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 MENSAGEM DA DIREÇÃO   1.

O ano de 2017 constituiu uma etapa significativa no percurso de expansão e 

consolidação do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel, resultado da 

continuada aposta na investigação e desenvolvimento por parte do seu associado 

The Navigator Company, bem como da intensificação da relação com as 

universidades suas associadas e com outras entidades do sistema científico e 

tecnológico nacional e europeu. 

 

Ao nível da estrutura de recursos humanos, foi reforçada a equipa com contratações 

para duas novas áreas de competência, Tissue e Biorrefinaria, áreas estratégicas 

para as novas áreas de negócio da The Navigator Company. A contratação de um 

curador para a Quinta de São Francisco permitirá consolidar a missão do RAIZ e da 

Quinta de São Francisco enquanto centro gerador de conhecimento e de 

disseminação do mesmo para a sociedade. 

 

Em 2017, foi reforçado o alinhamento permanente entre as necessidades do 

associado industrial, em termos de serviços especializados, I&D e consultoria 

florestal e industrial, e a oferta disponibilizada pelo RAIZ, através dos seus serviços e 

projetos em curso. Para este efeito, passaram a ser promovidas reuniões regulares 

de alinhamento entre as equipas do RAIZ e os seus principais clientes internos da 

The Navigator Company. Esta dinâmica teve reflexos no Índice de Satisfação de 

Clientes Internos da The Navigator Company, onde o RAIZ ficou classificado numa 

posição cimeira. 

 

Para além da atividade regular de I&D e de consultoria, tecnológica e florestal, 

essencialmente coberta pela contratualização direta com a The Navigator Company, 

em 2017, intensificou-se, de forma bem-sucedida, a participação em projetos de I&D 

financiados pelos fundos estruturais e europeus, permitindo um adequado equilíbrio 

entre as atividades de I&D orientadas para a resposta às necessidades de curto-

médio prazo e a investigação de natureza mais prospetiva, de natureza mais 

fundamental ou orientada para o longo prazo.   

 

Neste contexto, mereceu particular atenção a candidatura do projeto Inpactus/ 

Centro de Excelência em copromoção com as Universidades de Aveiro e Coimbra ao 

sistema de Incentivos Portugal2020, cujas negociações conducentes à elaboração do 

contrato de financiamento decorreram ao longo de 2017. 

 

Foram igualmente implementadas três novas áreas de atividade, a “vigilância 

tecnológica” e a “demonstração e novos negócios”. Ambas constituirão alavancas 

fundamentais para novos potenciais negócios emergentes da atividade de I&D 

realizada no RAIZ. A coordenação do tema da “indústria 4.0” na The Navigator 

Company foi também internalizado no RAIZ, facilitando o fomento de parcerias 

internas e externas, conducentes à digitalização das diferentes áreas de negócio da 

empresa. 
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O presente relatório resume os principais resultados desta atividade. É notória a 

qualidade dos mesmos e a preocupação permanente do foco e da orientação para os 

desafios com que se depara a fileira silvo-industrial do eucalipto em Portugal. É 

igualmente assinalável o entusiasmo, a dedicação e coesão da toda a equipa, nas 

suas mais diversas funções, bem como o compromisso e presença permanente da 

Administração da The Navigator Company neste novo ciclo do RAIZ. É da 

combinação destas dinâmicas e compromissos que o RAIZ concluiu mais um ano de 

atividade com importantes contributos técnico-científicos para a promoção da 

competitividade e da sustentabilidade da floresta e indústria de pasta e papel 

baseada no eucalipto. 

 

Aveiro, 21 de Abril de 2018 

 

A Direção 
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 ATIVIDADE 2.

2.1. DIREÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA FLORESTAL 

2.1.1. MELHORAMENTO GENÉTICO 

O programa de melhoramento genético do eucalipto é uma das áreas principais de 

desenvolvimento no RAIZ, tendo sido iniciado em 1980. O programa centra-se 

sobretudo no melhoramento da espécie Eucalyptus globulus, a mais importante e 

prioritária. O programa de melhoramento do RAIZ está hoje na sua terceira geração 

ou ciclo, e consiste na realização de cruzamentos controlados entre os melhores 

indivíduos, o seu teste no campo e posterior análise estatística e subsequente 

seleção e reprodução dos melhores, seja por clonagem seja por produção de 

semente em pomares. 

Em 2017 deu-se continuidade a este programa com a criação de novas famílias de 

polinização controlada, parte delas em conjunto com materiais selecionadas na 

ALTRI e ENCE. Testaram-se em ensaios de campo cerca de 250 novos clones e 50 

novas famílias, em locais dispersos por diferentes condições de solo e clima. No total, 

realizaram-se este ano mais de 10,000 medições de crescimento e qualidade da 

madeira, em 18 ensaios. Realizou-se também este ano uma análise estatística global 

destes dados (análise BLUP), num total de 120,300 registos de crescimento e 

sobrevivência, 54,639 registos de densidade de madeira e 6808 registos de 

rendimento em pasta, medidos em 192 ensaios e relativos a um total de 40,840 

indivíduos. Esta análise permite identificar os melhores progenitores e clones para o 

futuro, segundo critérios de crescimento e adaptabilidade, densidade e rendimento. 

 

 
Plantações operacionais nas regiões de Vale do Tejo e Interior,  

com cerca de 2 anos, com os novos clones G1202- esq. e H1205-dir. 
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A análise genética das características de qualidade da madeira baseia-se num total de 53.844 leituras de 

densidade de madeira/Pilodyn (direita) e 1306 amostras de serrim para posterior análise química usando 

protocolos NIR (esquerda). 

 

Um dos resultados operacionais do Programa foi a decisão sobre qual a lista de 

clones a ser usada pela The Navigator Company nos seus projetos de reflorestação. 

Em 2017, a lista incluiu 10 clones e ainda um lote de semente melhorada de E. 

globulus. Cada um destes clones tem uma recomendação de uso de acordo com 

critérios de solo, clima e risco de pragas ou doenças. Esta recomendação clonal 

resulta numa floresta mais resistente e com ganhos médios globais estimados em 40% 

em pasta/ha. Em 2017 foi ainda introduzido um novo clone especialmente 

direcionado para regiões de elevado défice hídrico, com ganhos estimados de 50% 

em volume e produção de pasta relativamente a planta de semente não melhorada. 

Embora a The Navigator Company assente as suas reflorestações sobretudo em 

clones, o RAIZ tem vindo a desenvolver Pomares de Semente melhorada. Nos 

últimos anos têm sido entregues aos Viveiros Aliança um total de 3 kg de semente, 

capazes de dar origem a 1,000,000 plantas com um ganho de cerca de 20% em 

vol/ha. Desenvolveram-se ainda estudos e contactos com vista à instalação de novas 

áreas de pomar de sementes em 2018. 

 

 
Aspeto da recolha das cápsulas no pomar (esq.); lote de semente limpo  

pronto para entrega aos Viveiros Aliança (dir). 
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2.1.2. BIOTECNOLOGIA  

O RAIZ tem uma vasta experiência na aplicação de ferramentas de biotecnologia ao 

melhoramento incluindo o uso de ferramentas moleculares de última geração na 

caracterização, desenvolvimento e uso operacional de clones e sementes melhoradas 

bem como de suporte a vários procedimentos de controlo de qualidade como sejam 

de identidade clonal e testes de paternidade. 

Um dos exemplos da aplicação destas ferramentas incluiu a investigação sobre o 

verdadeiro pedigree dos clones híbridos em uso operacional em Moçambique ou seja, 

confirmar se se tratam efetivamente de híbridos urogradis ou não. 

Estes clones, propagados no viveiro de Luá e usados para reflorestação em 

Moçambique, foram importados da África do Sul e do Brasil porém sem informação 

precisa sobre a sua base genética, embora se espere que a maioria sejam híbridos 

entre E. grandis e E. urophylla.  

Os resultados moleculares indicaram que todos, exceto um dos clones, têm uma 

elevada probabilidade de serem híbridos E. urograndis (cor azul). A exceção parece 

ser um clone puro de E. urophylla (cor vermelha). 

Os novos clones recomendados pelo RAIZ para produção futura são por isso material 

E. urograndis. 

 

Legenda da Figura: Cada cor representa um grupo populacional (espécie ou combinação inter-especifica), 

entre as amostradas: E. urophylla (vermelho), E.grandis (verde) e E. urograndis (azul). Cada indivíduo é 

representado por uma barra vertical. As cores de cada barra (individual) representam a proporção 

estimada da presença de diferentes grupos. 

Outro estudo completado em 2017 incluiu a determinação da origem Australiana dos 

materiais selecionados na raça local portuguesa. Foram identificados oito grupos ou 

raças nativas de E. globulus, geneticamente distintos. Essa classificação foi baseada 

numa amostra de 397 indivíduos de 16 populações originais australianas, e é 

consistente com sua distribuição geográfica e agrupamentos detetados em estudos 

quantitativos e moleculares anteriores. O trabalho foi publicado em 2017 (Costa et al. 

2017). Os indivíduos selecionados em Portugal foram posteriormente acrescentados 

à análise e os resultados indicam que a raça portuguesa teve origem sobretudo no 

sul e leste da Tasmânia. Este trabalho facilitará a identificação no futuro, de 
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proveniência de indivíduos interessantes mas de pedigree desconhecido bem como 

ter uma melhor noção da variação natural de E. globulus em populações de 

melhoramento genético, relativamente à nativa, permitindo um enriquecimento 

adicional da diversidade genética desta espécie em Portugal. 

 

 
Artigo: Genome 60:770-777 (2017) dx.doi.org/10.1139/gen-2016-0218. 

2.1.3. INOVAÇÃO EM PRODUÇÃO DE PLANTAS  

Nesta área, foram feitas várias avaliações da qualidade da semente produzida nos 

nossos Pomares, um aspeto fundamental no apoio ao programa de melhoramento. 

Durante 2017 foram medidas as taxas de germinação da semente colhida, com 

médias de 85%, a percentagem de contaminação com pólen de fora do pomar, de 

apenas 10% e a proporção de semente autopolinizada, que foi de 33%. Estes valores 

são considerados típicos para sementes de eucalipto em condições de polinização 

aberta. 

