais e internacionais, regulação e dinâmica do mercado, etc.

Tabela 1. Principais tipos de plataformas de desenvolvimento associadas à Biorefineria.
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BIOREFINARIA COMO CONCEITO 

Introdução

Actualmente, o mundo depara-se com inúmeros desafios nos seus diversos domínios, incluindo as 
vertentes social, económica e ambiental. Um dos principais desafios está associado às crescentes 
necessidades energéticas. O consumo de energia primária tem vindo a aumentar e irá continuar a 
aumentar no futuro como resposta ao crescimento económico global, influenciado pela pressão 
demográfica e pelo aumento global da qualidade de vida. Nem mesmo a recente crise financeira e 
económica mundial parece travar esta perspectiva futura. A matriz energética actual é baseada 
sobretudo em fontes fósseis, sendo que grande parte desta energia primária é utilizada para fins de 
transporte e de produção de energia (térmica e eléctrica). Cerca de 50% da energia primária consumida 
a nível mundial é utilizada apenas para efeitos de transporte (IEA, 2007). Em parte, este facto tem 
determinado um aumento do preço do petróleo, que por sua vez influencia os preços de outras fontes 
de energia primária (BP, 2009). Esta situação, em conjunto com a necessidade de redução da 
dependência externa de fontes energéticas e o aumento da consciencialização ambiental a nível 
mundial, tem levado à busca por fontes de energia primária e de carbono alternativas, baseadas em 
matérias-primas renováveis. A Biomassa, nomeadamente o material lenhino-celulósico, representa 
uma fonte abundante de carbono renovável. Este material é potencialmente convertível em energia, 
combustíveis ou produtos (químicos ou materiais). A produção integrada de bioenergia, 
biocombustíveis e bioprodutos, através de tecnologias avançadas de processos de separação e 
conversão, que minimizam o impacto no ciclo do carbono, define o conceito de biorefinaria.

Não existe um conceito único de Biorefinaria. De facto, existe uma infinitude de conceitos 
dependendo da configuração do sistema desde a selecção das matérias-primas até aos tipos de 
produtos finais. A Tabela 1 sintetiza algumas das plataformas conceptuais passíveis de serem 
adaptadas numa biorefinaria. 

Tabela 1. Principais tipos de plataformas de desenvolvimento associadas à Biorefineria.
Plataformas Biorefinaria 

Matérias-Prima Conversão Intermediários Produtos Base 

Culturas Agrícolas 
Culturas Energéticas 
Resíduos Agrícolas 
Resíduos Florestais 
Madeira 
RSU
... 

Bioquímica
Termoquímica
Química 
Mecânica

Açúcares C5 
Açúcares C6 
Lenhina 
Extractáveis 
Óeos 
Fibra 
Gás Síntese 
Bio-oil 
Bio-gas 
... 

Bio-Energia 
Bio-Produtos 
- Ácido Láctico 
- Ácido Succínico 
- Furanos 
- PHA/PHB 
- Lisina
- Ácido Hydroxipropiónico 
- Biocompósitos 
- ... 
Bio-Combustíveis 
- Hidrogénio 
- Metanol 
- DME 
- Etanol 
- Butanol 
- Combustíveis FT 
- ... 



ENERGIAS RENOVÁVEIS / 41

Biorefinaria Integrada na Indústria da Pasta e Papel

A indústria da pasta e papel está na vanguarda do conceito da biorefinaria, visto que actualmente pode ser já 
considerada como sendo uma biorefinaria – Biorefinaria de 1ª Geração – possibilitando a produção susten-
tável de pasta/papel, sendo estes já bioprodutos, e energia (bio-energia), através de processos tecnológicos 
maduros e estabelecidos que maximizam o valor obtido a partir da madeira. Neste particular, o processo 
sulfito é mais completo que o processo kraft, já que pela sua natureza produz um portfolio mais alargado 
de produtos. Contudo, a rentabilidade decrescente da indústria, associada à exigência dos novos tempos por 
uma economia baseada em carbono renovável, resultou no desenvolvimento de um novo conceito de bio-
refinaria baseada em conceitos tecnológicos avançados e em novos tipos de matérias-primas que permitem 
aspirar à produção de produtos de maior valor acrescentado.

Como alternativa à criação de raiz de um sistema produtivo industrial, as fábricas de pasta poderão ser a base 
para a criação de uma nova geração de Biorefinarias – Biorefinaria de 2ª Geração (Figura 1). Como conceito, 
é possível perspectivar a integração da plataforma de gestão de madeira e de resíduos florestais para a gera-
ção de energia. Para além disso, pode-se fazer uso de alguns equipamentos já existentes nesta indústria, tais 
como as caldeiras e centrais termo-eléctricas que transformam resíduos florestais e sub-produtos dos pro-
cessos de produção de pasta em energia. A optimização da gestão da produção e do consumo de energia re-
presenta uma vantagem adicional, para além de que alguns processos de conversão associados à biorefinaria 
produzem um excedente de energia que pode ser integrada numa unidade industrial tal como uma Máquina 
de Papel. Finalmente, o licor negro, uma corrente líquida de biomassa, está apenas disponível das fábricas de 
pasta. Estes aspectos representam uma óbvia vantagem competitiva para esta indústria face a novos players. 
Outros sectores que poderão apresentar atributos similares, ainda que numa escala mais limitada, centram-
-se na fileira Agro-Industrial (Indústria do Amido, Açúcar e Óleos Vegetais), no Sector Energético (Térmica e 
Eléctrica), na Indústria dos Biocombustíveis de 1ª geração e na Indústria Química.

Figura 1. Conceito possível de uma biorefinaria integrada na indústria da pasta e papel. 
Linhas a tracejado representam alternativas processuais
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Figura 1. Conceito possível de uma biorefinaria integrada na indústria da pasta e papel. Linhas a 
tracejado representam alternativas processuais. 

Biocombustíveis ou Bioprodutos

A produção de biocombustíveis tem vindo a ser promovida a nível do mundo desenvolvido, com a UE 
e os EUA na linha da frente. Para tal, diversas medidas políticas foram implementadas de forma a 
alcançar este objectivo. A busca pela independência energética e pelo cumprimento das directivas 
ambientais são as principais forças directrizes que justificam o desenvolvimento tecnológico nesta 
área. O nível elevado do preço do petróleo verificado nos últimos anos tem potenciado esta questão. 
Actualmente, a produção de biocombustíveis é sustentada pelas tecnologias de 1ª geração, i.e., 
biocombustíveis que são produzidos a partir de culturas agrícolas (milho, trigo, cana-de-açúcar, óleos 
vegetais etc.) como matérias-primas. Apesar desta tecnologia promover a dinâmica da agricultura 
local, tem ocorrido um aumento na controvérsia associada à utilização destas matérias-primas na 
indústria dos biocombustíveis em detrimento da indústria alimentar. Neste sentido, os biocombustíveis 
de 2ª Geração representam uma solução mais consensual para o futuro dos biocombustíveis. Isto, 
apesar do desenvolvimento tecnológico actual limitar a sua aplicação comercial. A produção de 
biocombustíveis de 2ª Geração baseiam-se na utilização de materiais lenhino-celulósicos, que não 
competem directamente com a alimentação humana. 

A economia mundial é altamente dependente de matérias-primas de origem fóssil, não apenas para 
fins energéticos mas também para a produção de químicos e materiais. Uma refinaria petroquímica é 
capaz de produzir uma ampla gama de produtos, incluindo combustíveis e químicos. É expectável que 
uma biorefinaria possa alcançar o mesmo propósito. A biomassa de origem celulósica é um material 
heterogéneo contendo na sua matriz diferentes componentes naturais. Esta característica resulta num 
elevado potencial para a produção de bioquímicos e/ou biomateriais. Contudo, devido às 
características do seu mercado (high volume low price), a produção de biocombustíveis deverá 
prevalecer numa aplicação futura do conceito da biorefinaria. Tendo em conta as características low
volume high price dos bioprodutos, estes deverão ser produzidos numa perspectiva de maximização do 
valor do processo de maior escala de produção de biocombustíveis. A economia de escala e os 
preços/volume do mercado deverão determinar a viabilidade de uma instalação dedicada para a 
produção de bioprodutos. Contudo, o potencial dos bioprodutos (bioquímicos ou biomateriais), como 
substituintes dos análogos de origem fóssil ou como vector de exploração de novas oportunidades, é 
inquestionável. No caso dos bioquímicos, estes podem representar produtos finais ou servir de base a 
uma indústria química mais abrangente. Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para a produção 
de biocombustíveis e bioprodutos. Aqui incide-se sobretudo sobre duas plataformas tecnológicas em 
particular: Plataforma Bioquímica e Plataforma Termoquímica. 
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Biocombustíveis ou Bioprodutos

A produção de biocombustíveis tem vindo a ser promovida a nível do mundo desenvolvido, com a UE e os 
EUA na linha da frente. Para tal, diversas medidas políticas foram implementadas de forma a alcançar este 
objectivo. A busca pela independência energética e pelo cumprimento das directivas ambientais são as prin-
cipais forças directrizes que justificam o desenvolvimento tecnológico nesta área. O nível elevado do preço 
do petróleo verificado nos últimos anos tem potenciado esta questão. Actualmente, a produção de biocom-
bustíveis é sustentada pelas tecnologias de 1ª geração, i.e., biocombustíveis que são produzidos a partir 
de culturas agrícolas (milho, trigo, cana-de-açúcar, óleos vegetais etc.) como matérias-primas. Apesar desta 
tecnologia promover a dinâmica da agricultura local, tem ocorrido um aumento na controvérsia associada 
à utilização destas matérias-primas na indústria dos biocombustíveis em detrimento da indústria alimentar. 
Neste sentido, os biocombustíveis de 2ª Geração representam uma solução mais consensual para o futuro 
dos biocombustíveis. Isto, apesar do desenvolvimento tecnológico actual limitar a sua aplicação comercial. A 
produção de biocombustíveis de 2ª Geração baseiam-se na utilização de materiais lenhino-celulósicos, que 
não competem directamente com a alimentação humana.

A economia mundial é altamente dependente de matérias-primas de origem fóssil, não apenas para fins ener-
géticos mas também para a produção de químicos e materiais. Uma refinaria petroquímica é capaz de pro-
duzir uma ampla gama de produtos, incluindo combustíveis e químicos. É expectável que uma biorefinaria 
possa alcançar o mesmo propósito. A biomassa de origem celulósica é um material heterogéneo contendo na 
sua matriz diferentes componentes naturais. Esta característica resulta num elevado potencial para a produ-
ção de bioquímicos e/ou biomateriais. Contudo, devido às características do seu mercado (high volume low 
price), a produção de biocombustíveis deverá prevalecer numa aplicação futura do conceito da biorefinaria. 
Tendo em conta as características low volume high price dos bioprodutos, estes deverão ser produzidos 
numa perspectiva de maximização do valor do processo de maior escala de produção de biocombustíveis. 
A economia de escala e os preços/volume do mercado deverão determinar a viabilidade de uma instalação 
dedicada para a produção de bioprodutos. Contudo, o potencial dos bioprodutos (bioquímicos ou biomate-
riais), como substituintes dos análogos de origem fóssil ou como vector de exploração de novas oportunida-
des, é inquestionável. No caso dos bioquímicos, estes podem representar produtos finais ou servir de base 
a uma indústria química mais abrangente. Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para a produção de 
biocombustíveis e bioprodutos. Aqui incide-se sobretudo sobre duas plataformas tecnológicas em particular: 
Plataforma Bioquímica e Plataforma Termoquímica.

Plataformas de Conversão: Plataforma Bioquímica

A madeira e outros materiais lenhosos são essencialmente constituídos por açúcares, que podem ser con-
vertidos por via química ou biológica em biocombustíveis (bioetanol, biobutanol, etc.) ou em bioprodutos 
(ácido láctico, ácido succínico, etc). Contudo, os açúcares estão dispostos numa matriz complexa de lenhina 
e polissacarídeos cristalinos e amorfos, o que dificulta a sua extracção e consequentemente a sua conversão. 
Para além disso, um dos principais açúcares presentes na biomassa é um açúcar C5, tal como a xilana, que é 
mais difícil de converter biologicamente que os açúcares C6, como a glucose. Neste sentido, existem inúme-
ros desafios a ultrapassar de forma a tornar viável este tip de tecnologia, nomeadamente: Pré-tratamento da 
Biomassa, hidrólise dos açúcares e fermentação dos açúcares C5.

