
Conhecer o eucalipto
Do imaginário florestal coletivo 
ao desenvolvimento ambiental, 

social e económico do país
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o eucalipto e a 
sustentabilidade

N
esta edição dedicada ao eucalipto, o 
tema da sustentabilidade destaca-se 
como o propósito de toda a intervenção 
da Navigator, quer no seu próprio 
seio, quer na criação de valor para a 

sociedade como um todo.
Em termos específicos, do ponto de vista mera-
mente capitalístico, a sustentabilidade de um negó-
cio releva o retorno dos investimentos realizados. 
Contudo, em consideração à realidade atual, qual-
quer indicador de valor exige a incorporação de 
variáveis de risco que espelhem o desenvolvimento 
de longo prazo, a preservação de valores humanos e 
sociais capitais, a antevisão de alterações estruturais 
globais ou até desafios de ordem planetária.
Particularizando a realidade da Navigator, a susten-
tabilidade que esta promove assenta nos seus valo-
res e na sua cultura empresarial, ou, dito de outra 
forma, na sua identidade corporativa.
A minha identificação com esta grande orga-
nização que se envolve, se entrega, se desafia e 
se sacrifica por defender as boas práticas rela-
cionadas com o eucalipto permite-me homena-
gear a Navigator pelo seu papel na consagração 
da floresta, com a sua excelência estética e com 
a sua função vital para a sustentabilidade, não só 
ambiental, mas também económica e social.
A nu e cru, sabemos bem que as verdadeiras cau-
sas dos incêndios radicam nos terrenos mal geridos, 
no excesso de matos e de incultos no território por-
tuguês. Mesmo que existam ecos do contrário, os 
argumentos técnicos e especializados ditam que a 
substituição desses terrenos desvalorizados por flo-
resta de eucalipto e pinheiro seria parte da solução, 
na condição de corretamente plantada, controlada 
e alvo de práticas adequadas de gestão florestal. A 
Navigator é, sem margem para dúvida, um ator prin-
cipal desta senda, contribuindo ativamente para esta 
missão de melhoria de performance sustentável da 
floresta portuguesa.
O eucalipto é, também, um dos protagonistas que 
promove a sustentabilidade social. E, através da 
Navigator, a construção de parcerias com peque-
nos proprietários, produtores florestais e empresas 
prestadoras de serviços, ao longo do nosso territó-
rio, constitui uma luta contra o abandono da floresta 
e em favor da sua correta gestão. A importância do 
emprego criado e o sublime efeito de preservação 
ambiental são apenas uma primeira parte da histó-
ria de contributos do eucalipto e dos seus produtos 
para a rentabilidade e para a economia nacional.
A floresta é, efetivamente, um dos mais eficazes 
sumidouros de CO2 e, desde que saudável e com 
área estável ou crescente, traduz um vetor inquestio-
nável de cumprimento do objetivo de neutralidade 
carbónica em 2050. Além disso, representando um 
terço do território nacional, a floresta resulta num 
enorme impacto para a sustentabilidade social e 
para a diminuição dos desequilíbrios territoriais, con-
tribuindo para a não desertificação de zonas rurais.
O papel da Navigator como orientadora e forma-
dora de boas práticas de gestão da floresta, ou 

como influenciadora de mentalidades na preser-
vação e recuperação de terrenos, espelha bem os 
valores por que se rege e as prioridades críticas que 
define para a sua agenda.
A sustentabilidade como valor não advém apenas 
do eucalipto, estendendo-se igualmente à atividade 
transformadora da Companhia e ao seu impacto no 
mercado global, sem esquecer as regiões circundan-
tes de cada uma das suas unidades de transformação. 
Os investimentos realizados pela Navigator na área 
de proteção do ambiente, bem como as atuações 
dirigidas à mitigação dos efeitos climáticos nocivos 
para o planeta, permitem atualmente consumir mais 
energia renovável e utilizar um menor volume de 
água nos centros produtivos. Com efeito, ao aplicar 
as mais rigorosas boas práticas produtivas, aliadas 
a investimentos avultados, na permanente melhoria 
de processos e equipamentos, a Companhia contri-
bui para a sustentabilidade energética, pela utiliza-
ção de resíduos florestais nas centrais produtoras de 
calor e energia elétrica. 
Por outro lado, no âmbito económico, nunca é 
demais sublinhar o papel da Navigator na economia 
nacional, sendo a exportadora que cria maior Valor 
Acrescentado Nacional em Portugal.
Adicionalmente, para além da matéria-prima e da 
produção, também o produto final da Navigator 
cumpre com os objetivos de desenvolvimento sus-
tentável, ultrapassando em larga escala muitos pro-
dutos de grande consumo, que serão gradualmente 
abandonados e substituídos por novas soluções. 
Com efeito, o papel é um produto natural, renová-
vel, reciclável e biodegradável, absolutamente fun-
damental na nossa sociedade. 
Pela estratégia e pela atuação, enformada num pro-
pósito claro e motivador, a Navigator prova a sua 
capacidade de resposta a desafios globais como 
o aquecimento do planeta, a utilização nefasta do 
plástico, as maleficências dos tratamentos químicos 
agrícolas, e a necessidade de minimização dos níveis 
de carbono do ar. 