 

 
Caracterização molecular do lote de sementes entregue ao VA em novembro de 2016. 

Molecular characterization of the seed lot delivered to VA in November 2016. 

 

O RAIZ e os Viveiros Aliança visitaram os viveiros florestais TECNOPLANTA (Porto 

Alegre), SUZANO (Itapetininga), FIBRIA (Capão Bonito), CAMARÁ (Ibaté) e IPEF 

(Piracicaba) no Estado de São Paulo, para proceder a um benchmarking das técnicas 

de produção clonal e produção de sementes melhorada. 

Apesar das diferentes espécies (o Brasil trabalha principalmente com E. urograndis) 

e das diferentes condições edafoclimáticas, o conhecimento gerado durante esta 

visita permitirá melhorias significativas na investigação e desenvolvimento da 

miniestacaria e na estratégia de produção de semente. 
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Equipa do RAIZ e VA em visita ao Capão Bonito (FIBRIA) e Clonal Seed Shinitiro Oda  

(Suzano Celulose e Papel). 

 

2.1.4. PRODUTIVIDADE FLORESTAL  

A produtividade das florestas plantadas depende do material genético, da qualidade 

do site e do conjunto das práticas silvícolas adotadas em cada caso. Uma gestão 

florestal responsável procura simultaneamente promover a produtividade florestal e 

contribuir para a melhoria e a conservação das restantes funções ecológicas dos 

ecossistemas de produção florestal, tais como a mitigação do efeito de estufa (por 

sequestro de carbono), a proteção do solo contra a erosão, a manutenção da 

biodiversidade e a preservação dos recursos hídricos. E ainda, as estratégias de 

proteção integradas, que compreendem os métodos de resistência ou tolerância 

genética, a luta biológica, a luta biotécnica e, como último recurso, a luta química 

dirigida. Para dar resposta a esses desafios, a investigação florestal do RAIZ procura 

desenvolver conhecimento científico de base e tecnologias aplicadas à silvicultura do 

eucalipto a partir de um conjunto de disciplinas ou áreas de competência.  

 

Em 2017 destacam-se a aprovação do projeto e-globulus, no âmbito do SIAC 

(Portugal 2020), que permitirá desenvolver uma plataforma online de apoio técnico 

ao planeamento de operações silvícolas. Iniciaram-se também trabalhos de 

investigação com vista a desenvolver soluções de adubação verde bem como a 

continuidade de estudos de adubação de instalação e de manutenção, trabalhos 

realizados em colaboração com a Navigator Forest Portugal. Esta área do RAIZ 

assegurou também o apoio técnico na especialidade aos viveiros de produção de 

plantas e área operacional, e esteve envolvida na preparação de documentação 

técnica, como o handbook “Diagnose visual de deficiências nutricionais em 

Eucalyptus urophylla e E. urograndis”, formações e divulgação externas, 

benchmarking e participação nos cursos “Mudas de Eucalipto” e “Nutrição e 

Adubação de Florestas” em S. Paulo, Brasil. 

 

 
RAIZ e Viveiros Aliança (VA) na visita a viveiros de eucalipto em São Paulo.  

Participaram, também, nas formações técnicas em “Mudas de Eucalipto” (RAIZ e VA) e “Nutrição e 

Adubação de Florestas” (RAIZ) em São Paulo, Brasil 
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Ensaios de campo e documentação técnica produzida: a-c) Trabalho em curso em Espirra visando 

diminuição do pH do solo; d) Ensaios de fertilização de instalação; e) Layout do Handbook “Diagnose 

visual de deficiências nutricionais em Eucalyptus urophylla e E. urograndis” (apoio ao Projecto de I&D 

Moçambique); f) Primeiros ensaios em adubação verde. 

 

No tema das práticas silvícolas e impactes no solo, foram conduzidos vários 

trabalhos com vista a melhorar as técnicas silvícolas para o cultivo de eucalipto em 

Portugal, adequando-as às diferentes condições edafo-climáticas e compatibilizando-

as com os requisitos de gestão das normas FSC e PEFC. Em 2017 testaram-se alguns 

novos equipamentos e técnicas de preparação e mobilização do solo em parceria com 

a Navigator Forest Portugal em Portugal e na Galiza O projeto produziu novo 

conhecimento sobre densidades de plantação e gestão de povoamentos em 2.ª 

rotação e em zonas declivosas. Foi iniciada uma nova linha de estudo sobre a 

temática de silvo pastorícia, tendo como principal objetivo a redução da perigosidade 

de incêndio.  

 

 
Novas técnicas e equipamentos alternativos para a preparação do terreno: a) Bulldozer com 2 rippers para 

abertura de covas de plantação; b) Retroescavadora para ripagem com 1 ripper; c) Destroçador e ripper 

combinado no mesmo equipamento. Nova linha de investigação: d) silvo pastorícia. 

 

Investigação em rega  

Trabalhos nesta área pretendem ainda melhorar as prescrições como potencializar a 

produtividade das plantações em áreas onde a água seja um dos principais fatores 

que restringem o crescimento do eucalipto. Para isso, em 2017 foi realizado um 

estudo de monitorização de uma rede vasta de ensaios e determinado o défice 

hídrico das áreas regadas. A área esteve ainda envolvida na conceção de critérios 

técnicos para implementação de projetos de eucalipto em regadio - apoio na 

definição do modelo silvícola e necessidades de água pela cultura do eucalipto. Foi 

também apresentada no 8.º Congresso Nacional Florestal a comunicação “Estratégias 

de gestão florestal em regadio”. 
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a) Fotografia do ensaio de eucalipto regado na UG Foz do Gavião; b) Estação meteorológica;  

c) Gráfico com o défice hídrico registado nas áreas regadas. 

 

Vegetação espontânea 

No tema do controlo de vegetação espontânea prosseguiram os estudos para estimar 

as perdas de produtividade associadas, através da avaliação da rede de ensaios já 

instalados e de quatro novos ensaios. Reuniram-se dados para estimar a relação 

custo/benefício dos principais meios de controlo. Foram ainda caracterizados os 

impactes do controlo da vegetação por diferentes métodos ao nível da diversidade 

florística, da perigosidade de incêndio e da fertilidade do solo. No caso especifico de 

plantas invasoras, está em curso um projeto (GANHA) sobre métodos de controlo, 

liderado pela Universidade de Coimbra, tendo sido realizadas e acompanhadas várias 

intervenções em propriedades da Navigator, numa área de 126ha. Em paralelo, foi 

dado apoio à importação de novos inimigos naturais, Melanterius spp., que se 

alimentam das sementes de acácias. 

 

 
Inventário de florístico (à esquerda). Projecto GANHA: arranque de acácias (ao centro)  

e novo inimigo natural de acácias, Melanterius (à direita). 

2.1.5. PROTEÇÃO FLORESTAL 

Tal como em anos anteriores, foi acompanhado o estado fitossanitário do eucaliptal. 

Observaram-se ataques intensos e prolongados de percevejo-do-bronzeamento e 

foracanta, tendo sido prestado apoio operacional à tomada de decisão sobre 

intervenção nas áreas afetadas. Foram feitos levantamentos dirigidos para 

caracterização fitossanitária de clones do PMG em recomendação e pré-

recomendação. No âmbito da Ação COST NNEXT, foi preparada uma monografia 

sobre os riscos que afetam o eucalipto, na Europa. Foi prestado apoio na 

identificação de doenças e implementação de medidas de mitigação, quer à NVG 
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quer a terceiros, em viveiro e em campo. Em 2017, foi também revisto o “Programa 

Operacional de Sanidade Florestal”, coordenado pelo ICNF. 

 

 
Ataque por foracanta (à esquerda). Vespa-da-galha em clone em pré-recomendação (ao centro). 

Monografia sobre riscos que afetam o eucalipto (à direita). 

 

O “Programa de Ação Ibérico para o Controlo de Gonipterus platensis”, envolvendo 

RAIZ, Navigator Forest Portugal, Altri, Ence e CELPA está em curso. Realizou-se o 

levantamento anual da praga e foi dado apoio à NFP na aplicação operacional de 

inseticida, realizada em 840ha. Manteve-se a tendência de redução da área afetada 

pela praga que, em 2017, foi de 850ha (1% do património) versus 1700ha em 2016. 

No âmbito da luta biológica, foram libertados cerca de 16 mil Anaphes inexpectatus 

em campo. Estão em avaliação novos inimigos naturais (importados em final de 

2016), tendo-se conseguido multiplicar duas espécies, cujos protocolos de criação 

estão a ser ajustados, pois não permitiram ainda obter populações estáveis. Em 

2017 foram publicados dois artigos científicos sobre a luta biológica contra 

Gonipterus e submetido um terceiro sobre o impacte económico da praga. 

 

 
Monitorização de Gonipterus platensis (à esquerda). Entedon magnificus, novo inimigo natural do gorgulho 

(ao centro). Artigo sobre o risco de introdução de Anaphes inexpectatus (à direita). 
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2.1.6. FLORESTA E AMBIENTE 

Para compreender o desenvolvimento das plantações de eucalipto e seu impacto nos 

recursos hídricos é preciso conhecer as interações solo-planta-clima e a resposta 

hidrológica das bacias hidrográficas. Um conhecimento profundo de tais interações e 

processos melhora o planeamento e a gestão florestal para um uso sustentável dos 

recursos naturais e consequentemente aumenta os ganhos econômicos da floresta. 

O RAIZ iniciou em a seleção de um conjunto de bacias hidrográficas a serem 

monitorizadas numa perspetiva de melhor conhecimento da hidrologia florestal. 

Foram selecionadas duas bacias hidrográficas representativas do eucaliptal português 

e identificados no campo os pontos de monitorização da água e a colocação do 

equipamento mais adequado para a monitorização hidrológica. 

Foram conduzidos medições da Eficiência do Uso da Água (WUE), através da medição 

de isótopos (uma vez que uma maior discriminação 13C está fortemente 

correlacionada com uma baixa que), tendo sido avaliada a composição de isótopos 

nos clones G74, GOES, HD161, o Índice de Área da Folha (LAI) e outros parâmetros 

relevantes. Para isso., o RAIZ melhorou os seus procedimentos de campo para a 

determinação LAI in situ (Accupar e fotografia hemisférica). Além disso, foram 

medidos o crescimento correspondente dessas árvores e o seu potencial hídrico foliar. 