O estágio de pré-tratamento pode ser ajustado consoante o seu objectivo: a) Conversão total da biomassa; 
b) Pré-extracção dos açúcares da madeira antes do cozimento kraft. No primeiro caso, a conversão total da 
biomassa implica que o pré-tratamento seja direccionado para fomentar o aumento da acessiblidade de todos 
os carbohidratos dentro da estrutura cristalina da celulose. No segundo caso, é necessário um pré-tratamento 
de menor severidade de forma a extrair selectivamente as hemiceluloses da madeira. Estes açúcares são
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degradados no cozimento kraft, pelo que a sua pré-extracção e conversão a etanol, ou outros produtos, deve-
rá acrescentar valor ao processo kraft. Os principais processos de pré-tratamento envolvem a auto-hidrólise, 
hidrólise ácida diluída e steam explosion.

Após o pré-tratamento da biomassa, a fracção sólida tem que ser hidrolizada e fermentada. Existem diferen-
tes arranjos possíveis, com diferentes graus de integração e potenciais de redução de custos: 1) SHF – Sepa-
rated Hydrolysis and Fermentation; 2) SSF – Simultaneous Sacharification and Fermentation; 3) SSCF - Si-
multaneous Sacharification and CoFermentation; 4) DMC – Direct Microbial Conversion. Cada uma destas 
alternativas difere na integração da hidrólise dos açúcares, fermentação das pentoses e hexoses (Figura 2). 
Estes princípios podem ser aplicados não somente à produção de etanol mas também a outro tipo de bio-
combustíveis (butanol, etc.) ou bioprodutos (ácido láctico, etc.) que envolvam estágios de natureza biológica.

Plataformas de Conversão: Plataforma Termoquímica

A biomassa sólida, como no caso dos resíduos lenhosos, e a biomassa líquida, como no caso do licor negro, 
podem ser transformadas, através de processos térmicos, em gás de síntese constituído essencialmente por 
CO e H2, com pequenas quantidades de metano, CO2 e H2O. Existem diferentes tipos de sistemas dependendo 
do tipo de reactor (upflow, downflow, CFB, BFB, etc), nível de pressão, (atmosférica, pressurizado), agente 
de gaseificação (ar, O2, H2, H2O), e tipo de aquecimento (directo, indirecto). A eliminação dos alcatrões e/ou 
limpeza do gás de síntese são as principais barreiras tecnológicas a ultrapassar. Após a gaseificação existem 
várias alternativas de conversão do gás de síntese, incluindo a sua conversão em energia, combustíveis e 
químicos (Figura 3). 

O sistema de gaseificação pode ser acoplado a uma unidade de Produção de Energia Eléctrica de Ciclo Com-
binado. É expectável uma maior eficiência de produção de energia eléctrica (30-40%) neste tipo de sistemas, 
face às centrais termoeléctricas convencionais a biomassa. Contudo, os elevados custos de capital e a relativa 
inexperiência podem limitar a sua aplicação comercial a curto-prazo. A utilização de motores de combustão 
interna (ICE) pode ser outra opção para uma aplicação de pequena escala (<5MW). O principal problema

Figura 2. Vias possíveis de integração para a produção de etanol celulósico

Plataformas de Conversão: Plataforma Bioquímica 
A madeira e outros materiais lenhosos são essencialmente constituídos por açúcares, que podem ser 
convertidos por via química ou biológica em biocombustíveis (bioetanol, biobutanol, etc.) ou em 
bioprodutos (ácido láctico, ácido succínico, etc). Contudo, os açúcares estão dispostos numa matriz 
complexa de lenhina e polissacarídeos cristalinos e amorfos, o que dificulta a sua extracção e 
consequentemente a sua conversão. Para além disso, um dos principais açúcares presentes na biomassa 
é um açúcar C5, tal como a xilana, que é mais difícil de converter biologicamente que os açúcares C6, 
como a glucose. Neste sentido, existem inúmeros desafios a ultrapassar de forma a tornar viável este 
tip de tecnologia, nomeadamente: Pré-tratamento da Biomassa, hidrólise dos açúcares e fermentação 
dos açúcares C5. 

O estágio de pré-tratamento pode ser ajustado consoante o seu objectivo: a) Conversão total da 
biomassa; b) Pré-extracção dos açúcares da madeira antes do cozimento kraft. No primeiro caso, a 
conversão total da biomassa implica que o pré-tratamento seja direccionado para fomentar o aumento 
da acessiblidade de todos os carbohidratos dentro da estrutura cristalina da celulose. No segundo caso, 
é necessário um pré-tratamento de menor severidade de forma a extrair selectivamente as 
hemiceluloses da madeira. Estes açúcares são degradados no cozimento kraft, pelo que a sua pré-
extracção e conversão a etanol, ou outros produtos, deverá acrescentar valor ao processo kraft. Os 
principais processos de pré-tratamento envolvem a auto-hidrólise, hidrólise ácida diluída e steam 
explosion.

Após o pré-tratamento da biomassa, a fracção sólida tem que ser hidrolizada e fermentada. Existem 
diferentes arranjos possíveis, com diferentes graus de integração e potenciais de redução de custos: 1) 
SHF – Separated Hydrolysis and Fermentation; 2) SSF – Simultaneous Sacharification and 
Fermentation; 3) SSCF - Simultaneous Sacharification and CoFermentation; 4) DMC – Direct 
Microbial Conversion.Cada uma destas alternativas difere na integração da hidrólise dos açúcares, 
fermentação das pentoses e hexoses (Figura 2). Estes princípios podem ser aplicados não somente à 
produção de etanol mas também a outro tipo de biocombustíveis (butanol, etc.) ou bioprodutos (ácido 
láctico, etc.) que envolvam estágios de natureza biológica. 
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Plataformas de Conversão: Plataforma Termoquímica 

A biomassa sólida, como no caso dos resíduos lenhosos, e a biomassa líquida, como  no caso do licor 
negro, podem ser transformadas, através de processos térmicos, em gás de síntese constituído 
essencialmente por CO e H2, com pequenas quantidades de metano, CO2 e H2O. Existem diferentes 
tipos de sistemas dependendo do tipo de reactor (upflow, downflow, CFB, BFB, etc), nível de pressão,  
(atmosférica, pressurizado), agente de gaseificação (ar, O2, H2, H2O), e tipo de aquecimento (directo, 
indirecto). A eliminação dos alcatrões e/ou limpeza do gás de síntese são as principais barreiras 
tecnológicas a ultrapassar. Após a gaseificação existem várias alternativas de conversão do gás de 
síntese, incluindo a sua conversão em energia, combustíveis e químicos (Figura 3).
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desta aplicação continua associado à limpeza do gás de síntese. Nestes sistemas, a eficiência de produção de 
energia eléctrica pode atingir os 20-30%. Finalmente, a queima directa do gás de síntese em caldeiras dedi-
cadas ou em situação de co-alimentação em caldeiras de carvão, a fuel ou em caldeiras de recuperação, é a 
forma mais simples de aproveitamento deste gás combustível. Na indústria da pasta e papel, é possível usar 
este gás na operação dos fornos de cal, substituindo a utilização de combustíveis fósseis.

Alternativamente, o gás de síntese pode ser submetido a processos químicos convencionais de forma a pro-
duzir combustíveis sintéticos (Fischer-Tropsch fuels), Di-metil-Eter (DME), metanol ou hidrogénio. Os com-
bustíveis Fischer-Tropsch fuels, nomeadamente o diesel, são apontados como biocombustíveis estratégicos, 
visto que estes combustíveis possuem as mesmas características que os seus análogos fósseis, o que permite 
que possam ser incorporados na cadeia logística actualmente existente sem a alteração da motorização auto-
móvel. Devido à sua maior eficiência global, o DME é apontado também como um biocombustível importante 
para o futuro. O gás de síntese pode também ser convertido a etanol através de processos químicos, mas 
também a partir da conversão biológica do gás de síntese. A produção de etanol a partir do gás de síntese é 
uma opção que está a ser avaliada essencialmente nos EUA, visto que visa a substituição da gasolina. A subs-
tituição da caldeira de recuperação por gaseificadores tem o potencial teórico de melhorar significativamente 
a rentabilidade do processo de produção de pasta. Contudo, é necessário considerar um ajustamento nos 
balanços energéticos de forma a compensar a migração da energia contida no licor para os biocombustíveis, 
em detrimento da energia térmica necessária aos processos.

Os exemplos atrás apresentados no âmbito da Plataforma Bioquímica e Termoquímica são apenas as linhas 
primárias do desenvolvimento tecnológico perseguido nos últimos anos. Existem, para além destes conceitos, 
uma infinitude de linhas de desenvolvimento associadas a estas e a outras plataformas tecnológicas. É por 
isso importante ter uma perspectiva clara sobre as prioridades ID&D na área da Biorefinaria, como em outras, 
de forma a maximizar a utilidade dos esforços empreendidos.

PERSPECTIVA SOBRE ID&D NA ÁREA DA BIOREFINARIA

Novo Paradigma

Face às tendências sociais, ambientais e económicas, criadas em torno das questões energéticas nos últimos 
anos, geraram-se incentivos reais e artificiais para a alteração do foco de desenvolvimento económico. A pro-
messa de uma “economia verde”, com todos os seus potenciais benefícios (desenvolvimento áreas agrícolas e 
florestais, redução resíduos, mitigação poluição do ar e emissões gases efeito estufa, melhoria da balança 

Figura 3. Alternativas possíveis para a conversão do gás de síntese (Spath e Dayton, 2003)

O sistema de gaseificação pode ser acoplado a uma unidade de Produção de Energia Eléctrica de Ciclo 
Combinado. É expectável uma maior eficiência de produção de energia eléctrica (30-40%) neste tipo 
de sistemas, face às centrais termoeléctricas convencionais a biomassa. Contudo, os elevados custos de 
capital e a relativa inexperiência podem limitar a sua aplicação comercial a curto-prazo. A utilização 
de motores de combustão interna (ICE) pode ser outra opção para uma aplicação de pequena escala 
(<5MW). O principal problema desta aplicação continua associado à limpeza do gás de síntese. Nestes 
sistemas, a eficiência de produção de energia eléctrica pode atingir os 20-30%. Finalmente, a queima 
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carvão, a fúel ou em caldeiras de recuperação, é a forma mais simples de aproveitamento deste gás 
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Figura 3. Alternativas possíveis para a conversão do gás de síntese (Spath e Dayton, 2003).

Alternativamente, o gás de síntese pode ser submetido a processos químicos convencionais de forma a 
produzir combustíveis sintéticos (Fischer-Tropsch fuels), Di-metil-Eter (DME), metanol ou 
hidrogénio. Os combustíveis Fischer-Tropsch fuels, nomeadamente o diesel, são apontados como 
biocombustíveis estratégicos, visto que estes combustíveis possuem as mesmas características que os 
seus análogos fósseis, o que permite que possam ser incorporados na cadeia logística actualmente 
existente sem a alteração da motorização automóvel. Devido à sua maior eficiência global, o DME é 
apontado também como um biocombustível importante para o futuro. O gás de síntese pode também 
ser convertido a etanol através de processos químicos, mas também a partir da conversão biológica do 
gás de síntese. A produção de etanol a partir do gás de síntese é uma opção que está a ser avaliada 
essencialmente nos EUA, visto que visa a substituição da gasolina. A substituição da caldeira de 
recuperação por gaseificadores tem o potencial teórico de melhorar significativamente a rentabilidade 
do processo de produção de pasta. Contudo, é necessário considerar um ajustamento nos balanços 
energéticos de forma a compensar a migração da energia contida no licor para os biocombustíveis, em 
detrimento da energia térmica necessária aos processos. 