Não queria terminar este artigo sem uma menção 
à forma como a The Navigator Company enfrentou 
a situação de emergência sanitária provocada pela 
COVID-19.
A Companhia está a ser, mais uma vez, um referen-
cial de profissionalismo, de responsabilidade social, 
de robustez organizacional e de capacidade de res-
posta perante um desafio inédito de sobrevivência 
empresarial.
Esta experiência vem corroborar a distinção da 
Navigator, a sua resiliência, a sua excelência e a 
prova provada da organização sustentável que 
sempre apostou ser. 

Mariana Belmar da Costa
Membro do Conselho 
de Administração

A importância do 
emprego criado e 
o sublime efeito de 
preservação ambiental 
são apenas uma 
primeira parte da 
história de contributos 
do eucalipto e dos 
seus produtos para a 
rentabilidade e para a 
economia nacional.

Mariana Belmar  
da Costa
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Administrador Executivo

o Eucalipto  
em Portugal

Milhões de 
toneladas
Produção anual 
de pasta de 
eucalipto em 
Portugal

2,7O
s primeiros eucaliptos plantados em 
Portugal tiveram origem no sul da 
Austrália e na ilha da Tasmânia. Esta 
origem foi recentemente comprovada 
pelos trabalhos do RAIZ, através de 

marcadores moleculares. Inicialmente considerado 
uma planta medicinal, foi sendo utilizado para 
fornecer madeira para fins agrícolas, construção e 
para travessas do caminho-de-ferro.
Numa primeira fase foram os amadores de plan-
tas e os agricultores que contribuíram para a sua 
expansão, num território que estava praticamente 
desarborizado, com uma grande ocupação agrí-
cola e pecuária. Com a industrialização e a des-
locação das populações para as áreas urbanas, 
começa a aumentar a área de floresta e a cres-
cer o interesse por produtos florestais. A área de 
floresta, que no início do século XX era de cerca 
de 1,9 milhões de ha, foi crescendo, inicialmente 
devido à iniciativa privada, tendo, desde aí, aumen-
tado cerca de 65% e atingindo no último inventá-
rio florestal 3,2 milhões de ha, transformando-se 
assim no uso predominante do território nacional.
As três principais espécies florestais são o euca-
lipto, o pinheiro-bravo e o sobreiro, que contri-
buem para 70% da área florestada. Cada uma 
das fileiras baseadas nestas espécies apresenta 
cadeias de produção muito distintas, represen-
tando no seu conjunto 2% do PIB nacional e 9% 
das exportações.
A primeira utilização, em Portugal, de madeira de 
eucalipto para produção de pasta para papel foi 
realizada pela Celulose do Caima,  em 1925, pelo 
processo ao sulfito, sem que a sua qualidade a dis-
tinguisse de outras fibras existentes no mercado 
e sendo aproveitada essencialmente como pasta 
de enchimento. Entretanto, na recém-construída 
fábrica da Companhia de Portuguesa de Celulose, 
em Cacia, iniciou-se em 1957, pela primeira vez no 
Mundo, a produção de pasta para papel de euca-
lipto pelo processo Kraft. Revelou-se, de imediato, 
ser o eucalipto uma matéria-prima de excelência 
para este produto, pelos altos rendimentos de pro-
dução, baixos consumos de produtos químicos e 

a qualidade das fibras. De facto, a fibra curta de 
eucalipto apresenta comprimento homogéneo e 
paredes espessas, que conferem ao papel carac-
terísticas de espessura, rigidez, opacidade e quali-
dade de impressão, dificilmente conseguidas com 
outras  e que contribuíram para o sucesso comer-
cial das pastas e papéis de eucalipto. A produção  
de pasta de eucalipto em Portugal é hoje superior 
a 2,7 milhões de toneladas por ano.
A fileira industrial do eucalipto utiliza maioritaria-
mente matéria-prima nacional e renovável, con-
tribuindo para a manutenção de cerca de 100 
mil postos de trabalho, sobretudo nas regiões 
rurais. Combate, assim, o êxodo e abandono des-
tas regiões, criando oportunidades de negócio e 
condições de melhoria de vida das populações. 
Anualmente, a compra de madeira de eucalipto é 
superior a 330 milhões de euros, valor que entra 
na economia rural.
O setor da pasta e do papel, baseado, principal-
mente, no eucalipto, representa 5% das exporta-
ções nacionais. O seu VAB é 39% do correspon-
dente a todas as atividades florestais, sendo o 
setor de maior VAB nas exportações portuguesas.
Num país sem grandes recursos, o eucalipto tem 
e terá uma grande contribuição para a economia 
nacional. 
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Ilustração: Mafalda Paiva