Numa geografia muito distinta, mas na mesma área de conhecimento, o RAIZ 

elaborou um plano de monitorização de recursos hídricos para bacias hidrográficas 

com plantações de eucalipto na Zambézia (Moçambique). O escoamento padrão para 

as bacias hidrográficas selecionadas em Moçambique foi simulado usando um modelo 

reconhecido internacionalmente (SWAT) tendo-se produzido o documento 

"Ferramentas de modelação hidrológica" que compara as vantagens e desvantagens 

da aplicação deste para as condições de Moçambique. 

O RAIZ esteve ainda envolvido no trabalho do Comité Técnico do Instituto Português 

de Normalização (IPQ) 145, que trata dos Standards de Gestão Florestal Sustentável. 

Em 2017, o foco foi o suporte para a elaboração do documento "Avaliação Nacional 

de Risco da SBP Portugal - ANPEB". 

 

 
Médias mensais para precipitação (mm) entre 1971 a 2000, medidas na estação 

meteorológica em Erego-Ile (ClimWat) e com valores interpolados (CRU). 
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Potencial hídrico foliar determinado em três clones (G74, GOES e HD161) instalados nas propriedades 

Rebordal (Porto), Figueiredo (Viseu), Mata Vieira (Coimbra) e Santarém (Carregal Fundeiro) aos 5 anos 

(março 2017). As medições foram realizadas na Primavera (azul), Verão (vermelho) e Outono (amarelo) 

de 2017. A medição de Outono não foi realizada no Rebordal. 

 

 
Medições de potencial hídrico foliar nos clones G74, GOES e HD161. 

2.1.7. BIOMETRIA 

As principais atividades do Grupo de Consultoria e Suporte Técnico têm sido o 

desenvolvimento de ferramentas e procedimentos que permitam caracterizar o índice 

de qualidade dos sites e uma classificação mais correta dos riscos associados às 

plantações de eucalipto, fornecendo apoio em avaliações específicas de investimento 

ou reflorestamento. 

Durante 2017, os principais objetivos têm sido a busca de novas metodologias e 

tecnologias para acesso a informações florestais detalhadas, em particular 

relacionadas com a deteção-remota. Espera-se que isso melhore a qualidade e a 

frequência das estimativas de produtividade no apoio à gestão e planeamento 

florestal. 

Os destaques selecionados para este ano incluíram um estudo de métodos 

alternativos de inventário florestal, realizado em colaboração com o ISA (viz. Guerra 

et. al. 2017) que evidenciou que o Airborne Laser Scanning (tecnologia LiDAR em 

aeronaves tripuladas) é superior às imagens baseadas em voos com UAV. As 

condições meteorológicas e a complexidade topográfica do terreno costumavam 

limitar o uso de VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) ao nível da paisagem. No 

entanto, a recolha de imagens com UAV é uma alternativa menos onerosa, fácil de 

usar e potencialmente mais precisa. 
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Airborne Laser Scanning Fotogrametria com VANTs 
Nuvens de Pontos das árvores  

nos povoamentos 

 

Outro estudo (reportado em Silva et. al. 2017 concluiu que este métodos de 

deteção-remota Laser terrestre exigia menos tempo para recolha de dados de campo, 

em comparação com o método convencional de inventário florestal, mas mais tempo 

para processar os dados em gabinete. A altura das árvores foi medida com um erro 

médio de 1 metro (menos de 5%). Erros maiores foram associados aos diâmetros. 

Em conclusão, o uso desta tecnologia como alternativa ao inventário florestal 

depende do desenvolvimento de algoritmos mais eficientes para o cálculo do 

diâmetro das árvores. 

 

 

  

Equipamento de TLS 
Scanner de uma parcela e 

individualização das árvores 
Extração do diâmetro  

e altura da árvore 

 

Um estudo detalhado da importância da gestão florestal na produtividade dos 

povoamentos de minifúndio de terceiros foi realizado no Baixo Vouga, perto de 

Águeda. As principais conclusões foram: 

 Mais de 50% das áreas de proprietários privados não tinham nenhum tipo de 

gestão ou apresentavam práticas claramente inadequadas.  

 A ausência de gestão ou gestão inadequado teve um efeito muito 

significativo sobre a produtividade florestal. 

 Povoamentos não geridos tiveram em média AMA (Acréscimo Médio Anual) 

em volume útil entre 6 e 9 m3/ha/ano, enquanto que os povoamentos 

geridos tiveram em média AMA entre 16 e 17 m3/ha/ano. 
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Figura que representa a região de Portugal do Baixo Vouga. Cada cor representa a espécie principal: azul-

escuro - E. globulus, verde-escuro - P. pinaster; azul claro e verde - povoamentos mistos de E. globulus e 

P. pinaster. Os polígonos vermelhos delimitam as áreas de estudo. 
 

Foi ainda desenvolvido um aplicativo 

amigável para melhorar as tarefas diárias 

do técnico florestal de registrar de 

eventos florestais relevantes. Permite o 

registo de dados no campo, sincronização 

com aplicação WebSIG do RAIZ 

(necessidade de VPN e cartão móvel no 

campo), fácil criação de novos projetos 

em campo com QGIS para outros fins, 

registro de eventos florestais com posição 

GPS, fotos e inserção de dados 

alfanuméricos, integrar sms e / ou 

notificações por e-mail para uma 

divulgação mais eficiente entre 

pesquisadores e engenheiros. 

2.1.8. APOIO A PROJETOS FLORESTAIS  

Em termos das consultorias florestais a grandes projetos da The Navigator Company, 

o ano foi caracterizado pelo suporte técnico em quatro eixos: o programa de fomento 

da certificação e melhoria de produtividade de terceiros, o programa de alocação 

clonal, o projeto D. Urraca (Galiza) e o projeto Moçambique.  

As principais atividades incluíram a participação em várias iniciativas de divulgação 

relacionadas com as melhores práticas silvícolas, no âmbito The Navigator Company 

e CELPA, para pequenos produtores, fornecedores e Grupos de Certificação, e a 

transferência de tecnologia na gestão de eucaliptos, como montras de demonstração 

e ferramentas de aptidão. Ao nível da recomendação clonal, foram revistos os 

critérios de alocação para projetos de reflorestamento com os clones operacionais da 

empresa, efetuado o ajuste da alocação para as várias campanhas de plantação, 

conjuntamente com a área de Projetos e Planeamento, e iniciada a implementação 

do projeto “Áreas-Piloto” para teste de clones em escala semi-operacional, que 

 

 

 
Interface da App num PC e tablet robusto. 
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pretende promover estudos de alargamento das condições edafoclimáticas de clones 

operacionais e de conhecimento da adaptabilidade de novos clones em escala semi-

operacional. Na Galiza, o ano foi caracterizado pela definição do potencial de 

crescimento de E. globulus (produtividade esperada) em função de características de 

solo e clima, bem como pela transferência de conhecimento sobre a gestão florestal 

de eucalipto às consultoras envolvidas no projeto. Em termos de suporte à Portucel 

Moçambique, o RAIZ apoiou a elaboração de documentação técnica ao nível de três 

indicadores do ESAP (Environmental and Social Action Plan), deu continuidade aos 

estudos de adaptabilidade dos materiais genéticos às condições edafoclimáticas dos 

DUATs de Manica e Zambézia e colaborou na definição, formação e implementação 

da metodologia de recolha de dados de inventário para aferição da produtividade 

média das plantações.  

 

Desenvolvimento de linhas orientadoras para suporte técnico aos Grupos de 

Certificação e implementação de um piloto com o AFEDV 

No âmbito do suporte técnico aos Grupos de Certificação e associações de produtores, 

foram delineadas várias iniciativas com vista a melhorar a gestão florestal de 

eucalipto exercida pelos Grupos de Certificação, procurando maximizar o seu 

conhecimento técnico, a sua capacidade de persuadir os proprietários a aderir à 

certificação, otimizar práticas florestais e aumentar a produtividade florestal. Um 

primeiro teste piloto foi iniciado com o AFEDV este ano, que se perspetiva ser 

alargado a outros Grupos de Certificação em 2018. 

 

 
Suporte técnico fornecido pelo RAIZ a Grupos de Certificação: sessão de gabinete à esquerda (sede do 

AFEDV em Arouca) explicando o projeto e sessão de campo sobre o programa de melhoramento genético 

do RAIZ em Alvarenga.  
 

Ajuste da alocação clonal para diferentes campanhas de plantação e 

implementação das primeiras “Áreas-Piloto” 

Outra vertente de Apoio e Consultoria tem sido o ajuste da alocação de clones a 

condições especificas das campanhas de 2017/2018 um trabalho realizado em 

estreita colaboração com a área de Projetos e Planeamento da empresa. Esta é uma 

tarefa complexa pois depende da disponibilidade de determinados clones em viveiro 

e das frequentes alterações no programa de plantações do ano. Foi no entanto 

efetuada uma seleção de clones específicos para cada tipo de solo e clima, e ainda 

identificado um conjunto de áreas para teste a nível operacional de vários materiais 

genéticos (Áreas-Piloto). 
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Exemplo de um mapa de alocação clonal numa propriedade da empresa, de acordo com as condições do 

solo e clima, riscos bióticos e abióticos. À direita, exemplo de um teste piloto com alocação de vários 

materiais genéticos. 

 

No apoio aos projetos de florestação na Galiza, o RAIZ realizou um estudo de 

levantamento das condições de solo, clima e pragas na Galiza (Espanha), 

abrangendo as regiões da Corunha, Lugo e Pontevedra, tendo sido elaborada a 

primeira carta climática para E. globulus e definidas zonas-alvo com maior potencial 

para o seu desenvolvimento. Um conjunto alargado de parcelas de inventário foi 

avaliado, que associado à informação de solo e clima foi utilizado para definir a 

primeira matriz de produtividade para E. globulus. Estas ferramentas de aptidão e 

crescimento da espécie são um suporte importante para o direcionamento das 

consultoras envolvidas na angariação de terras no projeto e para as avaliações de 

investimento. Este ano foi também produzida uma lista de clones recomendados 

tendo por base os materiais genéticos disponíveis atualmente nos VA.  