Os exemplos atrás apresentados no âmbito da Plataforma Bioquímica e Termoquímica são apenas as 
linhas primárias do desenvolvimento tecnológico perseguido nos últimos anos. Existem, para além 
destes conceitos, uma infinitude de linhas de desenvolvimento associadas a estas e a outras 
plataformas tecnológicas. É por isso importante ter uma perspectiva clara sobre as prioridades ID&D  
na área da Biorefinaria, como em outras, de forma a maximizar a utilidade dos esforços empreendidos.  
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económica, aumento da independência energética, etc), levou a uma alocação quase inédita de recursos 
públicos e privados para o desenvolvimento de biorefinarias, nas suas diversas vertentes. O enquadramento 
legislativo e directivo, nacional e comunitário, de promoção da utilização de recursos naturais, reforçou ainda 
mais este desígnio. 

O fluxo massivo de recursos público-privados gerou um incentivo claro e legítimo para o redireccionamento 
das estruturas I&D já existentes e/ou para a formação de novas competências I&D nesta área emergente. 
Esta evidência é observável tanto ao nível nacional como ao nível internacional. Na área da pasta e papel, foi 
evidente o processo de conversão das estruturas I&D (institucionais e académicas), que tipicamente endere-
çavam aspectos relacionadas com a produção de pasta  (cozimento, branqueamento, recuperação e energia, 
etc), passando a abordar questões fundamentalmente relacionadas com a biorefinaria. Centros de investiga-
ção de referência nesta indústria, como o Innventia ou VTT, converteram parte das suas capacidades para de-
senvolver este novo ramo da indústria. Outros grupos de investigação de Universidades associadas também 
enveredaram pelo mesmo caminho. O próprio RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel passou 
também a contar com competências na área da biorefinaria, muito embora a sua actividade I&D continue a 
endereçar temas predominantemente relacionados com a área da pasta e do papel.

Neste contexto, estão em curso inúmeras iniciativas para o desenvolvimento das biorefinarias. Estas inicia-
tivas são levadas a cabo por uma panóplia diversa de agentes ou stakeholders, tais como, Universidades, 
Institutos de Investigação, Fornecedores de Matéria-Prima, Fornecedores de Tecnologia, Empresas Transfor-
madoras, Empresas de Consumidor Final, Investidores Institucionais, Investidores Individuais, Governos e Es-
truturas Municipais, Estruturas Europeias etc. Esta “corrida ao ouro verde”, seja pela perspectiva do negócio 
ou meramente pela perspectiva do incentivo público, levou a uma corrida desenfreada ao desenvolvimento 
dos diversos conceitos associados às biorefinarias. Em muitos casos, este desenvolvimento contrariou os 
princípios básicos da utilização eficiente de recursos, patente no pensamento das ciências económicas. O 
desenvolvimento em sobreposição das mesmas actividades, o desenvolvimento não complementar da mesma 
área (investigação fundamental vs. Desenvolvimento instalações demonstração), desenvolvimento de pro-
jectos em áreas não estratégicas, constituem alguns exemplos de ineficiências patentes nos últimos anos na 
actividade ID&D na área da biorefinaria. Apesar disso, registaram-se evoluções importantes nesta área, em-
bora estejam cada vez mais presentes as dificuldades técnicas e económicas associadas à implementação dos 
novos conceitos ligados às biorefinarias. A busca pelo novo “El Dorado” sofreu um revés importante aquando 
do anúncio do processo de insolvência da CHOREN (gaseificação de biomassa para combustíveis líquidos) e 
RANGE FUELS (conversão de biomassa a etanol), projectos considerados de sucesso, apoiados pelos governos 
alemão e americano respectivamente.

As principais empresas na área da pasta e papel reconheceram já o potencial desta nova linha de desen-
volvimento que poderá alterar o seu modelo de negócio convencional. Contudo, apesar das empresas desta 
indústria serem as que potencialmente melhores condições possuem para adoptar e integrar estas novas 
tecnologias, são as que apresentam uma postura mais conservadora a esse respeito. Muitas das actividades 
de ID&D levadas a cabo por estas empresas são baseadas em redes, parcerias ou mesmo em contratos de 
joint-venture. Isto é um reconhecimento dos riscos associados ao desenvolvimento da biorefinaria, seja pelo 
lado do sourcing das matérias-primas, pelas questões tecnológicas, pelo conhecimento do mercado (com-
petidores, clientes, substitutos) ou por questões financeiras. Tipicamente, as parcerias em causa englobam 
empresas ou instituições de pelo menos duas destas áreas. Para além disso, o facto da indústria de pasta e 
papel ser de capital intensivo, implica que qualquer decisão na alteração do paradigma de negócio deva ser 
estudada minuciosamente.

A indústria da pasta e papel tem um conhecimento aprofundado acerca das principais matérias-primas de 
origem celulósica bem como das principais tecnologias a elas associadas, pelo que está numa posição pri-
vilegiada para avaliar potenciais oportunidades no domínio da biorefinaria. Quando se trata de avaliar de
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oportunidades de desenvolvimento na área da biorefinaria sugere-se que pelo menos 4 aspectos sejam anali-
sados (Figura 4): Nível de desenvolvimento tecnológico, atractividade de mercado dos produtos associados, o 
mérito económico da solução tecnológica e a identificação de vantagens competitivas VRIN (Valuable, Rare, 
Inimitable, Non-Substitutable). A avaliação positiva destes 4 factores em simultâneo representa a identifica-
ção de uma real oportunidade que merece o investimento no seu desenvolvimento. 

Projectos ID&D Nacionais

No âmbito do projecto “Roadmap para as Novas Tecnologias Energética: PORTUGAL 2010-2050”, suporta-
do pelo Fundo de Apoio à Inovação, e com coordenação técnica da E.Value, em cooperação com o LNEG e 
DGEG, foi realizada uma consulta exaustiva de bases de dados nacionais de projectos de ID&D aprovados por 
programas/sistemas de incentivos de âmbito nacional e Europeu, na área da energia, tendo sido selecciona-
dos aqueles que privilegiam as novas tecnologias energéticas suportados em recursos endógenos (E.Value, 
2010). Esta análise incidiu exclusivamente sobre projectos de ID&D, não tendo sido considerados projectos 
de outra natureza. Do ponto de vista nacional, as bases de dados de projectos consultadas incluíram a FCT-
MCTES, Fundo de Apoio à Inovação (FAI), Agência de Inovação (ADI) e Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN). Do ponto de vista internacional estas bases de dados incluem os Quadros Comunitários de 
Apoio (FP6 e FP7) e Intelligent Energy Europe (IEE).

Os projectos de ID&D identificados foram enquadrados em diferentes vectores energéticos, incluindo a Eó-
lica, Solar, Oceanos, Geotérmica, Mobilidade Eléctrica, Redes Eléctricas Inteligentes, Captura e Armazena-
mento de CO2, Pilhas de Combustível, Biomassa e Biocombustíveis. Apenas os dois últimos vectores serão 
enquadráveis no domínio da Biorefinaria. A  Figura 5 sintetiza os principais Projectos Nacionais de ID&D na 
área da Biomassa e na área de Biocombustíveis, como identificado pela E- Value. Este benchmark de projec-
tos ID&D permite verificar que os projectos de maior dimensão em cada uma destas áreas são liderados por 
empresas do grupo PortucelSoporcel (E.Value, 2010):

• Projecto PT-Lyptus – tem como objectivo o desenvolvimento, disponibilização e a monitorização de mate-
riais genéticos de eucalipto mais adaptados às condições edafo-climáticas de Portugal, visando o aumento da
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Figura 4. Diagrama de decisão para o desenvolvimento de oportunidades na área da biorefinria.

Projectos ID&D Nacionais 

No âmbito do projecto “Roadmap para as Novas Tecnologias Energética: PORTUGAL 2010-2050”, 
suportado pelo Fundo de Apoio à Inovação, e com coordenação técnica da E.Value, em cooperação 
com o LNEG e DGEG, foi realizada uma consulta exaustiva de bases de dados nacionais de projectos 
de ID&D aprovados por programas/sistemas de incentivos de âmbito nacional e Europeu, na área da 
energia, tendo sido seleccionados aqueles que privilegiam as novas tecnologias energéticas suportados 
em recursos endógenos (E.Value, 2010). Esta análise incidiu exclusivamente sobre projectos de 
ID&D, não tendo sido considerados projectos de outra natureza. Do ponto de vista nacional, as bases 
de dados de projectos consultadas incluíram a FCT-MCTES, Fundo de Apoio à Inovação (FAI), 
Agência de Inovação (ADI) e Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). Do ponto de vista 
internacional estas bases de dados incluem os Quadros Comunitários de Apoio (FP6 e FP7) e 
Intelligent Energy Europe (IEE). 

Os projectos de ID&D identificados foram enquadrados em diferentes vectores energéticos, incluindo 
a Eólica, Solar, Oceanos, Geotérmica, Mobilidade Eléctrica, Redes Eléctricas Inteligentes, Captura e 
Armazenamento de CO2, Pilhas de Combustível, Biomassa e Biocombustíveis. Apenas os dois últimos 
vectores serão enquadráveis no domínio da Biorefinaria. A  Figura 5 sintetiza os principais Projectos 
Nacionais de ID&D na área da Biomassa e na área de Biocombustíveis, como identificado pela E- 
Value. Este benchmark de projectos ID&D permite verificar que os projectos de maior dimensão em 
cada uma destas áreas são liderados por empresas do grupo PortucelSoporcel (E.Value, 2010): 

Projecto PT-Lyptus – tem como objectivo o desenvolvimento, disponibilização e a 
monitorização de materiais genéticos de eucalipto mais adaptados às condições edafo-
climáticas de Portugal, visando o aumento da eficiência da produção de madeira para paste e 
energia renovável. O eucalipto constitui, para Portugal, uma importante fonte para a produção 
de biomassa, ou “energia verde”, especialmente em zonas de menor aptidão agrícola ou 
florestal, o que justifica o desenvolvimento de materiais genéticos específicos para este fim. 
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eficiência da produção de madeira para pasta e energia renovável. O eucalipto constitui, para Portugal, uma 
importante fonte para a produção de biomassa, ou “energia verde”, especialmente em zonas de menor apti-
dão agrícola ou florestal, o que justifica o desenvolvimento de materiais genéticos específicos para este fim.

• Projecto BIIPP (Biorefinaria Integrada na Indústria da Pasta e Papel) - objectivo do projecto tem como 
aspecto central o desenvolvimento de conhecimento e de processos que possibilitem a produção de biocom-
bustíveis e de bioprodutos a partir das correntes processuais e/ou residuais do processo de produção de 
pasta kraft, visando o aumento do valor acrescentado, através da síntese de produtos de origem renovável. 
Uma descrição mais aprofundada deste projecto pode ser encontrada na secção seguinte.

Biorefinaria Integrada na Indústria da Pasta e Papel (BIIPP)

O projecto BIIPP (Biorefinaria Integrada na Indústria da Pasta e Papel) é desenvolvido no âmbito do progra-
ma “QREN – SI à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, Projectos I&DT Empresas em Co-Promoção”. 
Este projecto tem como promotor-líder a Soporcel e agrega como co-promotores o RAIZ – Instituto de In-
vestigação da Floresta e Papel, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto por intermédio do seu 
laboratório associado LSRE/LCM, a Universidade de Aveiro por intermédio do seu Departamento de Química, 
a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra por intermédio do Departamento de En-
genharia Química.