Uma árvore 
essencial
O eucalipto faz parte do 
imaginário florestal coletivo  
e contribui grandemente para 
o desenvolvimento ambiental, 
social e económico do país, 
pelo que merece que o 
conheçamos melhor.
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Árvore 
nobre
D. Fernando II 
plantou alguns 
eucaliptos em 
Sintra, incluindo um 
Eucalyptus obliqua 
no Parque da Pena, 
por ocasião do seu 
casamento com Elise 
Hensler, a Condessa 
d’Edla, em 1869.

N
ão existe um único português 
vivo que tenha memória de 
um país e de uma floresta 
nacional sem eucalipto. Do 
aroma inconfundível dos 

piqueniques quando o vento agitava as 
copas das árvores, às formas esguias 
que ladeavam as estradas nos percursos 
de carro para as férias de verão. Dos 
rebuçados que a avó trazia sempre no 
bolso do avental, à sensação de frescura 
e alívio do bálsamo que a mãe nos 
esfregava no peito em noites de tosse e 
nariz entupido. Dos parques nacionais 
às plantações de produção, das grandes 
cidades às aldeias mais remotas. 
Movidos pela coragem e curiosidade, 
os portugueses experimentaram, 
desbravaram, modificaram a noção de 
distância e desenharam mapas de sítios 
desconhecidos e julgados inalcançáveis. 
Descobrimos dois terços do mundo, e isso 
tornou-nos um povo acolhedor e aberto 
a coisas novas. É por este espírito que a 
nossa gastronomia é uma das mais ricas 
ou que a nossa arquitetura é variada. E 
é também por isso que a biodiversidade 
florestal é um ex-libris nacional. 
Ainda que os primeiros registos 
conhecidos refiram que o eucalipto 
chegou à Europa em 1770, a partir de 
exemplares recolhidos na costa australiana 
nas famosas viagens do explorador inglês 
James Cook (foi cientificamente descrito 
em Inglaterra, em 1788, pelo botânico 
francês Charles-Louis L’Héritier), é bastante 
provável que os primeiros europeus a se 
terem cruzado com este género tenham 
sido exploradores portugueses, logo no 
início do século XVI, um pouco mais a 
norte, quando chegaram a Timor. Isto 
porque há três espécies de eucalipto que 
são nativas desta região: E. urophylla, E. 
orophila e E. alba. Não existem registos, 
mas há uma possibilidade bastante 
concreta de terem sido os portugueses 
a levar sementes destas espécies para 
outros locais, nomeadamente para o Brasil.
Em Portugal, os primeiros exemplares 
terão sido plantados entre 1820 e 1830 
– o primeiro registo data de 1829, numa 
plantação na Quinta da Formiga, em Vila 
Nova de Gaia. Existem evidências de que 
em 1850 já era frequente a sua utilização 
nos principais parques e jardins nacionais, 
onde se destacavam pela diversidade de 
formas, de porte, das folhas, cascas, flores, 
frutos e aromas. A sua implementação no 
território nacional ficou a dever-se, numa 