 

 
Matriz de produtividade esperada para E. globulus na Galiza, em função da informação de solo e clima 

 

Desenvolvimento de documentação técnica para o Plano de Ação Ambiental 

e Social (ESAP - environmental social action plan) da Portucel Moçambique 

a nível de três indicadores 

Em 2017 uma das principais tarefas de consultoria do RAIZ no projeto de 

Moçambique foi o desenvolvimento de documentação técnica para o Plano de Ação 

Ambiental e Social (ESAP) da Portucel Moçambique. Isso incluiu a revisão e 

atualização de normas e recomendações técnicas das práticas silvícolas e das 

infraestruturas florestais. Foram também criados procedimentos para a 

monitorização da qualidade da água, da fertilidade do solo e de pragas e doenças, e 

instruções de trabalho para avaliação da erosão do solo e implementação de medidas 

mitigadoras nas plantações de eucalipto em Moçambique.  
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Ainda em apoio à Portucel Moçambique, foi efetuada uma nova avaliação da 

adaptabilidade dos materiais genéticos de eucalipto existentes no terreno, 

considerando as várias plantações de eucaliptos na Zambézia e Manica. Do estudo 

resultou a revisão da lista de clones recomendados para o viveiro de Luá. Dois clones 

provenientes da África do Sul foram removidos da lista anterior pela sua fraca 

adaptação às condições de Moçambique. 

 

 
Clone de eucalipto com sintomas de suscetibilidade ao défice hídrico (à esquerda) e floresta clonal com 

tolerância ao défice hídrico (à direita). 

2.1.9. VIVEIROS DE I&D  

O viveiro do RAIZ constitui uma infraestrutura de apoio essencial aos projetos de 

melhoramento, biotecnologia e propagação vegetativa de plantas, estando localizado 

ao lado dos viveiros operacionais da The Navigator Company, em Espirra. Ele é 

constituído por uma casa de sombra, e duas estufas, sendo uma destinada ao 

enraizamento de estacas e produção de plantas de semente e a outra um parque de 

hibridação para realização de cruzamentos controlados. Está em fase de conclusão 

uma terceira estufa que servira de parque de pés mãe para realização de 

miniestacaria. 

Durante o ano de 2017 o Viveiro desenvolveu trabalhos em 277 novos clones, 

manteve em reserva outros 536 tendo produzido cerca de 90,000 estacas em apoio 

ao programa de Melhoramento Genético e Propagação Vegetativa. O Viveiro do RAIZ 

foi ainda responsável pela entrega de 750 plantas de um novo clone operacional, 

para os Viveiros Aliança, na sequência do processo continuo de renovação dos clones 

em produção. 

           
Instalações dos viveiros do RAIZ (à esquerda) e novos clones propagados prontos para serem 

despachados para testes de campo como parte do Programa de Melhoramento de Eucaliptos. 
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2.2. DIREÇÃO INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA TECNOLÓGICA 

Em 2017 a Direção Investigação e Consultoria Tecnológica (DICT) continuou a 

reforçar a equipa com a contratação de novos Colaboradores para a área de 

Consultadoria Tecnológica nas áreas de Processo, Ambiente e Energia e a equipa de 

Investigação e Desenvolvimento em Tissue e Biorrefinaria. Continua assim a aposta 

no crescimento destas áreas de atividade e geração de conhecimento do RAIZ, em 

alinhamento com os principais desafios do sector da pasta e do papel e em particular 

com os da The Navigator Company. 

2.2.1. MATÉRIAS-PRIMAS 

A caracterização tecnológica da madeira é uma atividade contínua no RAIZ no âmbito 

da investigação e desenvolvimento para apoiar a atividade de aquisição de madeira e 

visando aumentar o conhecimento e a base de dados sobre espécies lenhosas. Em 

2017, a recolha de dados prosseguiu, organizando-a de acordo comas diferentes 

espécies de madeira Para um estudo abrangente de avaliação de madeira é 

necessária a sua caracterização química, o seu desempenho através de cozimento 

Kraft e branqueamento e uma análise à sua aptidão papeleira.  

2.2.2. PASTA 

Foi realizado um estudo completo em 2017 para a avaliação comparativa do 

potencial de reciclagem de três pastas de fibra curta. Os processos com maior 

impacto na produção de papel - como a refinação da pasta e as condições de 

secagem - foram simulados em laboratório em 10 ciclos, utilizando condições 

realistas para as pastas kraft branqueadas das madeiras mais típicas utilizadas 

mundialmente para a produção de papéis para escritório e gráficos: Eucalyptus 

globulus, Nordic birch e Acácia mangium. Em comparação com as restantes espécies, 

a pasta de E. globulus apresentou comportamento favorável: maior volume 

específico, menor aumento da resistência à drenagem de água, ºSR, nível razoável 

de opacidade, menor nível de resistência ao ar de Gurley, níveis razoáveis de 

resistência mecânica e maior resistência intrínseca da fibra. Assumindo uma máxima 

resistência operacional à drenagem de água de 40ºSR, foram identificados os limites 

de reciclagem: 4 ciclos para A. mangium, 8 ciclos para bétula e 10 ciclos para E. 

globulus. Dados completos sobre este trabalho de investigação serão apresentados 

no Workshop Europeu sobre Lignocelulose e Celulose em junho de 2018. 

 

 
Evolução do “Runkel ratio” e bulk das fibras de Eucalyptus globulus, bétula nórdica  

e Acacia mangium ao longo dos 10 ciclos de reciclagem 
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2.2.3. PAPEL 

O projeto P2020 CelSmartSense - Plataformas eletrónicas de base celulósica para 

biodeteção tem como objetivo a produção de dispositivo eletrónico suportado em 

matriz celulósica como plataforma flexível, capaz de detetar pH. Diferentes papéis 

(de papéis de filtro a papel comercial para eletrónica) foram caracterizados 

(espessura, rugosidade e permeabilidade) e testados a nível de desempenho de 

microfluídica e impressão de circuitos eletrónicos de modo a definir as especificações 

da matriz celulósica. Com as especificações definidas foram produzidas e otimizadas 

matrizes celulósicas no formador laboratorial de bancada. Após testes de 

desempenho das matrizes produzidas, foi iniciado o processo de scale-up da matriz 

mais promissora no formador dinâmico. 
 

 

 

Teste de desempenho de matriz celulósica produzida no RAIZ para:  

A) microfluídica e B) impressão de transístores. 

 

A melhoria da qualidade de impressão através de tratamentos de superfície é uma 

das atividades estratégicas em que a RAIZ esteve envolvida para reforçar a 

vantagem competitiva da The Navigator Company. Foram testadas várias 

formulações na superfície do papel, seguidas por quantificação da qualidade de 

impressão através área de gamut. O RAIZ também apoiou os testes industriais 

avaliando a qualidade de impressão pela área de Gamut e realizando testes de 

compatibilidade para os produtos químicos usados nessas formulações. 

 

 

Quantificação da área Gamut após tratamento de superfície e benchmarking 

2.2.4. TISSUE 

Em 2017, foi lançada uma nova atividade de investigação no RAIZ: foi recrutado um 

colaborador para esta nova área do Tissue e iniciada a montagem de um laboratório 

nesta área. O RAIZ colaborou com a Navigator Tissue Rodão no processo de 

certificação BRC.  
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Foi também realizado trabalho de investigação sobre as matérias-primas, a fim de 

identificar limitações ou oportunidades para melhorar a qualidade do produto através 

de matérias-primas e processos. Além disso, a investigação para melhorar as 

propriedades-chave em papéis Tissue foi realizada usando diferentes abordagens, 

alcançando resultados promissores para absorção de água e bulk. Este trabalho 

continuará em 2018.  

O RAIZ também desenvolveu um estudo de benchmarking de rolos de cozinha e a 

avaliação do impacto dos padrões de estampagem em algumas propriedades finais 

do papel. 

2.2.5. BIORREFINARIAS 

Um dos objetivos da I&D no RAIZ é a produção de valor acrescentado a partir da 

biomassa florestal. A equipa foi reforçada com uma nova competência no campo de 

biorrefinaria e bio-produtos e a implementação de métodos e técnicas para apoiar 

esta atividade foi iniciada.  

Foi avaliado o potencial da casca como fonte de extratos e polissacarídeos, em um 

efeito sinérgico. Os resultados mostraram que uma etapa de pré-extração conduz a 

um melhor desempenho no cozimento kraft e maior rendimento de hidrólise 

enzimática, abrindo novas perspetivas para o uso de casca além da queima para 

produção de energia. 
 

 
Conversão da casca em novos produtos 

 

No projeto NewCellComposites R & D, diferentes abordagens foram realizadas para a 

produção de compósitos incorporando pasta de eucalipto kraft branqueada. O efeito 

do grau de micronização, o índice de cristalinidade das fibras utilizadas e a 

percentagem de incorporação na matriz termoplástica, modificações químicas e 

também o uso de aditivos foram avaliados através das propriedades dos compósitos 

produzidos. Este projeto leva a uma desconsideração das diferentes estratégias e a 

uma melhor definição do plano de trabalho adicional sobre este tópico. 
 

 
Propriedade mecânica para materiais compósitos à base de fibras de  

celulose e polímeros termoplásticos 
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No âmbito de submissão de candidaturas ao H2020 na área dos bioprodutos e 

biorrefinarias, o projeto Extremozymes for wood based building blocks: From pulp 

mill to board and insulation products - foi aprovado em 2017. Este projeto terá início 

em 2018, tendo uma duração de 3 anos. O projeto envolve stakeholders de três 

setores industriais, uma empresa dedicada à produção de enzimas e institutos de 

investigação, espalhados por 5 países da União Europeia. O objetivo é o 

desenvolvimento e aplicação de sistemas enzimáticos para obter bioprodutos a partir 

de correntes processuais da indústria de pasta e papel para a produção de painéis 

MDF e de materiais de isolamento. 