Este projecto pretende dar uma contribuição para o desenvolvimento do conceito de biorefinaria em Portu-
gal. O objectivo deste projecto passa pelo desenvolvimento de processos de produção de biocombustíveis e 
bioprodutos integrados na indústria de pasta e papel, que permitam aumentar o portfólio de produtos deste 
sector, aumentando a sua competitividade, minimizando o seu impacto ambiental e dinamizando a economia 
nacional associada a combustíveis e produtos de origem renovável. O princípio subjacente deste projecto 
passa por uma perspectiva de evolução na continuidade, i.e, não se preconiza uma alteração completa de 
paradigma no que à produção de pasta e papel diz respeito. Pretende-se essencialmente fazer melhor uso das 
correntes (processuais ou residuais) actualmente existentes no seio de uma fábrica de pasta kraft, produzin-
do produtos que acrescentem mais valor ao processo, mas mantendo o “core” na produção de pasta para pa-
pel. Neste sentido, a visão dos promotores associada a este projecto está assente em 3 linhas estratégicas:

 Figura 5. Projectos Nacionais de ID&D na área da Biomassa e na área de Biocombustíveis, 
como identificado pela E- Value. Projectos Pt-Lyptus e BIIPP são promovidos por empresas 

do grupo PortucelSoporcel (E.Value, 2010)
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A – Produção de Valor antes do Processo Kraft
B – Produção de Valor nas Correntes Residuais do Processo Kraft
C – Valorização dos Componentes da Casca

Dentro de cada linha estratégica identificam-se diferentes vias de investigação. Na primeira linha estratégica 
aborda-se especificamente a produção de bioetanol de 2ª geração integrada no processo kraft: 

A1) Produção de Açúcares Fermentáveis a partir das Hemiceluloses de Eucalyptus globulus extraídas antes 
do Cozimento Kraft – Uma fracção importante destas hemiceluloses é degradada inevitavelmente no cozi-
mento kraft. Estas são posteriormente valorizadas energeticamente através da sua queima, não obstante o 
seu baixo poder calorífico. Assim, presume-se que é possível extrair, antes do cozimento kraft, uma fracção 
das hemiceluloses presentes na madeira com o objectivo de produzir uma corrente concentrada de açúcares 
fermentáveis sem causar impactos negativos no processo kraft e nas propriedades da pasta final. Estes 
açúcares poderão ser convertidos biologicamente em diversos produtos de maior valor acrescentado em 
relação à sua utilização actual, nomeadamente bioetanol. Para além disso, é expectável que ocorram outros 
impactos positivos suplementares decorrentes da extracção simultânea de extractáveis lipofílicos e metais 
que poderão minimizar os problemas de pitch e de acumulação de NPE’s respectivamente (Ecocyclic Pulp 
Mill, 2002; Saltberg et al., 2006). Algum trabalho foi já desenvolvido pelos co-promotores (Teles et al., 2011; 
Rocha e Carvalho, 2011; Mendes et al., 2011; Carvalho et al., 2009; Mendes et al., 2009a e 2009b; Mendes 
et al., 2008). Assim,  nesta área do projecto pretende-se especificamente optimizar a etapa de pré-extracção 
de hemiceluloses da madeira de E. globulus, bem como optimizar a hidrólise secundária dos extractos recor-
rendo a um processo químico e/ou enzimático.

Dentro da segunda linha estratégica pretende-se optimizar o uso de uma corrente residual do processo de 
produção de pasta para a produção de biocombustíveis:

B1) Produção de Etanol a partir das Lamas Primárias – O tratamento de efluentes gerados na indústria de 
pasta e papel consiste na remoção dos sólidos suspensos (tratamento primário) e posterior eliminação dos 
sólidos orgânicos dissolvidos (tratamento secundário). Do tratamento primário do efluente resulta a segre-
gação de um resíduo sólido constituído por fibra perdida nas diferentes fases do processo, outro material 
orgânico em suspensão, sólidos inorgânicos provenientes da área de recuperação e cargas inorgânicas utili-
zadas na produção de papel, como por exemplo o carbonato de cálcio. A composição desta matriz de sólidos 
residuais, designada por lamas primárias, depende da natureza do processo de produção de pasta e da sua 
integração com a produção de papel. As lamas primárias constituem uma matéria-prima com potencial para 
a produção de bioetanol de 2ª geração (Kerstetter et al., 1997; Wiegand, 1994). Este material é constituído 
essencialmente por fibras recuperadas do processo de produção de pasta e papel. As fibras estão já separa-
das da matriz lenhosa original, facilitando o trabalho de conversão, minimizando a inibição do processo de 
fermentação por compostos de lenhina. O principal problema associada à valorização das lamas primárias 
é a elevada carga de inorgânicos, especialmente nas situações de integração com a produção de papel. O 
processo logístico de recolha e concentração deste material está já implementado num site fabril específico. 
Este resíduo sólido é produzido inevitavelmente na indústria de pasta e papel pelo que a regularidade do seu 
abastecimento está garantida. Assim, neste contexto os objectivos e metas para esta linha estratégica passam 
pelo estudo de metodologias de pré-tratamento, de hidrólise secundária, recorrendo a um processo químico 
e/ou enzimático, e de fermentação das lamas primárias a bioetanol de 2ª geração. Alguma informação sobre 
esta vertente pode ser encontrada em Carvalho et al., 2011 e Mendes et al. 2011b.

Na última linha estratégica, prevê-se avaliar o potencial da casca de madeira de E. globulus, principal matéria-
-prima utilizada pela indústria papeleira Nacional, como fonte de compostos químicos de origem renovável 
de elevado valor acrescentado, segundo duas perspectivas:
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C1) Obtenção de Compostos Polifenólicos de Elevado Valor Acrescentado a partir da Casca de Eucalyptus 
globulus – A casca é extremamente rica em compostos polifenólicos (fracção polar). Esta fracção, determina-
da por extracção com solução de NaOH, é estimada em 20-30% do peso de casca (Pereira, 1988). São consi-
derados três grupos nesta fracção: compostos fenólicos simples (como ácido gálico e ácido elágico), elagita-
ninos (ou taninos hidrolisáveis) e proantocianidinas ou taninos condensados (Cadahía et al., 1997a, 1997b). 
Estes grupos de compostos são referidos na literatura como produtos biologicamente activos (Quideau et 
al., 1996; Amakura et al., 2002; Priyadarsini et al., 2002; Kim and Lee, 2004, Veluri, 2006). Destacam-
-se as actividades anti-oxidante, anti-inflamatória e anti-microbiana (Liu e Castonguay, 1991; Saito, 1998; 
Balasundram et al., 2006; Proestos et al., 2006). Outras aplicações, que não as farmacológicas, referem-se 
à capacidade de complexar iões metálicos e proteínas, sendo esta propriedade a base da sua aplicação no 
curtimento de peles, clarificação de bebidas e está ainda na base da sua actividade anti-microbiana e conhe-
cida adstringência (Laks, 1991). Outras utilizações incluem o fabrico de adesivos e revestimentos (Hergert, 
1989; Pizzi, 1994; Pizzi, 1998; Vazquez, 1992) e de agentes plastificantes e coadjuvantes de dispersão em 
cimentos (Kaspar, 1996), utilização conjunta com resinas de melamina-ureia-formaldeído para a indústria 
dos curtumes (Simon, 2003), bem como outras aplicações ainda não exploradas (Pizzi, 2008). A maior difi-
culdade na valorização destes compostos está associada à complexidade dos extractos obtidos. O fracciona-
mento e separação de compostos por grupos é, por isso, uma das formas de ultrapassar esta complexidade 
e, em simultâneo, permitir obter compostos que poderão ter aplicações mais específicas do que na mistura 
inicial, potencializando o seu valor. Pretende-se nesta área optimizar a extracção, separação e purificação de 
compostos polifenólicos da casca de E. globulus. Alguma informação sobre esta vertente pode ser encontrada 
em Mota, 2011 e em Mota et al., 2011.

C2) Obtenção de Compostos Triterpénicos de Elevado Valor Acrescentado a partir da Casca de Eucalyptus 
globulus – Outros estudos levados a cabo pelos co-promotores deste projecto (Freire et al., 2002; Domingues, 
2007) demonstram que a casca de E. globulus também é rica em compostos triterpénicos (fracção apolar), 
destacando-se os ácidos ursólico e oleanólico, bem como os ácidos betulínico e betulónico e o β-sitosterol. 
Estes componentes têm propriedades farmacológicas reconhecidas (Liu, 2005), tendo, ou podendo ter, apli-
cações medicinais, em cosméticos ou como aditivos alimentares. A casca de E. globulus pode conter mais 4 g 
de triterpenóides por kg, estando estes particularmente concentrados na parte externa desta (mais de 25g/ 
/kg). Assim, os objectivos específicos desta linha de desenvolvimento passam pela optimização das condi-
ções de extracção e fraccionamento dos compostos triterpénicos presentes na casca de E. globulus. Alguma 
informação de trabalho desenvolvido sobre esta vertente pode ser encontrada em Domingues et al., 2011a, 
2011b, 2011c, 2011d e Oliveira et al., 2011.

Colaboração, Redes e Parcerias

A investigação e desenvolvimento na área da biorefinaria é demasiado complexa e abrangente para poder ser 
centralizada de forma eficiente e eficaz num único agente. A multi-diversidade de competências e de meios 
necessários para esta área sugerem a adopção de estratégias de cooperação estreita entre diversas entidades. 
O projecto BIIPP atrás descrito é apenas um exemplo de como diferentes entidades podem ser alocadas con-
soante as suas competências e especificidades técnicas para formar um consórcio ecléctico e complementar. 
Este projecto é já o resultado de uma cooperação contínua entre as várias instituições que se tem vindo a 
desenvolver nos últimos anos. É possível, contudo, identificar um gradiente de níveis de cooperação assente 
na importância relativa do conhecimento, competências e capacidades da própria Instituição face a Entida-
des Externas (Figura 6).

O RAIZ continua a ser um vértice estratégico que garante o alinhamento entre a vertente industrial e a ver-
tente académica. O RAIZ tem por isso colaborado de forma contínua, na área da biorefinaria, com diversas 
instituições de referência da academia tais como a Universidade de Aveiro (UA), Faculdade de Engenharia
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da Universidade do Porto (FEUP), Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), 
Universidade do Minho (UM), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Instituto Superior Técnico 
(IST), entre outros.

Para além da colaboração bilateral, o RAIZ participa também em redes ou plataformas de cooperação e 
desenvolvimento. Um desses exemplos, é a participação no Grupo Nacional para a Integração de Proces-
sos (GNIP). Este grupo é um consórcio de instituições, empresas e universidades que foi constituído com o 
objectivo genérico de divulgar e promover as metodologias de Integração de Processos em Portugal e dar 
o apoio necessário à participação portuguesa no Acordo Industrial Energy-related Technologies and Sys-
tems (IETS), no âmbito da Agência Internacional de Energia (IEA). Este Grupo é coordenado pelo Instituto 
Superior Técnico e pelo LNEG sendo actualmente constituído pelas seguintes entidades: Direcção Geral de 
Geologia e Energia; Faculdade de Engenharia do Porto; IAPMEI, ISEL, ISEP, Investwood, Petrogal-Petróleos de 
Portugal,S.A., Repsol YPF, CUF e ADENE (GNIP, 2011; IETS, 2011). Dentro do acordo IETS, o RAIZ tem vindo 
a desempenhar um papel activo na dinamização de uma plataforma colaborativa internacional para o desen-
volvimento da área da biorefinaria. Esta plataforma, designada por Annex XI:Industry-based Biorefineries  
tem o objectivo de promover a cooperação entre diversos agentes internacionais no sentido de desenvolver 
um conceito integrado de biorefinaria em diferentes sectores industriais, tendo como alicerce comum a utili-
zação de biomassa para a produção de biocombustíveis, bioenergia e bioprodutos (IETS, 2011). Para além da 
participação directa nas redes colaborativas é importante acompanhar o desenvolvimento de outras redes in-
ternacionais, projectos ou programas, tais como Star-Colibri, IEA Bioenergy Task 42, European Forest-Based 
Sector Technology Platform (FTP), Biofuels technology Platform, European Industrial Bioenergy Initiative 
(EIBI), entre outras.

Outro exemplo de rede colaborativa, na qual o RAIZ participa de forma activa, é a plataforma “IDPoR – In-
vestigação e Desenvolvimento em Polímeros de Fontes Renováveis”. Esta plataforma foi criada pelo CICECO 
(Centro de Investigação em Cerâmicos e Compósitos) e o Departamento de Química da Universidade de Avei-
ro com o objectivo de promover a produção e a difusão de conhecimento, na área dos sistemas e materiais 
de fontes renováveis, entre Universidade e Indústrias, procurando responder às dificuldades conhecidas e 
potenciar uma dinâmica nova de cooperação entre os agentes de ID&D. Para além do RAIZ e da Universidade 
de Aveiro, participam nesta plataforma a Caima – Indústria de Celulose, CIN S. A., Resiquímica, Euroresinas 
e Sapec Química (IDPOR, 2011).