 

 
 

Estrutura do projeto WoodZymes - Extremozymes for wood based building blocks: from pulp mill to board 

and insulation products - BIO BASED INDUSTRIES PPP e identificação dos parceiros do consórcio 

2.2.6. ECONOMIA CIRCULAR 

No âmbito da Economia Circular o RAIZ desenvolveu investigação própria e em 

colaboração com outros parceiros, com vista à procura de soluções e 

desenvolvimento de produtos inovadores que permitam a redução dos impactos 

gerados pelos resíduos processuais da The Navigator Company.  

Participou ainda na identificação de tecnologia e processos que permitam a 

minimização da sua produção interna e na identificação de destinatários finais para 

alguns desses resíduos, nos quais possam vir a ser incorporados nos seus processos 

gerando produtos de maior valor acrescentado. 

2.2.7. PROCESSO 

A otimização dos processos de produção tem como objetivo obter aumentos de 

eficácia globais das operações que se traduzem em redução de consumos de 

matérias-primas e subsidiárias, água, energia e mantendo ou melhorando as 

características dos produtos da The Navigator Company. 

Neste âmbito, o RAIZ dispõem de conhecimento acumulado de investigação e 

desenvolvimento mas também de natureza operacional, em virtude do trabalho 

próximo com os especialistas e operacionais da The Navigator Company. 

O modo como esta experiência e capacidade de resposta é colocada ao serviço para 

resposta aos desafios processuais constantes dos complexos industriais é através de 

um grupo dedicado de consultoria e suporte que tem como objetivo a otimização e 

resolução dos problemas identificados a nível industrial. 
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Neste âmbito, foram múltiplos os desafios colocados a este grupo e para os quais, 

juntamente com os Complexos Industriais, foram identificadas e avaliadas soluções 

que promovem o aumento de eficácia das operações. 

 

Otimização branqueamento - Cacia 

As operações de branqueamento numa fábrica de produção de pasta é um dos 

processos mais relevantes tanto do consumo de recursos (energia, químicos, água e 

ambiente) como na definição final da qualidade da pasta produzida. A Direção 

industrial de Cacia pretendeu avaliar um conjunto de medidas de aumento de 

eficácia do seu branqueamento, assim como, o estudo de resposta a uma situação de 

risco processual que é a necessidade de desativação de uma das suas torres de 

branqueamento. 

As áreas de trabalho para aumento de eficácia ou redução de risco desenvolvidas 

foram: 

• Impacto da desativação de uma torre do último estágio de dióxido de cloro 

(D2); 

• Avaliar o impacto de recorrer à acidificação do primeiro estágio de dióxido de 

cloro (D0); 

• Redução do consumo de soda no estágio de extração alcalina (Ep) na situação 

atual mas também avaliar a qualidade da lavagem após D0 e impacto de novos 

equipamentos de lavagem com o objetivo de redução de consumo de químicos. 

Como resultado da pesquisa bibliográfica realizada, levantamento de trabalho 

anteriores realizados no RAIZ e trabalho experimental, foi possível responder a estes 

desafios, apresentando avaliações da situação atual e impacto de possíveis 

alterações processuais: 

A desativação de uma torre D2 obriga à redução do tempo de residência da torre que 

permanece em funcionamento, afetando a brancura final da pasta. Numa potencial 

situação como a descrita foi possível verificar que o problema pode ser evitado 

aumentado a carga de dióxido de cloro na D0, sendo este o modo mais eficaz de 

minimização do impacto; 

Nas condições fabris atuais, a adição de ácido na D0 não teria qualquer vantagem, 

uma vez que se verificou que a reação já ocorre a pH ótimo. Deste modo, e em 

conjunto foi possível evitar um consumo desnecessário de ácido que não traria 

qualquer vantagem operacional; 

Relativamente ao consumo de NaOH foi possível verificar que na situação atual de 

operação é possível a redução de consumo de NaOH até 4 kg NaOH/tAD sem 

comprometer a deslenhificação esperada nesta fase, desde que sejam possíveis 

manter os valores objetivo de pH na pasta final. Na sequência dos estudos realizados 

a Direção Industrial de Cacia comprovou estes resultados à escala industrial, no 

entanto na configuração atual de lavagem a redução tem que ser compensada com 

adição a jusante de NaOH para manutenção de especificação do produto o que reduz 

o potencial de redução. 

Para além desta avaliação, a atual de capacidade de lavagem (em particular de um 

dos lavadores da D0) é um fator determinante para o nível atual de consumo de 

soda na Ep. Por este motivo, foi avaliada por modelação e testes laboratoriais a 

substituição dos lavadores atuais por equipamentos de lavagem mais eficientes como 

uma prensa de rolos ou “DD Washer”, verificando-se uma redução de consumo de 
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soda para cerca de metade. Esta informação produzida é crucial para a avaliação do 

potencial de investimento nesta área. 

 

 
 

Efeito da carga de hidróxido de sódio (NaOH) e peróxido de hidrogénio (H2O2) na brancura (a)  

e microkappa (b) da pasta após Ep. 

 

Redução do Consumo de água – Setúbal 

O consumo de água nas fábricas de pasta e papel é um dos mais relevantes aspetos 

das suas operações, tendo-se observado uma redução contínua do seu consumo 

específico desde os anos 80 – 90.  

No entanto, consciente do seu impacto a The Navigator Company continua a ter este 

objetivo com uma prioridade muito elevada de forma totalmente justificada, tendo 

em conta até o contexto atual.  

O consumo de água está diretamente associado ao desempenho dos processos de 

produção correspondendo por isso a um trabalho de melhoria de desempenho 

operacional para o qual o grupo de consultoria e suporte do RAIZ tem já um nível 

elevado de experiência e conhecimento específico do sector. 

Neste âmbito, foi iniciado um projeto de redução adicional do consumo de água no 

Complexo Industrial de Setúbal, através de um grupo de trabalho que envolve a 

Direção Industrial de Setúbal, a Direção de Ambiente e Energia, o RAIZ e a 

Osminergia. 

O trabalho desenvolvido durante 2017 incluiu o levantamento de dados de consumo 

de água, tendo o ano de 2016 como referência, a atualização dos balanços de água 

das e a identificação de medidas de redução do consumo. 

Como resultado foram propostas cerca de 40 medidas para redução de consumo de 

água desde manutenção e pequenas otimizações até intervenções de elevado 

investimento e alterações de conceito que têm potencial para redução do consumo 

de água em cerca de 30%.  

As tarefas identificadas para o estudo e eventual implementação de cada uma das 

medidas foram planificadas e orçamentadas para um prazo de 5 anos e o trabalho 

está a ser desenvolvido de acordo com o respetivo planeamento, tendo-se já 

avançado com as medidas de mais fácil e rápida implementação. 
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Estratégia para redução do consumo de água na Direção Industrial de Setúbal. 

 

Suporte implementação Deslenhificação por O2 e Lo – Solids no Complexo 

Industrial da Figueira da Foz  

Em 2018, terá arranque no Complexo industrial da Figueira da Foz o projeto de 

otimização 3 que se traduz essencialmente na introdução de duas tecnologias 

(Deslenhificação por O2 e cozimento Lo-Solids) pela primeira vez nas fábricas de 

pasta da The Navigator Company. Para além disso, o projeto na linha de fibra 

introduzirá tecnologia inovadora que permitem a re-incorporação de incozidos e 

rejeitos fibrosos. 

Os processos indicados foram estudados e avaliados pelo RAIZ, pelo que a criação de 

um projeto de suporte para avaliar os potenciais impactos destas tecnologias nos 

processos de produção e na qualidade do papel produzido foi uma decisão natural da 

Direção Industrial da Figueira e do RAIZ. 

Em 2017 a análise do potencial aumento do teor de “shives” após deslenhificação por 

O2, avaliação do impacto da deslenhificação por O2 e Lo-Solids nas propriedades 

papeleiras através de benchmark, revisão bibliográfica e ensaios laboratoriais foram 

as atividades de relevo, tendo-se encontrado soluções que minimizam este impacto, 

nomeadamente através do aumento de capacidade da crivagem de pasta crua. 

Relativamente ao impacto na produção de papel, a revisão bibliográfica e de estudos 

efetuados no RAIZ indicou que introdução do O2 e de Lo-Solids contribui para a 

preservação das hemiceluloses, resultando no aumento da refinabilidade das pastas 

tendo como consequência maior índice de tração (mas menor índice de mão e 

opacidade).  

Pela análise do benchmark de qualidade de pastas e tecnologia, a tecnologia de 

Cozimento não apresenta diferenças significativas para uma mesma região. Na 

deslenhificação por O2, a opacidade sofre diminuição ligeira, mas sensível. 
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Por último, um intenso trabalho de simulação laboratorial/ piloto (ainda em curso) da 

introdução da deslenhificação por O2 confirmaram as tendências mencionadas, mas 

com impacto relativamente reduzido para os níveis de funcionamento objetivo. 

2.2.8. AMBIENTE 

O RAIZ dedica uma apreciável percentagem dos seus recursos aos aspetos 

ambientais do sector e particularmente aos desafios desta natureza da The Navigator 

Company, tanto através da investigação e desenvolvimento de soluções como 

através do suporte e consultoria direta às Direções Fabris procurando soluções para 

os seus problemas desta natureza. 

Para além disso, o RAIZ continuou a desempenhar um importante papel para o 

sector europeu de pasta e papel através de participação muito ativa no grupo de 

trabalho da confederação europeia das indústrias papeleiras (CEPI) de revisão dos 

critérios de atribuição do rótulo ecológico para o papel cópia/gráfico e tissue. 

 

Projeto PROTEUS – remoção de AOX 

A remoção de AOX por processos de eletrocoagulação dos efluentes do 

branqueamento foi uma das áreas com notável desenvolvimento laboratorial e que 

faz também parte do âmbito do já referido projeto PROTEUS no capítulo da Economia 

Circular. Obtiveram-se reduções muito substanciais deste parâmetro no trabalho 

desenvolvido em co-promoção com a empresa Ventilaqua e a Universidade de 

Aveiro, o que comprova o caráter promissor desta tecnologia. 

 

Remoção de cor do efluente - Setúbal 

A investigação em técnicas que permitam a redução da cor do efluente descarregado 

foi também uma das áreas em foco, realizando-se um levantamento e comparação 

das tecnologias aplicáveis tanto em processo (deslenhificação com oxigénio) como 

em fim de linha (coagulação/floculação, eletrocoagulação, ultrafiltração, ozono). Este 

trabalho incluiu pesquisa bibliográfica, estudos de caso e trabalho laboratorial de 

avaliação de eficiência, em parceria com outras entidades.  

 

Remoção de Fósforo 

A descarga de P através do efluente é um importante parâmetro de desempenho 

ambiental. A madeira de eucalipto, com teores destes nutrientes superiores a outras 

madeiras, conduz a valores limites de emissão superiores para unidades que 

processam este tipo de madeira cumpridas pelas unidades da Companhia. No 

entanto, a The Navigator Company continua ativamente em busca de soluções 

viáveis e sustentáveis para a redução deste parâmetro de natureza ambiental. 

O projeto de remoção de fósforo (P), levado a cabo em parceria com a Universidade 

de Aveiro e a Direção Industrial da Figueira da Foz, identificou e desenvolveu 

possíveis soluções à escala laboratorial para remoção e controlo de P, de forma a 

atingir níveis de P no efluente final mais restritivos dos que os atualmente 

considerados no BREF e Ecolabel para eucalipto, satisfazendo ainda as necessidade 

de P da ETAR. 

As soluções identificadas foram o tratamento do efluente D0 com cal promovendo 

remoção de cerca de 99% do P da corrente e/ou a paragem, total ou parcial, da 
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adição de cinzas do electrofiltro do forno da cal no efluente D0, estando planeado 

validar as soluções através de ensaio industrial e potencialmente de um projeto de 

“scale up” para a escala piloto, respetivamente. 

 

 
Contribuições das correntes de entrada (inputs) e saída (outputs) para o fluxo de P na ETAR  

fábrica de pasta da Direção Industrial da Figueira da Foz. 
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2.3. DIREÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

2.3.1. ATIVIDADE DO LABORATÓRIO 

O Laboratório durante o ano de 2017 efetuou a revisão da documentação do sistema 

de gestão por forma a garantir a adequabilidade e atualização dos procedimentos 

estabelecidos, tendo como objetivo a simplificação e a eliminação da duplicação de 

informação. A Política da Qualidade mantém-se adequada e reflete os objetivos 

gerais da Gestão para o serviço a prestar pelo Laboratório, garantindo os meios 

necessários e a satisfação das partes envolvidas, colaboradores e clientes, cumprindo 

os requisitos da Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 e requisitos regulamentares do 

Instituto Português de Acreditação (IPAC), garantindo as boas práticas laboratoriais 

por parte dos colaboradores, reconhecendo o desempenho dos colaboradores, 

promovendo o seu envolvimento e a sua participação ativa e empenhada nos 

objetivos da qualidade. 

Foi instalada a ferramenta informática Open-Text para gestão documental na The 

Navigator Company, que vem substituir a que esteve em uso designada por 

Documentum. 

O Laboratório pediu a suspensão voluntária da acreditação em Fevereiro de 2017 por 

motivo de obras de remodelação. A avaliação externa do IPAC foi realizada Junho de 

2017 após a conclusão das obras de remodelação do laboratório. O levantamento da 

suspensão ocorreu em Novembro de 2017 após a avaliação do IPAC. O laboratório 

manteve a Acreditação Flexível Intermédia para os âmbitos da acreditação O 

Laboratório participou em programas de ensaios interlaboratoriais Internacionais 

para as matrizes do âmbito da acreditação; ie: madeira, pastas, papéis, efluentes e 

lamas, obtendo desempenho adequado. 

 

Avaliação da Satisfação dos clientes 

Foi efetuado o Inquérito de Satisfação de Clientes (ISC) do Laboratório durante o 

mês de janeiro de 2017. A periodicidade para a realização de inquéritos de satisfação 

aos clientes do Laboratório é bienal. O nível de satisfação dos clientes encontra-se na 

zona dos 90% em pontuação Bom e Muito Bom. A avaliação global obtida através 

dos ISC é 100% positiva. 
 

 
Dos ISC enviados a clientes externos à The Navigator Company o Laboratório obteve 55% de respostas. 

Dos inquéritos enviados aos clientes internos RAIZ e Navigator o laboratório obteve a maioria das 

respostas. 
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Volume e tipo de trabalho 

Durante o ano de 2017 o Laboratório registou a receção de 7508 amostras contra 

12977 amostras recebidas em 2016. Esta diminuição do número de amostras foi 

devida à conclusão do Projeto de Investigação Origens da DICT que envolveu a 

caracterização de mais de cinco mil amostras de madeira de diversas proveniências, 

bem como ao período de obras que também impediu o laboratório de aceitar mais 

pedidos de ensaios. 

A Madeira, os Solos, o Material Vegetal e as Pastas foram as matrizes com maior 

peso no volume de amostras rececionadas. 

O Laboratório manteve o apoio aos complexos industriais da The Navigator Company, 

para cumprimentos dos seus planos de monitorização do plano de resíduos e dos 

efluentes finais descarregados, em continuidade com os anos anteriores. 

Durante o ano de 2017 houve um maior apoio do laboratório às áreas de Consultoria 

e Investigação da DICT, devido á restruturação da Direção de Investigação e 

Consultoria tecnológica e o seu foco no apoio aos projetos dos vários sites da 

Navigator, bem como a sua participação como promotor líder em vários projetos 

europeus envolvendo os complexos industriais da Navigator e os parceiros privados e 

das Universidades. 

 

Alocação da amostras recebidas – I&D vs Serviços 

As solicitações de pedidos feitas ao Laboratório foram divididas em dois grupos: 

Serviços e I&D que agrupa os projetos de consultoria e os projetos de investigação. 

Das amostras recebidas no laboratório, 40% são prestação de serviços aos sites da 

NVG e 60% são amostras destinadas ao apoio à Investigação e Consultoria. O maior 

volume de amostras recebido foi da matriz madeiras para dar o apoio necessário à 

DAM na aquisição de madeiras de importação e na prospeção e pesquisa de novos 

fornecedores. 

 

 

 

A Direção de Apoio Técnico e Administrativo, para além de todos os ensaios 

efetuados no âmbito do controlo de qualidade, tem à sua responsabilidade a 

obrigação legal de proceder à caracterização química da amostra de efluente final do 

RAIZ com periodicidade trimestral.  
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2.3.2. ZONAGEM EDAFO-CLIMÁTICA 

A zonagem edafoclimática é um serviço de apoio técnico florestal que tem como 

objetivo fornecer informação que permita fundamentar investimentos florestais, 

definir o projeto florestal e o macro-planeamento das operações silvícolas. Trata-se 

de uma ferramenta que associa estimativas de produtividade para a floresta futura e 

riscos de ocorrência de fatores bióticos e abióticos que a ocorrerem poderão 

comprometer o sucesso da plantação e o normal crescimento do eucalipto. Assim, 

pretende-se potenciar a produtividade local e minimizar os riscos associados à 

decisão. Desta forma em 2017, a zonagem continuou a ser uma atividade importante 

no RAIZ, com a caracterização de 5.233 ha em Portugal e 1.255 ha na Galiza. A 

equipa esteve ainda envolvida no apoio transversal aos projetos de I&D florestal do 

RAIZ, com 18% de tempo alocado a atividades de suporte à investigação (1.544 

h/ano). 

 
Atividade realizada em 2017: a) Caracterização edafoclimática e avaliação de risco de ocorrência de 

fatores bióticos e abióticos; b) Distribuição da área avaliada em Portugal; c) Suporte técnico aos projetos 
de I&D (seleção de áreas para ensaio). 

 

2.3.3. REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E LABORATÓRIOS 

A construção dos edifícios onde se encontra o RAIZ, remonta a 1982 quando a 

Portucel decidiu adquirir a Quinta de São Francisco e aí instalar a área de projetos do 

grupo bem como a recém-criada atividade de investigação. Em 1992 é construído um 

segundo edifício que respondeu ao aumento da atividade em novas áreas de 

investigação. Passado algumas décadas tornava-se premente uma intervenção 

profunda de requalificação das instalações para lhe conferir uma maior 

funcionalidade e modernidade, bem como cumprir um conjunto de requisitos legais 

que à data da construção não eram exigidos, nomeadamente na área das redes de 

comunicações, da segurança. Com a entrada da empresa nas novas áreas de negócio 

nomeadamente no tissue foi necessário criar um laboratório para responder a este 

desafio, bem como requalificar outras áreas no laboratório para permitir acomodar o 

aumento de colaboradores e bolseiros em particular. O montante de investimento 

feito representa cerca de 700.000€. 
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a) Entrada principal; b) Aspeto global do exterior; c) Gabinete; d) Laboratório. 

2.3.4. REQUALIFICAÇÃO E ABERTURA DA QUINTA DE S. 

FRANCISCO À SOCIEDADE 

A responsabilidade social da Quinta de S. Francisco centra-se não só na preservação 

do arboreto e património botânico existentes, mas também na partilha deste 

magnifico espólio vivo com a restante comunidade. Nesse sentido a Quinta de São 

Francisco foi requalificada ao longo do último ano com uma serie de intervenções, 

que visaram a preservação e o aumento da biodiversidade existentes, mas também 

proporcionar segurança, acessibilidades e informação disponível para visitantes.  

A preservação do arboreto histórico foi efetuada através de operações de combate a 

plantas invasoras e infestantes, particularmente acácias e mimosas (Acacia spp.), o 

que reduziu a pressão ecológica destas espécies. Este combate permitiu também 

uma redução da densidade de arbustos (combustíveis), tornando o arboreto menos 

vulnerável a incêndios florestais. Por outro lado a biodiversidade da Quinta de S. 

Francisco foi aumentada diretamente através do plantio de 760 arvores e arbustos, 

de 90 espécies diferentes, 60 das quais novas, tendo os colaboradores do RAIZ 

participado ativamente nesta operação.  