Para além dos vários tipos de cooperação atrás descritos, numa fase final de desenvolvimento da tecno-
logia poderá ser necessário aprofundar as relações estratégicas com outros agentes. Assim, parcerias e 
alianças estratégicas poderão surgir, levando mesmo à criação de Joint-Ventures. Este tem sido o caminho 
seguido pelas principais empresas de pasta e papel, tais como a Stora Enso, UPM Kymmene, Norske Skog e 
Weyerhaeuser (Johnson et al., 2009). As parcerias são efectuados sobretudo com empresas petroquímicas, 
empresas fornecedoras de tecnologia ou especializadas na logística da matéria-prima. Isto visa agregar um 
conjunto de competências complementares às já existentes e ao mesmo tempo diluir o risco tanto económi-
co como financeiro.
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Figura 6. Matriz de segmentação de níveis de cooperação no desenvolvimento da Biorefinaria, 
com base na importância relativa do conhecimento, competências e capacidades 

das Entidades Externas e da própria Instituição

CONCLUSÕES
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das biorefinarias, baseadas em material lenhino-celulósico é inevitável a médio prazo. O novo paradigma so-
cial e ambiental gerou a necessidade de se desenvolver uma nova economia baseada em carbono de origem 
renovável. É expectável que a implementação das biorefinarias esteja associada à indústria de pasta e papel 
face às sinergias que esta encerra. Assim é expectável que a indústria de pasta e papel se converta progres-
sivamente numa Biorefinaria de 2ª Geração.

Não obstante o potencial deste novo conceito, é necessário ter em perspectiva as dificuldades técnico-eco-
nómicas que é necessário ultrapassar antes que as biorefinarias se tornem numa realidade democratizada. 
Actualmente, não se conhece nenhuma opção tecnológica de 2ª geração que esteja comercialmente disponí-
vel e/ou seja isenta de risco. É necessário continuar a apostar em actividades ID&D de forma a ultrapassar 
incertezas e dirimir riscos. Contudo, a própria actividade de ID&D deve ser gerida, em parte, tal como outra 
actividade empresarial. Deve ser utilizada como uma ferramenta para a concretização da visão estratégica 
da empresa/país e não surgir como uma mera reacção aos incentivos criados. Ou seja, deve ser pró-activa e 
não reactiva.

Por último, reconhece-se que a área da biorefinaria é demasiado complexa e abrangente para poder ser le-
vada a cabo por uma única entidade. A multi-diversidade de competências e de meios necessários para esta 
área sugerem a adopção de estratégias de cooperação estreita entre diversos players. Dependendo do nível 
de cooperação, esta estratégia permite aumentar as áreas de acção, reduzir a quantidade de recursos aloca-
dos, e no limite diluir o risco tanto económico como financeiro.
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Figura 6. Matriz de segmentação de níveis de cooperação no desenvolvimento da Biorefinaria, com base 
na importância relativa do conhecimento, competências e capacidades das Entidades Externas e da 
própria Instituição.
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RAIZ – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO DA FLORESTA E PAPEL

O RAIZ é um organismo privado criado em 1995, sem fins lucrativos, tendo como sócios principais empresas 
do grupo Portucel Soporcel (94%), a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (2%), 
Universidade de Aveiro (2%) e o Instituto Superior de Agronomia (2%). O RAIZ  tem como objectivo reforçar 
a competitividade dos sectores florestal e papeleiro, através da investigação, do apoio tecnológico e da for-
mação especializada.
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Global pellet market 
outlook to 2020

Energias Renováveis

Significant growth is widely predicted in the pellet markets worldwide. Europe will continue as the largest 
source of demand with markets also emerging in Asia. Growth in production will continue in North America 
but new production is being established in nearly all fibre baskets worldwide. In addition, pellets produced 
from agricultural products and with unique treatments such as torrefaction may also emerge to some degree. 
The current global market volume of biomass pellets of around 16 million mt/a is projected to increase to 46 
million mt/a by 2020 (CAGR ~11%), representing a total market value of up to $8 billion (€5.6 billion). 

PÖYRY

COPYRIGHT@PÖYRY 1

South 
America

North
America

Western
Europe

Eastern
Europe

Russia

Japan &
Korea

China

Oceania

Million tonnes

2010

2015

2020

GLOBAL PELLET CONSUMPTION – 2015 AND 2020 OUTLOOK
Western Europe will continue to be the largest pellet consumer in the next decade.
North America will see growth mainly in the residential pellet sector. The Asian
countries have seen emerging use of pellets recently and this will continue.
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Market growth

Adoption of biomass pellets is largely driven by renewable energy policy and financial incentives and this 
will continue to be the case; though this reliance on unpredictable incentives adds a certain level of uncer-
tainty. Increasing influence from fossil fuel prices will also play a larger role in the future. Western Europe 
will remain the largest consuming region (13 million mt/a), with much of the growth being driven by use for 
the production of electricity in the Benelux, Denmark, and the UK. In addition, continued growth is forecast 
for the residential and commercial heating markets in Scandinavia and other parts of Europe. There is a 
large gap between what is currently used for forestry biomass-based energy generation and what is outli-
ned in each country’s National Renewable Energy Action Plan (NREAP) to come from wood based biomass 
(340 TWh), and more specifically on each country’s NREAP goals for that proportion to come from pellets. 
In North America, in contrast to Europe, most of the growth is predicted to come from the residential hea-
ting market, largely driven by the increasing cost of heating oil relative to fuel pellets. Moderate growth is 
also forecast in the industrial energy market though this assumes a minor role for government incentives 
which could otherwise greatly increase adoption of pellets. China is emerging as a significant future pellet 
consumer and producer with the addition of a great numbers of pellet plants to the project pipeline. Most 
of the feedstock requirement is forecast to be satisfied through production from domestic agricultural and 
processing residues such as rice husk. Consequently, this growth is not expected to have a large influence on 
international trade flows. 
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GLOBAL PELLET PRODUCTION – 2015 AND 2020 OUTLOOK 
Although the largest pellet production capacities are forecast to remain in Europe –
a region with strong competition for raw materials – the growing demand will
increasingly be satisfied by imports from other regions which have surplus
biomass. China is unlikely to become an important wood pellet producer due to a
large raw material deficit. It is likely to focus on agricultural raw materials instead.
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Trade flows

Transcontinental trade flows of pellets totalled 2.0 million mt/a in 2010 (including eastern to western Euro-
pe), with nearly all of this between North America and western Europe. Relatively minor amounts also moved 
from North America to Asia, Canada to the US, and eastern Europe to western Europe. Finnish management 
consultant Pöyry expects all of these current trade flows to increase in magnitude while movements are ex-
pected to emerge from South America and Russia to western Europe as well as trade from Oceania to Japan 
and Korea. Total transcontinental trade flows in 2020 are expected to reach over 18 million mt/a, or about 
40% of total production. In order to supply this international trade in biomass pellets, increasingly large pel-
let manufacturing facilities have been built in regions with high biomass availability. The first of these plants 
were built in western Canada in order to take advantage of fibre made available by the Mountain Pine Beetle 
infestations. Next, plants were built in the southeastern US to use roundwood and residues, and Australia to 
make use of harvesting residues from Eucalyptus plantations. Just recently the largest plant in the world was 
completed in Russia and plants are in varying stages of development in eastern Europe and South America. 
These are all designed primarily to feed the growing demands of western Europe but much is likely to be 
destined for Northeast Asia in the relatively near future.
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WORLD PELLET TRADE FLOWS IN 2010
Western Europe has recently been the largest off-take market for wood pellets, with
total imports adding up to 2 million tonnes in 2010. Statistics indicate an Intra-
European trade volume of wood pellets as high as 3.3 million tonnes.
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Competition

Low cost producers in emerging markets are likely to be very competitive against North American producers 
which already see tight profit margins. A supply push is likely to come from South American mills which 
should have an advantage in fibre cost while eastern European producers face much lower transportation 
expenses to off take markets. Demand pull will continue to come from western Europe but Pöyry expects 
that it will also emerge from Japan and Korea in the very near future. This latter demand will be fed by plants 
from the west coast of North America and Oceania. Africa may begin to play a role in the European market 
but major developments are only likely beyond the 2020 time horizon of this study. 

Residential market 

This industry is highly fragmented in most regions. These smaller plants vastly outnumber larger industrial 
focused ones by number. They often use sawmill residues from nearby wood products industries or are inte-
grated directly into a sawmill. Because of the various markets to which these residues can be sold and fluctu-
ations in wood product demand and sawlog supply, many of these pellet facilities often run at low utilisation 
rates. This was very much the case during the economic downturn of the last two years. All wood product 
manufacturing decreased and therefore less residue was available to the market. 

Price outlook 

Production conditions and end use markets for the two different pellet classes differ, as do their respective 
price outlooks. Residential pellet markets are usually regional and they are expected to remain this way, 
although prices are expected to increase in Europe where the greatest number of trades occurs. Industrial 
pellets prices are more reminiscent of commodities, and are therefore less regional. Pöyry predicts that the 
prices for the latter will remain relatively stable. Large amounts of supply are predicted to come on line from 
new regions while incentives in Europe will both increase demand and act as a sort of cap on what pellet 
consumers are able to pay. 

Market incentives 

The magnitude of the growth for this market is heavily dependent on the political will for biomass energy and 
the associated financial incentives. These are especially favourable in countries such as The Netherlands, Den-
mark, Belgium, and the UK. In addition, demand depends on the cost of alternative energy sources to pellets 
which influence the competitiveness of such a fuel. This is especially the case in countries where the bulk of 
pellet demand is in the residential sector, e.g. Germany and the US. There are some signs that industrial users 
of pellets are beginning to integrate upstream by building their own pellet mills in areas with high biomass 
availability, e.g. RWE/Georgia Biomass. This can assure them better control over supply chains but not supply 
security. In addition, many small pellet producers are starting to either integrate downstream to control their 
distribution or join up with other pellet producers to increase their market share, at least regionally. This sho-
ws signs of market maturation although, in most markets, biomass pellets have not reached the point of being 
a commodity as a result of differing quality standards and a lack of transparency due to relatively few trades 
per unit time. Producers may struggle to keep costs low in order to maintain their bottom line. It will remain 
essential to find ways to improve efficiency and increase productivity in an increasingly competitive market. 

Source: Pöyry multiclient study, Wood Pellets – Becoming A Global Commodity?, 2011

For more information:
Andreas Teir, Director
Pöyry Management Consulting
andreas.teir@poyry.com
www.poyry.com
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Novel solutions 
for pulp mill energy 
intensification

Energias Renováveis

METSO POWER

ABSTRACT

The pulp and paper industry is well positioned in the current business environment where there is an ever 
growing demand for renewable and sustainable products. The industry has the benefit of dealing with a re-
newable raw material that can be converted into valuable sustainable products. In addition to the conventio-
nal paper and board, biofuels and electricity are becoming more important sources of revenue for the future. 
This article presents novel solutions on how to increase power generation, replace fossil fuels and export the 
surplus energy as a biofuel.

Modern pulp mills have a surplus of energy that is normally converted into electricity using a condensing 
turbine. With conventional recovery boiler steam parameters, the power generation efficiency still remains 
fairly low, at approximately 16%. Utilizing a high power recovery boiler concept the amount of power gene-
rated can be substantially raised. Another interesting avenue for exporting the surplus energy is LignoBoost, 
which is a process that separates lignin from black liquor. The extracted lignin is good quality biofuel of high 
heating value. In the future, lignin may become even more valuable if used as a raw material for various 
chemicals. In addition, pulp mills typically use fossil fuel (oil or gas) in the lime kiln, but by having a biomass 
gasifier, bio-based syngas can be generated for use in the kiln, thereby replacing fossil fuel. The available 
biomass can be also converted into bio-oil in a pyrolysis process integrated with the bark boiler. The bio-oil 
can be used as such to replace oil or potentially further processed into transportation fuel.