Ao nível da segurança, foram efetuadas podas de manutenção sanitária e de 

coabitação em 41 árvores centenárias, que reduziram o risco de queda de árvores e 

ramos nas zonas de circulação de visitantes. As acessibilidades dentro da Quinta 

foram melhoradas, tendo sido abertos novos caminhos e construção de quatro 

estruturas em madeira, incluindo escadarias e passadiços, aumentando a visibilidade 

de muitos exemplares notáveis e diferentes habitats. A implementação de cinco 

percursos botânicos e respetiva sinalética direcional, painéis interpretativos e placas 
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identificativas (132 placas ao todo), permitiu aumentar a informação disponível para 

os visitantes, dando a conhecer o património natural existente neste local. 

 

 
 

O objetivo final desta requalificação é receber e informar melhor os nossos visitantes, 

tendo a Quinta de S. Francisco recebido em 2017, 414 visitantes. Destacam-se 

dentro destes o público escolar, onde é prioritário a divulgação da importância da 

diversidade vegetal, exploração sustentável das florestas e a conservação da 

natureza. A Quinta de S. Francisco tem também recebido ao longo do tempo, outros 

visitantes, particularmente, escuteiros, estudantes universitários, associações 

empresariais, instituições particulares de solidariedade social, centros de atividades 

de tempos livres, entre outros. As visitas guiadas pelos percursos botânicos são a 

principal atividade, mas muitas outras têm sido implementadas, como o “Dá a mão a 

Floresta” (uma iniciativa organizada pela empresa The Navigator Company), 

acampamentos de escuteiros, atividades de observação de aves, corta-mato, 

caminhadas solidárias, entre outras.  
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A divulgação da Quinta de São Francisco também tem sido feita através de notícias e 

crónicas (11 em 2017) sobre curiosidades científicas, culturais ou históricas 

relacionadas com o Eucalipto e a floresta, que aparecem regularmente na intranet. 

Por outro lado, a preservação da memória do património botânico da Quinta tem sido 

feita através do herbário da Quinta de S. Francisco, que conta atualmente com quase 

150 espécimes, assumindo-se como um registo histórico, que contribui para 

divulgação científica da flora aqui existente. 

O objetivo final desta requalificação é tornar a Quinta de S. Francisco num local de 

promoção da educação ambiental, onde é salientada a importância ecológica, 

económica e social das florestas sustentáveis, contribuindo para uma mudança de 

mentalidades acerca do eucalipto, com base em factos e evidências científicas. 

2.3.5. GESTÃO DO PROJETO INPACTUS 

Durante o ano 2017 foi recebida proposta de decisão favorável pelo COMPETE, para 

financiamento do inpactus, cuja homologação decorreu a 12 de dezembro de 2017 e 

aprovação pelo Sr. Ministro da Economia a 23 de dezembro de 2017. Iniciou-se o 

trabalho de pré preparação do projeto, constituição das equipas, revisão de 

subprojectos e correlação com atividades e tarefas do Anexo Técnico. Foi solicitado à 

ANI e AICEP atualização de data de início para 1 de fevereiro de 2018. Foram 

igualmente preparados alguns pedidos de esclarecimento e alterações. Os 

procedimentos de procurement e de aprovisionamento para a aquisição dos 

equipamentos e ferramentas foram iniciados no último trimestre do ano 2017. 

Decorreram diversas apresentações do projeto, destacando a apresentação em 

Lisboa, a 7 e 8 de Novembro, no Workshop promovido pelo Governo Português e 

pela OCDE “Stimulating Knowledge Transfer: Challenges and Policy Responses”, no 

qual o inpactus foi apresentado como uma boa prática de relacionamento entre 

indústria- infraestrutura de interface e universidades. 
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2.3.6. MÉTRICAS PARA A ANÁLISE DO IMPACTO DA ATIVIDADE DO 

RAIZ 

Durante o ano 2017 foi desenvolvida uma ferramenta para a análise do impacto da 

atividade do RAIZ no grupo NVG. Depois de diversas reuniões de brainstorming com 

as equipas das diferentes áreas do RAIZ, tendo como base de inspiração o modelo 

adoptado pela TEKES, Finlândia, baseado no Logic model development da w.f kellog, 

foi desenvolvida uma metodologia específica ao nosso Instituto, que conta com três 

fases: uma fase de pre-assessment e avaliação de projetos; numa base anual o 

scorecard e a longo prazo a análise de impacto. A implementação desta ferramenta 

com a produção e divulgação dos primeiros resultados serão realidade em 2018. 

 

 

 

2.3.7. CERTIFICAÇÃO DO RAIZ COMO EU BUSINESS INNOVATION 

CENTRE 

Em 2017, iniciaram-se os contatos com o European Business Network (Bruxelas) 

para certificar o RAIZ como EU Business Innovation Centre. Trata-se de uma 

certificação de qualidade de acordo com os referenciais de inovação europeus, e que 

se traduzirá na implementação das melhores práticas de gestão de inovação e do 

conhecimento, no RAIZ. Esta é a única certificação de inovação reconhecida pela 

Comissão Europeia e reúne, em rede, um conjunto de instituições europeias e 
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internacionais de referência, desde organizações governamentais, a clusters, parques 

de ciência e tecnologia, incubadoras e institutos de IDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. PROJETOS DE DEMONSTRAÇÃO 

Os resultados da investigação desenvolvida no RAIZ são maioritariamente 

endogeneizados na atividade produtiva e nos produtos do core business da The 

Navigator Company: floresta, pasta e papel (impressão-escrita e tissue), energia. 

No entanto, é crescente o potencial gerador de novos negócios, resultantes da 

atividade de I&D e inovação disruptiva do RAIZ, nomeadamente nas áreas 

emergentes da biorrefinaria, economia circular e novas aplicações da pasta e papel. 

A atividade de “Demonstração, Scale-Up e Novos Negócios” do RAIZ insere-se numa 

rede mais abrangente da empresa, visando a deteção, demonstração (provas de 

conceito), scale-up e avaliação da viabilidade tecno-económica de novos processos e 

produtos gerados através de I&D e inovação disruptiva, com potencial para gerar 

novos negócios e start-ups. 

2.5. INDÚSTRIA 4.0 

Durante o ano de 2017, o RAIZ assumiu a coordenação da iniciativa Navigator 4.0, 

que visa a implementação dos pilares da Indústria 4.0, através de soluções de 

digitalização, robótica e análise de dados, em toda a cadeia de valor da The 

Navigator Company. 

O trabalho desenvolvido consistiu essencialmente na identificação das soluções 

disponíveis no mercado e da sua adequação aos processos da The Navigator 

Company, com vista ao aumento da eficiência produtiva e de utilização de matérias-

primas e subsidiárias e de utilidades, à redução de desperdícios, à redução de 

avarias e de custos de manutenção, à maximização da eficiência logística e da 

comunicação com a base de clientes e ainda à melhoria das condições de saúde e 

segurança dos seus Colaboradores. 
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Para o efeito o RAIZ participou em Feiras e Eventos subordinadas ao tema da 

Indústria 4.0, organizou workshops internos com potenciais fornecedores de 

tecnologia, de modo a identificar as ferramentas disponíveis e as oportunidades 

existentes na sua aplicação na The Navigator Company. 

2.6. VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA 

A vigilância tecnológica desenvolvida no RAIZ, e inserida numa rede de vigilância 

global dentro da The Navigator Company, pretende auxiliar a empresa através do 

acompanhamento da evolução de tecnologias e de produtos base, da análise da 

emergência de novas tecnologias e de produtos com potencial disruptivo, a nível 

nacional e internacional, e que podem representar oportunidades ou riscos para a 

empresa.  

Foram publicadas 12 edições das Newsletters de Vigilância Tecnológica onde, em 

cada mês, se selecionam, compilam e divulgam notícias de matérias-primas, 

produtos e processos, de base ou emergentes e com capacidade disruptiva, 

desenvolvidos por empresas, universidades e centros de investigação que sejam de 

relevância para a The Navigator Company, a nível nacional e internacional.  

Também foram disseminadas 3 edições das Surveys de Propriedade Industrial, onde 

são compiladas, trimestralmente, as patentes publicadas, por parte de empresas, 

universidades e por centros de investigação, que sejam de relevância para as 

atividades desenvolvidas pela companhia.  

Outro output da atividade de vigilância tecnológica foi a divulgação de 7 edições das 

Newsletters de Industria 4.0, onde são selecionadas as notícias publicadas, durante 

cada mês, sobre as soluções divulgadas por parte de fornecedores de equipamentos 

e de software e/ou adotadas por empresas de Pasta e Papel, para a aplicação do 

conceito de Industria 4.0 nos segmentos da Floresta e da Pasta e Papel.   

Foram cumpridos 24 pedidos de Vigilância Tecnológica on-demand, dando suporte a 

projetos multidisciplinares, facilitando a gestão do conhecimento, o uso estratégico 

da informação e a identificação de concorrentes, potenciais parceiros, oportunidades 

e ameaças para a organização.  

Foram avaliados 5 produtos e/ou processos desenvolvidos na companhia para um 

possível registo como ativos de Propriedade Industrial. Dois foram submetidos, como 

pedido provisório de patente e como pedido de modelo de utilidade, no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. 
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2.7. PROJETOS FINANCIADOS 

O RAIZ trabalha em rede com empresas, Universidades, Institutos Públicos e 

associações, na produção de conhecimento científico que responda aos desafios da 

fileira do eucalipto na pesquisa de soluções sustentáveis do ponto de vista ambiental 

e económico para problemas da companhia A transferência do conhecimento é feita 

por integração das soluções nas realidades fabris e florestais 

Nesta área, o RAIZ tem centrado a sua atividade em detetar oportunidades de 

financiamento público para estas atividades, que surgem sob a forma de projetos em 

Consórcio. Com esse objetivo, em colaboração com as equipas técnicas de 

investigação e de consultoria, são preparadas e submetidas candidaturas de projetos 

de I&D a fundos nacionais e comunitários, com a participação do RAIZ, de empresas 

do grupo e de Universidades. Após a sua aprovação é feito o acompanhamento dos 

projetos, de forma a garantir a maximização dos recursos captados 

Em 2017 estavam a decorrer três projetos, dois no âmbito do PT2020 candidatados e 

aprovados em 2016 (PROTEUS e CELSMARTSENSE) e um Projeto Europeu do 

Programa LIFE do anterior Quadro Comunitário denominado No_WAste. 

Durante o último ano foram aprovados mais cinco projetos a programas nacionais 

(incluindo o Projeto Inpactus) e três ao Programa europeu H2020Quatro destes 

projetos iniciaram as atividades científicas ainda em 2017, e os restantes arrancam 

em 2018.  

Foram preparadas mais oito candidaturas que se encontram, ainda em processo de 

avaliação na Agência Nacional de Inovação (ANI) e na FCT (Fundação para a Ciência 

e Tecnologia).  

A totalidade de projetos aprovados em 2017 representa em termos de participação 

do RAIZ e empresas do grupo NAVIGATOR, um investimento elegível total em I&DT 

de 12,5M€, equivalendo a de 6,7M€ de incentivo homologado, num período 

compreendido entre os anos de 2016 e 2021.  
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Programa Financiador Acrónimo do Projetos Investimento elegível  
(RAIZ + NVG) 

Incentivo 
 (RAIZ + NVG) 

        

POSEUR (PT2020) e-globulus 594k€ 505k€ 

Compete (PT2020) Ganha 91k€ 78k€ 

Compete (PT2020) Inpactus 10,8M€ 5,2M€ 

PDR2020 Fitoglobulus + IEPE 100k€ 74k€ 

H2020 Paperchain 225k€ 184k€ 

H2020 Mysustainable Forest 373k€ 350k€ 

H2020 Woodzymes 281k€ 281k€ 

Totais   12,5M€ 6,7M€ 

 

2.8. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E PARTICIPAÇÕES EM 

CONGRESSOS 

O ano de 2017 ficou marcado por um total de 22 publicações, divididas entre 

participações em Congressos e Publicações diversas, demonstrando uma grande 

participação por parte dos Técnicos do RAIZ.  

 

Afonso, C., Gonçalves, C. I., Alonzo-Zarazaga, M. A., Reis, A., Branco, M. & C. 

Valente. Environmental risk assessment of the egg parasitoid Anaphes 

inexpectatus for classical biological control of the Eucalyptus snout beetle, 

Gonipterus platensis. BioControl 62 (4): 457-468, 6 abril 2017, doi: 

10.1007/s10526-017-9809-9. 

Costa J., Vaillancourt R. E., Steane D. A., Jones R. C. & C. Marques. Microsatellite 

analysis of population structure in Eucalyptus globulus. NRC Research Press, 1 

setembro 2017, doi: 10.1139/gen-2016-0218.  

Valente, C., Gonçalves, C. I., Reis, A. R., Branco, M. Pre-selection and biological 

potential of the egg parasitoid Anaphes inexpectatus for the control of the 

Eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis. Journal of Pest Science 90 (3): 

911-923., 8 fevereiro 2017, doi: 10.1007/s10340-017-0839-y.  

Valente, C. Afonso, C., Gonçalves, C.I., Alonso-Zaragaza, M.A., Reis, A. e Branco, M. 

(2017). Environmental risk asessment of the egg parasitoid Anaphes inexpectatus for 

classical biological controlo f the Eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis. 

Biocontrol 62: 457 

Carlos Valente Branco M., Valente C., Garcia A., Protasov A., Mendel Z.. Biological 

control of insect pests in non-native forest plantations: opportunities and 

constrains. IUFRO 125th Anniversary Congress, 18 a 22 setembro 2017, Germany.   

Corticeiro, S., J.L., Borralho, N., Fabres, A. S. Estratégias de gestão florestal em 

regadio para aumento da produtividade de eucalipto em Portugal. . 8.º 

Congresso Florestal Nacional “Floresta em Português: Raízes do Futuro”. Portugal, 

Viana do Castelo, 11-14 outubro 2017. 

Costa J., Marques C., Bragança L., Mendes E., Oliveira e Sousa D. & N. Borralho. 

Genetic background of eucalypt hybrids of unknown ancestry. IUFRO - Tree 
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Biotechnology 2017. Chile, Porto Concepción, 4 - 9 June 2017 (Poster 2.7, Sessão 

Genomic Assisted Breeding and Selection).  

Costa J., Marques C., Oliveira e Sousa D., Marques C. & N. Borralho. Qualidade 

genética da semente produzida em pomares de semente E. globulus de 

polinização aberta. VIII Congresso Florestal Nacional (Floresta em Português-

raízes do futuro), Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo. Portugal, Viana do Castelo, 11-14 Outubro 2017 (Comunicação, 

livro resumos p119).  

Garcia A., Valente C., Reis A., Franco J.C., Branco M. (2017). Prospeção de novos 

agentes de controlo biológico do gorgulho do eucalipto, Gonipterus platensis 

(Marelli): Um caso de luta biológica clássica. Seminário: Pragas e doenças 

emergentes em sistemas florestais, 8 junho 2017, Lisboa, Portugal.  

Gonçalves, C.I., Valente, C., Pereira, N., Araújo, J.A., Fabres, A. S., Borralho, N. 

Impacte da doença-das-manchas sobre a produtividade do eucaliptal. 8.º 

Congresso Florestal Nacional “Floresta em Português: Raízes do Futuro”. Portugal, 

Viana do Castelo, 11-14 outubro 2017. 

Lousada, J., Scarparo, B., Silva, M. & Sette JR C.: Avaliação das propriedades da 

madeira de Teca (Tectona grandis) no Estado de Goiás - Brasil. Livro de 

Resumos do 8.º Congresso Florestal Nacional - Raízes do Futuro. (ISNB: 978-972-

99656-6-1), Viana do Castelo, 11-14 outubro de 2017, p: 165. 

Mota L., Vieira A., Gonçalves C., Valente C.. Dinâmica populacional do 

percevejo-do-bronzeamento, Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: 

Thaumastocoridae). 8.º Congresso Florestal Nacional “Floresta em Português: 

Raízes do Futuro”. Portugal, Viana do Castelo, 11-14 outubro 2017.  

Neto, C. P., Pinto, P. & J. P. Oliveira. The Biorefinery R&D Programme at The 

Navigator Company. XXV Encontro Nacional - Sociedade Portuguesa de Química. 

Portugal, Lisboa, 16-19 julho 2017.  

Reis A., Mota L., Sarmento A., Valente C., Bonifácio L.. Avaliação de armadilhas 

de atração para captura de adultos do gorgulho-do-eucalipto, Gonipterus 

platensis. 8.º Congresso Florestal Nacional “Floresta em Português: Raízes do 

Futuro”. Portugal, Viana do Castelo, 11-14 outubro 2017.  

Silva, M., Gaspar, J., Silva, C., Borralho, N.. Software Open Source  na Gestão de 

Informação Florestal. 8.º Congresso Florestal Nacional. Portugal, Viana do Castelo, 

11-14 outubro 2017.  

Silva, M., Gaspar, J., Silva, C., Santos, H., Borralho, N.. Inventário Florestal com 

LiDAR Terrestre em povoamentos de Eucalyptus globulus. 8.º Congresso 

Florestal Nacional. Portugal, Viana do Castelo, 11-14 outubro 2017. 

Soares P., Valente C., Reis A., Sarmento A., Branco M. (2017). Avaliar o estado da 

floresta ao olhá-la por cima. Seminário: Pragas e doenças emergentes em 

sistemas florestais, 8 junho 2017, Lisboa, Portugal.  

Soares, P., Valente, C., Reis, A., Sarmento, A., Branco, M. Avaliação da desfolha 

em eucaliptal com imagens obtidas por veículos aéreos não tripulados. 8.º 

Congresso Florestal Nacional “Floresta em Português: Raízes do Futuro”. Portugal, 

Viana do Castelo, 11-14 outubro 2017. 
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Sousa, P., Gaspar, A., Sarmento, P., Lourenço, A., Gamelas, J., Ferreira, P., Neto, C. 

P. & P. Pinto. The eucalyptus biorefinery programme at The Navigator 

Company: production and application of nanofibrillated cellulose. 7th Nordic 

Wood Biorefinery Conference. Suécia, Estocolmo, 28-30 março, 2017. 

Valente C., Gonçalves C., Afonso C., Reis A., Branco M. (2017). Controlo biológico 

clássico do gorgulho-do-eucalipto: situação atual e perspetivas futuras. 

Seminário: Pragas e doenças emergentes em sistemas florestais, 8 junho 2017, 

Lisboa, Portugal.  

Verheijen F., Pinto G., Silva F., González-Pelayo O., Keizer J., Fabres A. S., Quintela 

A., Teixeira C., Rocha F., Sarabando L. (2017) Is applying biochar to soils of 

forest plantations (already) a management option? 8.º Congresso Florestal 

Nacional “Floresta em Português: Raízes do Futuro”. Portugal, Viana do Castelo, 11-

14 outubro 2017. 

Fabres, A. S., Silva, J. S., Gonçalves, C., Quintela, A., Teixeira, C., Corticeiro, S., 

Valente, C., Branco, M. Eucalyptus camaldulensis DEHNH. COST Action FP1403 

NNEXT (2017).  Pag. 21- 29 (E. camaldulensis) e pag. 30- 40 (E. globulus). 
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3. ÓRGÃOS SOCIAIS E ORGANIGRAMA  

 

MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Assembleia Geral 

 

Presidente  Dr. Cândido Dias de Almeida  

Secretário  Dr. António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha 

Reis  

 

Direção 

 

Presidente                      Eng. Adriano Augusto da Silva Silveira 

Diretor Geral  Professor Doutor Carlos de Pascoal Neto 

Vogal  Eng. José Manuel Namorado Nordeste 

Vogal  Eng. Carlos Manuel Marques Brás  

Vogal  Eng. Pedro Miguel Costa Matos Silva 

Vogal  Eng. Joao Paulo Cabete Gonçalves Lé 

Vogal  Dr. Nuno Miguel Pegado da Silva Neto 

  

Fiscal Único  

 

Efetivo  PricewaterhouseCoopers SROC, representada por Dr. 

Jorge Manuel Santos Costa 

Suplente Dr. Carlos Jorge Figueiredo Rodrigues 
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