High Power RECOX recovery boiler

Economies of scale have driven up recovery boiler capacities substantially over the past ten years. Today, a 
new boiler built for a green field mill will have a black liquor dry solids capacity in the range 4,000 tDS/d dry 
solids per day to 7,000 tDS/d. The thermal capacity corresponds to a fuel heat input of 650 MW to 1,000 
MW. This provides considerable potential for increasing bioelectricity production by increasing the boiler 
high pressure steam generation. A conventional recovery boiler has steam parameters of 480 °C and 84 bar. 
The air is heated with low and medium pressure steam to 150 °C. Sootblowing steam is taken from the pri-
mary superheater, and feedwater temperature at the economizer inlet is 115 °C.

Jussi Mäntyniemi
General Manager, Technology

Power business line
Tel. +358 20 141 2412

jussi.mantyniemi@metso.com

TEXT Jussi Mäntyniemi
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The High Power RECOX recovery boiler features several ways of 
increasing power generation

• Combustion air heated up to 190 °C
• Feedwater tank operating at full back pressure steam pressure
• Feedwater preheater using medium pressure steam
• Sootblowing steam from turbine extraction
• Elevated superheated steam temperature

If all High Power features are incorporated into the design, the total power generation can increase up to 
16% compared to the base case. In the case of a 4,000 tDS/d recovery boiler this equates to the production 
of an additional 15 MW of electricity. Naturally the most feasible concept for each case needs to be evaluated 
on the basis of energy prices and mill process conditions. Figure 2 presents the increase in power generation 
associated with each feature, with a boiler capacity of 4,000 tDS/d.

Figure 1 shows the High Power concept of a Finnish recovery boiler started up in 2008, where all these 
features were applied.

Figure 1. High Power concept. 

Figure 2. Additional power generation from a range of features, with a 4,000 tDS/d recovery boiler
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LignoBoost process

Partial lignin extraction from black liquor provides an attractive alternative for removing surplus energy 
from the process. Since lignin is a high quality fuel, it can be either burnt in a high efficiency power boiler 
or in a lime kiln. Table 1 top right presents an analysis of black liquor and lignin. In the future, further refi-
ning for transportation fuels or specialty chemicals may make lignin an even more valuable product. Lignin 
content in soft wood black liquor is approximately 510 kg/ADt (air dry ton) of pulp, and in hard wood black 
liquor 340 kg/ADt of pulp.

With the feedwater preheater the flue gas temperature after the economizer is at the level of about 200°C. 
This heat can be recovered with flue gas coolers that are located after the electrostatic precipitators as shown 
in Figure 3. Since the coolers are in the low dust flue gas stream they can be of compact cross flow design. A 
separate low pressure water circuit is used to transfer heat either to air preheating or demineralized water. 
Thus, back pressure steam usage is reduced and more steam is available for power generation.

Table 1. Analysis of typical black liquor and lignin. 

Figure 3. Flue gas cooler concept. 
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In the LignoBoost process the black liquor from the evaporator is led into the acidification phase at a dry 
solids content of 40%. In this phase, CO2 is mixed into the liquor to drop the pH, which eventually results in 
precipitation of lignin. In the next phase lignin is dewatered to 65% dry solids using a press filter. To wash 
impurities from the lignin cake it is again dissolved with wash water. The pH of the slurry is decreased with 
sulfuric acid causing alkalines to dissolve. The slurried lignin is again filtered and the filtrate is introduced 
back to the evaporation plant (Figure 4).

In the event that the recovery boiler forms a bottleneck at the mill, lignin extraction may provide a means 
to increase pulp production. This naturally depends on the available reserve capacity in other departments 
within the mill. By removing lignin from black liquor its heating value decreases. As an example, if 50% lig-
nin is removed the higher heating value will drop from 14.0 MJ/kg DS to 12.67 MJ/kg DS. If the boiler heat 
load is maintained, this change would theoretically result in 25% more pulping capacity. Figure 5 shows the 
possible production increase as a function of the amount of lignin separated.

Figure 4. LignoBoost process.

Figure 5. Pulp production increase as a function of lignin extraction
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Biomass gasification

The main consumer of fossil fuel in a pulp mill is the lime kiln, representing a heat input of 1.4 GJ/ADt of 
pulp. High fossil fuel prices together with CO2 credits have made biomass gasification a viable option for 
reducing mill dependency on fossil fuels. Lime kiln gasifiers were first introduced to the market in the early 
1980s and several were built at that time. However, they did not succeed in making a breakthrough until the 
declining oil price made them unprofitable.

A lime kiln gasifier consists of the following: CFB (circulating fluidized bed) gasifier, air preheater gas duct, 
burner and auxiliary equipment. A schematic image of a typical gasifier is shown in Figure 6.

The fuel to be gasified in a lime kiln gasifier should have fuel moisture content <15% in order to avoid exten-
sive flue gas flow that would limit the kiln capacity. The low moisture content is also required for a proper 
kiln temperature profile. Since the most likely fuel available, bark, has a higher moisture content than requi-
red, a dryer is needed in the system. The most economical source for drying heat is mill secondary heat. The 
heat could also be recovered from the recovery boiler flue gases after the precipitator with flue gas coolers 
as discussed in regard to the High Power RECOX above.

The CFB gasifier body is a refractory lined reactor. The air required for gasification is introduced to the reac-
tor through a distribution grid on the bottom of the reactor. Due to the high velocity, the particles carry over 
into the cyclone where gas and the particles are separated. The gasifier operates at a temperature range of 
600 °C to 700 °C.

With the fuel prices of biomass and oil being approximately 13 €/MWh and 35 €/MWh respectively, a bio-
mass lime kiln gasifier provides annual savings of 7,000,000 € in a 650,000 ADt/y pulp mill.

Figure 6. Lime kiln biomass gasifier
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Biomass pyrolysis

In an integrated pyrolysis concept the fast pyrolysis process is connected to a fluidized bed boiler (Figure 
7). Biomass is introduced into the pyrolyser, which utilizes the hot sand from the boiler as a heat source. 
Devolatized compounds of the biomass are condensed forming pyrolysis oil (bio-oil). The remaining char and 
non-condensable gases are returned into the boiler with the sand.

For a high quality bio-oil and yield the moisture content of the feedstock is a key parameter. Secondary heat 
available in the mill can be utilized for drying, and thus integration with the mill improves efficiency.
Although the physical properties of biomass-based bio-oil differ substantially from those of fossil oil (Table 
2), the bio-oil can be used to replace fossil fuels in boilers and lime kilns.

Integrated pyrolysis provides an opportunity to refine biomass to increase its value as a fuel source. If the 
mill energy balance allows, bio-oil can be exported from the mill, thus providing a potential revenue stream, 
or used within the mill to make it CO2 neutral.

Conclusions

Novel solutions in the form of a biomass lime kiln gasifier, LignoBoost, integrated pyrolysis and High Power 
RECOX provide alternatives for getting the best value out of the pulp mill energy surplus and for making the 
mill less fossil-fuel dependent. The surplus energy can be either converted to electricity or exported from the 
mill as bio-oil or lignin. 

Figure 7. Integrated pyrolysis

Table 2. Physical properties of fast pyrolysis bio-oils and light fuel oil
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Teoricamente, para transformar essa 
biomassa em energia, bastaria retirar 
40% do material deixado nas plantações 

Biomassa poderá 
gerar até um terço 
da eletricidade

Energias Renováveis

PORTAL DO AGRONEGÓCIO

Os resíduos vegetais deixados no campo pelo agronegócio têm potencial para gerar de 120 milhões a 130 
milhões de MW/h de energia ao ano - cerca de um terço de toda a energia consumida no país. Teoricamente, 
para transformar essa biomassa em energia, bastaria retirar 40% do material deixado nas plantações. “Com 
isso, não haveria nenhum tipo de dano do ponto de vista de recuperação do solo”, observa Luciano Basto, 
pesquisador do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ). No entanto, o alto custo do transporte dos resíduos torna o negócio 
pouco atraente. 

O aproveitamento do bagaço de cana é praticamente uma exceção. “Como a produção de açúcar e álcool 
inclui o transporte da cana até a área de processamento, e o resíduo fica lá mesmo, isso facilita o aprovei-
tamento da biomassa. Nas outras culturas, o resíduo é deixado no solo da plantação ou queimado no local”, 
explica Basto. “Já gerar energia a partir dos restos do milho ou da soja sai bem mais caro.”

Para gerar energia, a biomassa vegetal passa por processo de queima de material orgânico para a geração de 
calor e de vapor, que movimenta uma turbina geradora. “Toda a queima de material gera uma quantidade de 
CO2, mas nesse caso, esse total é anulado pela fotossíntese do CO2 na fase de crescimento da planta”, informa 
Basto.
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O potencial brasileiro para geração de biomassa atrai empresas e institutos de pesquisas no exterior. A Co-
ppe/UFRJ firmou convênio com a universidade chinesa de Tsinghua e a companhia dinamarquesa Novozy-
mes, maior produtora mundial de enzimas, para testar matérias-primas brasileiras em processo de produção 
de biocombustíveis de 2ª geração. “Os chineses detêm tecnologia que usa enzimas para reaproveitar a borra 
gerada por plantas usadas na produção de biodiesel”, diz Ricardo Villela, pesquisador da Coppe/UFRJ.

Segundo ele, se tudo der certo, a tecnologia será licenciada no Brasil pela Coppe/UFRJ, com royalties com-
partilhados com a universidade chinesa. O uso da borra, diz ele, pode viabilizar novos projetos de biodiesel. 
“O óleo de palma é mais caro que o biodiesel, e muitas vezes ele não compensa para o agricultor”, explica. 
“Mas se ele produzir o combustível a partir da borra, ganha um novo produto e se livra de um passivo am-
biental.”

Outro projeto da Coppe/UFRJ visa a produção de etanol a partir da hidrólise da celulose no bagaço de cana. 
“Com isso podemos aumentar em até 50% o aproveitamento energético da cana”, diz Villela. No processo 
normal, apenas um terço da energia contida na planta é aproveitada. A pesquisa vem sendo realizada em 
parceria com o Instituto de Química da UFRJ e conta com o financiamento da Jica, agência de cooperação 
tecnológica do Japão.

Há também grande potencial energético no uso de dejetos de aves, suínos e bovinos. Há décadas, esses resí-
duos provocam graves problemas ambientais no Oeste do Paraná, onde os rebanhos confinados contam com 
1,5 milhão de suínos e 500 mil cabeças de gado leiteiro e se produz 40 milhões de aves. O problema é que a 
receita gerada pela carne e pelo leite não paga o tratamento desse resíduo.

A solução é usar o material para geração de energia e produção de biofertilizantes. Com o apoio da Itaipu 
Binacional, grandes, médios e pequenos produtores da região geram quase 7 mil m3 de biogás por dia, aten-
dendo suas próprias necessidades energéticas, reduzindo a emissão de CO2 e a poluição nos rios. Em quatro 
anos e meio, foram investidos R$ 6,5 milhões no projeto. “A potência instalada é de apenas 700 KVa, mas 
para esses produtores é como ter uma Itaipu particular”, diz Cícero Bley Jr., superintendente de energias 
renováveis da companhia geradora. E os pecuaristas e avicultores podem vender o excedente para a Compa-
nhia Paranaense de Energia (Copel), segundo Bley Jr. “Uma das granjas, a Colombari, que tem 4,2 mil suínos, 
vem obtendo receita adicional de quase R$ 30 mil por ano com o excedente de energia.”

Reaproveitar a biomassa ajuda a garantir a autossuficiência energética da Veracel. A fabricante de celulose 
gera até 15 mil MW/h, suficiente para atender a uma cidade com 50 mil habitantes. E, apesar de operar 
com cerca de 30% de capacidade ociosa nas plantas de geração, gera a própria energia e vende excedentes 
a clientes cativos e para o mercado spot. “A maior parte da nossa energia é gerada a partir do ‘licor’, resíduo 
que mistura elementos orgânicos e inorgânicos formados pelo cozimento do material para fabricação de 
celulose”, diz Ari Medeiros, diretor de operações da empresa baiana. “A biomassa de eucalipto responde por 
7% do total gerado.” Os US$ 25 milhões investidos na planta de biomassa foram amortizados em cinco anos, 
informa o executivo.

Fonte: http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=4&idnot=68683
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A TECNICELPA 
NO 44º Congresso 

e Exposição 
Internacional 

de Celulose e Papel 
da ABTCP

De 3 a 5 de Outubro decorreu em São Paulo, no Tran-
samerica Expo Center, o 44º Congresso e Exposição In-
ternacional de Celulose e Papel organizado pela ABTCP 
(Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel) que 
este ano contou com a parceria da congénere alemã 
Zellcheming. O evento, realizado em simultâneo com o 
1º Simpósio Latino-Americano de Papel para Embala-
gem, reuniu ao longo dos três dias mais de 400 partici-
pantes tendo sido visitado no âmbito da exposição, por 
cerca de 8200 pessoas, maioritariamente relacionadas 
com o sector. 

Foi com muito gosto que aceitei o convite da Tecnicel-
pa para ser o seu representante no certame num ano 
que antecede a participação da nossa associação como 
parceira na organização do evento. Foi aproveitada a 
ocasião para reunir com todas as associações congé-
neres presentes (Alemanha, Colômbia, Brasil), e espe-
cificamente com a equipa da ABTCP responsável pela

organização do congresso nas vertentes institucionais 
e técnica (Francisco Bosco e Celso Foelkel), de forma a 
detalhar alguns aspectos do 45º Congresso em 2012, e 
do respectivo protocolo de colaboração.

O sucesso e ambiente do evento espelhou bem a onda de 
optimismo que hoje se vive no Brasil, e em especial no 
sector da fibra para papel. Logo após a sessão de aber-
tura, que contou com os presidentes das associações 
co-organizadoras, com um membro do governo estadu-
al de S. Paulo e com o presidente da Bracelpa, seguiu-se 
a já tradicional e muito interessante sessão “Panaroma 
Sectorial”, dedicada ao tema “O Futuro do Sector”. Desta 
sessão destacam-se duas intervenções que em conjunto 
permitiram, com dados concretos, perceber o momento 
que se vive nesta potencia económica emergente, à luz 
da actual turbulência económica mundial, e como se 
insere o sector da celulose na mesma.

NOTÍCIAS 
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alternativas de crescimento, nomeadamente através do 
acrescento de valor à cadeia da fibra. Ainda que sem 
detalhe nos trabalhos apresentados, destaco referen-
cias a algumas alternativas de negocio interessantes 
como a electrónica impressa (nomeadamente os avan-
ços tecnológicos na fabricação de baterias impressas 
em papel), a utilização da fibra como matéria-prima 
para a produção de materiais nanometricos, utilizados 
em barreiras funcionais em embalagens alimentares, 
e o estudo na evolução de “Wood plastic composites” 
que engloba o desenvolvimento de materiais baseados 
na fibra natural com novas características físicas como 
condução de carga eléctrica, ou compatibilidade com 
materiais sintéticos.

Os restantes trabalhos versaram os temas clássicos do 
sector como a Pasta, Papel, Automação e Controlo, En-
genharia e Manutenção, e Ambiente. Destaco as sessões 
sobre automação com algumas aplicações praticas de 
controlo multivariavel, e as sessões dedicadas ao tema 
Manutenção que foram das mais participadas.

Ao todo o Congresso teve 62 palestras técnicas e 19 
posters apresentados. Realizaram-se 8 Sessões Técni-
cas e uma mesa redonda sobre Eficiência Energética 
que culminou com uma reunião da Comissão Técnica 
de Recuperação e Energia.

A Exposição estendeu-se numa área de 6 mil m2 e foi 
muito concorrida pelos 191 expositores, que não olha-
ram a esforços para atrair o visitante para os seus ser-
viços e produtos, promovendo um ambiente bastante 
descontraído e amigável. Se atendermos à extensão ge-
ográfica do país e ao número de intervenientes no sec-
tor, percebe-se com facilidade a importância do evento 
ao concentrar em S. Paulo, durante um curto período, 
uma grande percentagem dos agentes que determinam 
decisões de negócio. Em 2012 esta área aumentará 
para 9,2 mil m2 respondendo à intenção da associação 
em atrair mais expositores das cadeias de aprovisiona-
mento e florestal, incluindo os grandes fabricantes de 
celulose e papel.

O 45º Congresso e Exposição Internacional de Celu-
lose e Papel decorrerá em São Paulo entre os dias 9 
e 11 de Outubro de 2012 e será especial pois decor-
rerá em simultâneo com o Congresso Iberoamericano 
do CIADICYP, e contará com o apoio da Tecnicelpa na 
respectiva realização. Esta participação permitirá dar 
a conhecer melhor a associação e o actual estado do 
sector em Portugal, bem como proporcionar a opor-
tunidade a um conjunto significativo de Key-speakers 
portugueses de mostrarem os seus trabalhos do outro 
lado do Atlântico.

O posicionamento do Brasil num eventual cenário de 
crise mundial, segundo o Dr. Mailson Nóbrega ex-mi-
nistro da fazenda brasileiro no período de 1988-90, é 
sólido e pouco vulnerável uma vez que se sustenta em 
três pilares muito fortes da actual economia brasileira: 
cambio flutuante, banco central autónomo e superavit 
no sistema publico. Pela 1ª vez na sua história o Brasil 
é credor e apresenta um crescimento económico acima 
do crescimento da sua força de trabalho, sustentando 
uma contínua quebra na taxa de desemprego. Alguns 
números são avassaladores para quem vive o dia a dia 
da realidade europeia: um crescimento do PIB de 3.5% 
em 2011 com previsão de 3.7% para 2012 e uma ba-
lança comercial positiva de 28 Bi$US. O baixo risco de 
aumento da inflação, a ordem politica virtuosa que se 
instalou e a distancia à vertente populista que se vive 
em parte da América Latina, tem mantido, segundo o 
ilustre palestrante, a percepção do mercado quanto ao 
risco de investimento no Brasil em níveis historicamen-
te baixos. As maiores dificuldades que poderão surgir 
para a economia brasileira no futuro próximo seriam 
um novo colapso na banca mundial ou uma forte de-
saceleração da economia chinesa, para onde o Brasil já 
exporta 17% do total de bens transaccionados.

Focando a análise no sector da pasta e papel, a inter-
venção do Dr. Carlos Farinha, Vice-presidente da Poyry 
Tecnologia, salientou a tendência mundial para a re-
dução do crescimento dos papeis, com excepção do 
tissue e da embalagem, e o aumento da produção de 
pasta, com o contributo fundamental da América Lati-
na. Como aspectos mais relevantes de mudança recente 
no sector, focou a maior externalização das actividades 
florestais no Brasil, e a necessidade de manutenção de 
uma posição competitiva da pasta brasileira no mer-
cado europeu. Este último factor dependerá muito das 
reformas fiscais que o Brasil for capaz de impor no fu-
turo próximo. 

A grande incógnita relativa ao sector no Brasil, é para 
quando a aposta do investimento na integração em 
papel: as dificuldades continuam a estar associadas à 
falta de drive dados os resultados do negocio pasta, ao 
reduzido mercado interno, alimentado através de um 
parque fabril de reduzida dimensão específica e algo 
antiquado, e à falta de knowhow da cadeia comercial 
necessária para a exportação deste produto. Mas por 
todo o certame foi possível verificar que existe uma 
enorme curiosidade sobre quais serão os próximos de-
senvolvimentos neste contexto.

Dos palestrantes europeus as mensagens versaram so-
bretudo as temáticas da energia, tecnologia e novos ne-
gócios. As limitações de expansão e de fornecimento de 
matéria-prima no Ocidente motivam o enfoque em vias
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EUROPAC 
compra empresa 
portuguesa 
Recicom

Movimento no 
porto comercial 
da Figueira con-
tinua a crescer

O Grupo Europac, através da sua filial Europac Reci-
cla, comprou a empresa portuguesa Recicom.

Com sede na Figueira da Foz, “a Recicom é uma empre-
sa de gestão e tratamento de resíduos perigosos e não 
perigosos e que a partir de agora passa a chamar-se Eu-
ropac Recicla Figueira”, diz a empresa espanhola num 
comunicado enviado à imprensa. 

Actualmente, a Recicom gere 6.000 toneladas anuais 
de resíduos, “valor que a Europac quer aumentar subs-
tancialmente nos próximos meses”.

Os três centros da Europac Recicla em Portugal gerem 
juntos 160 mil toneladas de resíduos por ano, “o que 
significa uma quota de mercado de aproximadamente 
20%, fazendo da Europac Recicla um dos principais 
players desta área em Portugal”.

A Europac Recicla detém ainda centros de reciclagem 
em Lisboa e no Porto, “pelo que esta nova aquisição vai 
permitir uma maior cobertura do território nacional”.

“A área da reciclagem é uma das apostas estratégicas 
da Europac que adquiriu também um centro de recicla-
gem em Espanha, na zona de Vallodolid, e que se dedica 
à destruição de informação e documentos confidenciais 
em todo o tipo de suportes, disponibilizando um novo 
serviço aos seus clientes espanhóis e portugueses”, lê-se 
no mesmo comunicado.

Fonte: 
http://economico.sapo.pt/noticias/nprint/129337.
html

O Porto Comercial da Figueira da Foz navega em 
águas prósperas, passando portanto ao largo da cri-
se. A incrementação do transporte de mercadorias 
via marítima, por um lado, e a melhoria das condições 
portuárias, por outro, estão a colocar a infraestrutura 
entre as mais importantes do país, não obstante a sua 
dimensão média.

Até setembro último, foram contabilizadas 1,3 milhões 
de toneladas e os operadores e a administração portuá-
ria esperam fechar o ano com 1,7 milhões de toneladas 
de carga movimentada. Até setembro de 2011, através 
daquela porta atlântica, saíram 792 mil toneladas e en-
traram outras 519 mil. As exportações continuam pois 
a superar as importações, colocando o contributo da 
Figueira da Foz para o equilíbrio da balança comercial 
do país numa posição de destaque.

A lista dos principais clientes continua a ser liderada 
pela Celbi e pela Soporcel. Na tabela de produtos, lide-
ram a pasta de papel, o vidro, o papel e argila a granel, 
produto que vem conquistando mar neste oceano de 
prosperidade em que mergulharam as transações efe-
tuadas através do porto.

Texto completo na edição impressa 
do DIÁRIO AS BEIRAS

Fonte: http://www.asbeiras.pt/2011/11/movimento-
no-porto-comercial-da-figueira-continua-a-crescer/
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Uso de resíduos é aposta para 
geração de energia na Alemanha

Eduardo Carvalho Do Globo Natureza, em Stuttgart - o 
repórter viajou a convite do governo de Baden-Würt-
temberg 

Importantes centros de pesquisas da Alemanha perse-
guem a meta de desenvolver formas de gerar energia 
elétrica a partir de mecanismos limpos capazes de subs-
tituir a potência energética de complexos atômicos, que 
serão desligados pelo governo alemão até 2022.

A intenção é aumentar a potência instalada de 56,5 GW 
dos meios renováveis para 163,3 GW até 2050, segun-
do estimativa feita pelo Ministério do Meio Ambiente 
do país.

Ainda sem um valor total de investimentos, há planos 
de implantar novas turbinas eólicas no mar e na terra, 
expandir o uso de hidrelétricas, elevar a participação 
da geração de energia solar e iniciar uso da tecnologia 
geotérmica (nascentes de água quente, como os gêise-
res, ou mesmo utilizando o calor do interior da crosta 
terrestre).

Além disso, cientistas tentam aperfeiçoar tecnologias 
para geração de energia por biomassa ou biogás que 
empregam estrume de animais, restos de alimentos ou 
materiais desperdiçados na atividade madeireira para 
aquecer e iluminar moradias.

Energia gerada por biomassa ganha destaque nas pesquisas.
Estrume de animais e restos de madeira são alternativas em estudo.

Alternativa
De acordo com Ursula Eicker, da Universidade de Ciências Aplicadas de Stuttgart, em Baden-
Württemberg, o emprego da geração de energia de biomassa é um dos que mais vai crescer entre a 
população, principalmente pelo seu custo mais baixo. 

Enquanto se gasta 10 mil euros para instalar placas de captação de luz solar para aquecimento de água e 
do ambiente interno da residência, uma miniusina de biomassa movida a pellets (pequenos pedaços de 
madeira) custaria 7 mil euros. 

“Além de ser mais barata, a vantagem é que o consumo de energia elétrica por biomassa pode ocorrer 
todos os dias, diferentemente da solar, que é prejudicada em dias nublados”, disse a especialista. 

Os pellets, extraídos de pinheiros plantados para esta finalidade, já são substituídos em áreas agrícolas por 
estrume de animais, gramíneas ou gordura de abatedouros, que viram combustíveis sólidos na geração de 
luz elétrica e calefação. 

Melhorias
O emprego destes materiais é alvo de estudo no Instituto Estadual de Engenharia Agrícola e Bioenergia 
da Universidade de Hohenheim. 

Segundo Hans Oechsner, coordernador do centro de pesquisa, já existem atualmente 7 mil plantas de 
biomassa em áreas agrícolas na Alemanha que geram constantemente 2,5 GW de potência, o equivalente 
a duas usinas nucleares. “Entretanto, essas miniplantas estão descentralizadas. Por isso, estudamos formas 
de armazenamento dessa energia gerada e de como concentrá-la”, disse Oechsner. 
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Alternativa

De acordo com Ursula Eicker, da Universidade de Ciên-
cias Aplicadas de Stuttgart, em Baden-Württemberg, o 
emprego da geração de energia de biomassa é um dos 
que mais vai crescer entre a população, principalmente 
pelo seu custo mais baixo.

Enquanto se gasta 10 mil euros para instalar placas de 
captação de luz solar para aquecimento de água e do 
ambiente interno da residência, uma miniusina de bio-
massa movida a pellets (pequenos pedaços de madeira) 
custaria 7 mil euros.

“Além de ser mais barata, a vantagem é que o consumo 
de energia elétrica por biomassa pode ocorrer todos 
os dias, diferentemente da solar, que é prejudicada em 
dias nublados”, disse a especialista.

Os pellets, extraídos de pinheiros plantados para esta 
finalidade, já são substituídos em áreas agrícolas por 
estrume de animais, gramíneas ou gordura de abate-
douros, que viram combustíveis sólidos na geração de 
luz elétrica e calefação.

Melhorias

O emprego destes materiais é alvo de estudo no Insti-
tuto Estadual de Engenharia Agrícola e Bioenergia da 
Universidade de Hohenheim.

Segundo Hans Oechsner, coordernador do centro de 
pesquisa, já existem atualmente 7 mil plantas de bio-
massa em áreas agrícolas na Alemanha que geram 
constantemente 2,5 GW de potência, o equivalente a 
duas usinas nucleares. “Entretanto, essas miniplantas 
estão descentralizadas. Por isso, estudamos formas de 
armazenamento dessa energia gerada e de como con-
centrá-la”, disse Oechsner.

Hans Oechsner mostra análise de estrume de ani-
mal que será utilizado na geração de energia elétri-
ca (Foto: Eduardo Carvalho/Globo Natureza)

Ele comenta que o uso de plantas gramíneas poderia 
substituir a falta de estrume em alguns casos. Segundo 
o Hans, que é doutor em Ciências Agrícolas, em toda a 
Alemanha existem 20 mil km² de plantações de gramí-
neas voltadas apenas para a geração de energia.

“Um hectare de grama equivale ao uso de até 6 mil li-
tros de óleo utilizados para aquecer uma casa durante 
dois anos. É uma redução de 20 toneladas de CO2 por 
ano”, afirma.

A universidade estuda firmar convênio com instituições 
brasileiras para levar este tipo de geração de energia a 
localidades agrícolas que ainda não são abastecidas pela 
rede pública de distribuição. “Temos interesse na coope-
ração, principalmente no uso do estrume”, explica.

Fonte:
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/11/uso- 
-de-residuos-e-aposta-para-geracao-de-energia-na-ale-
manha.html
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O Museu do Papel Terras de Santa Maria comemorou o 
seu 10º aniversário no passado dia 26 de Outubro.

Na cerimónia comemorativa estiveram presentes, para 
além da sua Directora Maria José Santos, o Director do 
Instituto de Museus e Conservação, João Brigola e o 
Presidente da Câmara da Feira, Alfredo Henriques.

O Museu é propriedade da Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira, pertencendo, desde Maio de 2002, à 
Rede Portuguesa de Museus e integra as antigas fábri-
cas de papel de Custódio Pais e dos Azevedos.

Ao longo destes 10 anos foram criadas novas áreas, 
tendo havido sempre o cuidado de não desvirtuar a 
matriz de origem, de ser, simultaneamente, um museu 
e uma fábrica em actividade.

Durante 2011, e em colaboração com várias escolas, foi 
desenvolvido o projecto, a nível nacional , “A minha es-
cola adopta um palácio, um museu, um monumento...”, 
tendo o Museu do Papel sido convidado para a abertura 

duma exposição itinerante, subordinada àquele tema e 
que irá percorrer outros museus do país.

Em 2012 será publicado o trabalho de investigação so-
bre Marcas de Água, desenvolvido em parceria com a 
Tecnicelpa.

Está também em estudo a criação dum novo núcleo, 
com o tema “ Da Floresta ao Papel”, que passará a inte-
grar a exposição permanente e que irá complementar 
os conteúdos até agora mostrados, a nível de utilização 
de matérias-primas, no fabrico do papel.

Do que foi dito durante a cerimónia ficou patente a 
grande dedicação que tem havido em relação ao Mu-
seu, não deixando contudo o Presidente da Câmara, 
no seu discurso, de relembrar a realidade, de que, na 
situação em que estamos, um Museu não é um bem 
prioritário, e, assim, alguns cortes iriam ser feitos nas 
verbas a transferir, obrigando a mais engenho e arte 
para a sua subsistência.

10º Aniversário 
do Museu do Papel
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Refinação de Pastas Químicas: Hidromecânica e Evolução das Propriedades do Papel 
Rogério Simões, Jacques Silvy, Álvaro Vaz* 
Universidade da Beira Interior, Unidade de Materiais Têxteis e Papeleiros – Covilhã, Portugal,  
*Email: avaz@ubi.pt

Este trabalho pretendeu relacionar a evolução das propriedades das fibras, da pasta e do papel com as 
variáveis operacionais de refinação, recorrendo a uma análise hidromecânica. As refinações 
efectuaram-se num refinador Valley laboratorial, tendo como variáveis a carga sobre o cilindro (L), a 
velocidade de rotação do rotor (N) e a energia específica aplicada (Ei). Para isto adaptou-se ao 
equipamento um variador de velocidade no rotor, um sensor para medição da distância entre o rotor e 
o estator e um medidor de potência eléctrica. Estudaram-se diferentes matérias-primas, tendo-se 
incluído na análise três pastas Kraft branqueadas, uma de pinho (Pinus sylvestris), uma de eucalipto 
(Eucalyptus globulus) e outra de bétula (Betula verrucosa). Os resultados experimentais foram 
explorados de forma a desenvolver relações de controlo das propriedades das pastas para a produção 
do papel. Efectuou-se uma optimização das condições de refinação para cada uma das matérias-primas 
estudadas para tipos específicos de papéis industriais, respectivamente em termos das propriedades do 
papel e do consumo de energia no refinador Valley. Analisaram-se as diferentes propriedades das 
fibras, das pastas, das ligações (área relativa de ligação e energia da ligação) e dos papéis e a 
respectiva evolução para as diferentes condições de operação [Vaz, 2005]. A Figura 1 mostra o efeito 
das condições de operação (N e L) sobre a carga específica de aresta SEL em J/m (que no Valley é 
proporcional à tensão de corte média), sendo possível interpretar aquela relação em termos das 
características das fibras e dos flocos [Vaz, Silvy & Simões, 2010]. Observou-se assim a existência 
de uma relação inversa entre as dimensões dos flocos (que decrescem do pinho, para o eucalipto e para 
a bétula) e a tensão de corte. Resultou ainda um aumento na tensão de corte, respectivamente do pinho 
para o eucalipto e a bétula para as mesmas condições operacionais. Constatou-se ainda um maior 
desenvolvimento das propriedades de tracção do papel para menores valores da tensão de corte (ver 
Figura 2), com correspondente evolução observada nas propriedades das fibras, da pasta e das ligações 
(área de ligação e energia da ligação). Para o pinho e o eucalipto isso acontece a baixas rotações e 
baixas cargas; o inverso ocorre para a bétula. Esta diferença pode ser explicada pelas características 
das fibras e dos flocos, e a sua resposta ao gradiente de velocidade e tensões desenvolvidas [Vaz, Silvy 
& Simões, 2011]. Foi ainda possível concluir que menores tensões tangenciais são favoráveis ao 
desenvolvimento óptimo das propriedades papeleiras e à minimização do consumo energético [Vaz, 
2005]. 

Fig. 1 Carga específica de aresta em função de N e L. 
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Fig. 2 Índice de tracção em função de N e L (energia específica líquida de 140kWh/t). 
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Refinação de Pastas Químicas: Hidromecânica 
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Este trabalho pretendeu relacionar a evolução das pro-
priedades das fibras, da pasta e do papel com as variá-
veis operacionais de refinação, recorrendo a uma aná-
lise hidromecânica. As refinações efectuaram-se num 
refinador Valley laboratorial, tendo como variáveis a 
carga sobre o cilindro (L), a velocidade de rotação do 
rotor (N) e a energia específica aplicada (E

i
). Para isto 

adaptou-se ao equipamento um variador de velocidade 
no rotor, um sensor para medição da distância entre o 
rotor e o estator e um medidor de potência eléctrica. 
Estudaram-se diferentes matérias-primas, tendo-se in-
cluído na análise três pastas Kraft branqueadas, uma 
de pinho (Pinus sylvestris), uma de eucalipto (Eucalyp-
tus globulus) e outra de bétula (Betula verrucosa). Os 
resultados experimentais foram explorados de forma a 
desenvolver relações de controlo das propriedades das 
pastas para a produção do papel. Efectuou-se uma op-
timização das condições de refinação para cada uma 
das matérias-primas estudadas para tipos específicos 
de papéis industriais, respectivamente em termos das 
propriedades do papel e do consumo de energia no re-
finador Valley. Analisaram-se as diferentes proprieda-
des das fibras, das pastas, das ligações (área relativa de 
ligação e energia da ligação) e dos papéis e a respectiva 
evolução para as diferentes condições de operação 

[Vaz, 2005]. A Figura 1 mostra o efeito das condições 
de operação (N e L) sobre a carga específica de aresta 
SEL em J/m (que no Valley é proporcional à tensão de 
corte média), sendo possível interpretar aquela relação 
em termos das características das fibras e dos flocos 
[Vaz, Silvy & Simões, 2010]. Observou-se assim a exis-
tência de uma relação inversa entre as dimensões dos 
flocos (que decrescem do pinho, para o eucalipto e para 
a bétula) e a tensão de corte. Resultou ainda um aumen-
to na tensão de corte, respectivamente do pinho para o 
eucalipto e a bétula para as mesmas condições opera-
cionais. Constatou-se ainda um maior desenvolvimento 
das propriedades de tracção do papel para menores 
valores da tensão de corte (ver Figura 2), com corres-
pondente evolução observada nas propriedades das fi-
bras, da pasta e das ligações (área de ligação e energia 
da ligação). Para o pinho e o eucalipto isso acontece a 
baixas rotações e baixas cargas; o inverso ocorre para 
a bétula. Esta diferença pode ser explicada pelas carac-
terísticas das fibras e dos flocos, e a sua resposta ao 
gradiente de velocidade e tensões desenvolvidas [Vaz, 
Silvy & Simões, 2011]. Foi ainda possível concluir que 
menores tensões tangenciais são favoráveis ao desen-
volvimento óptimo das propriedades papeleiras e à mi-
nimização do consumo energético [Vaz, 2005].

Fig. 1 Carga específica de aresta em função de N e L

Fig. 2 Índice de tracção em função de N e L (energia específica líquida de 140kWh/t)
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