primeira fase, a questões de prestígio 
paisagístico, uma vez que era a árvore da 
moda no século XIX e muitos jardins faziam 
questão de ter as espécies recentemente 
descobertas. Começou por ser  
uma árvore nobre e aristocrática,  
mas a fácil adaptação ao nosso clima 
de algumas das espécies, e o seu 
consequente crescimento, levou a que 
a sua madeira começasse também a ser 
usada como lenha e em carpintaria. O 
primeiro destino claramente de produção 
comercial do eucalipto foi para travessas 
de caminho-de-ferro. As primeiras 
plantações com essa finalidade foram 
efetuadas em 1870, pela Companhia Real 
dos Caminhos de Ferro Portugueses.
Entre 1866 e 1870, os serviços hidráulicos 
dos campos do Mondego e Barra da 
Figueira da Foz plantaram 32 espécies 
de eucalipto. E em 1870, na Quinta da 
Foja, próximo de Montemor-o-Novo, 
foram plantados 30 000 exemplares de 
Eucalyptus globulus. Mas as primeiras 
grandes plantações de eucalipto foram 
feitas entre 1880 e 1885, próximo de 
Abrantes, com cerca de 600 hectares. 
Nesta segunda metade do século XIX, 
o Estado foi responsável por várias 
arborizações de eucalipto, dos quais 
perduram ainda hoje exemplares 
centenários, com dimensões notáveis 
[ver artigo nas páginas 18-19]. Foi o caso 
das matas nacionais do Choupal, em 
1868, e Vale de Canas, em 1873, ambos 
na região de Coimbra. E, já no início do 
século XX, da mata nacional das Virtudes, 
na Azambuja (1906), mata nacional 
do Escaroupim, perto de Salvaterra 
de Magos, e mata nacional do Urso, na 
região de Leiria (ambas em 1910). Outras 
grandes plantações foram feitas na 
Herdade da Comporta (150 hectares, 
em 1923), na Companhia das Lezírias 
(700 hectares, em 1928) e na Herdade 
da Agolada, com o início da plantação de 
cerca de 2 300 hectares nessa altura.

o impulso da indústria
Já em pleno século XX, o eucalipto 
assumiu a sua utilização mais 
importante – que se mantém até hoje 
– na produção de pasta para papel.
Os testes para a produção de pasta com 
madeira de eucalipto começaram por volta 
de 1906, na empresa Caima, mas foi só 
em 1925 que esta fábrica produziu, pela 
primeira vez em todo o mundo, pasta para 
papel a partir de madeira de eucalipto. 

Marcos da 
plantação de 
eucaliptos em 
Portugal no 
séc. XIX
1850
Na região do Porto e Quinta do Lumiar 
(pelo Duque de Palmela), em Lisboa

1852
No Horto Botânico na Escola Médico-
cirúrgica de Lisboa, para terapêutica 

1869
Na linha do norte, leste, sul e sueste, 
pela Companhia Real dos Caminhos 
de Ferro Portugueses, para lenha, 
travessas e material de construção

~1870
Em Andrinos, Leiria, pelo 
Barão de Viamonte

~1870
Em Colares, pelo conselheiro 
Agostinho da Silva, para madeira

1871
A ladear o caminho de ferro, no 
Monte das Flores de Eugénio 
de Almeida, em Évora

1871
Em Alenquer, por Franco Monteiro, 
para madeira, taninos, e para 
abrigar os vinhedos dos ventos

1870-1875
Na Quinta da Foja (Montemor-o-
Velho), pelos proprietários, e no 
Choupal e Vale de Canas, em Coimbra,  
pelos serviços hidráulicos, para 
enxugo e produção de madeira

1879
No pinhal de Leiria, por Maria 
de Magalhães, chefe florestal no 
Ministério das Obras Públicas

1880
Em Abrantes, por William Tait, 
para utilização dos taninos

1903
Na Quinta de São Francisco, no Eixo 
(Aveiro), por Jaime de Magalhães Lima
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O eucalipto não 
nasceu em terras 
lusas, mas não existe 
um único português 
vivo que tenha 
memória de uma 
floresta nacional 
sem esta espécie. 



Várias 
espécies
Quando o eucalipto 
chegou a Portugal, 
foram introduzidas 
várias espécies. Para 
além do E. globulus, 
foram plantados, por 
exemplo, exemplares 
de E. obliqua, E. 
viminalis, E. linearis, 
E. camaldulensis, 
E. tereticornis, 
E. maideni, E. 
delegatensis, E. 
dalrympliana, E. 
ghunny e E. nitens. 

Fontes: A Floresta Portuguesa ao Longo do Século XX e a Indústria de Celulose, Armando Goes, 2017. Eucalyptus globulus – Descrição, Cultura e Aproveitamento Desta 
Árvore, Carlos Augusto de Sousa Pimentel, 1884. O Eucaliptal em Portugal, António Monteiro Alves, João Santos Pereira e João M. Neves Silva, 2007. RAIZ - Instituto de 
Investigação da Floresta e Papel; CELPA - Associação da Indústria Papeleira. ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. List of Invasive Alien Species of 
Union Concern. DL nº 565/99, de 21 de dezembro, Art.8.

Apesar da importância do marco, tratava-se de um 
consumo residual de madeira de eucalipto. O sucesso 
industrial desta árvore verifica-se já na segunda 
metade do século, quando, em 1957, se inicia a 
produção de pasta de eucalipto através do inovador 
processo kraft (separação química das fibras da 
madeira pelo processo ao sulfato), na fábrica da 
Companhia Portuguesa de Celulose em Cacia, 
fundada em 1953 por Manuel Santos Mendonça, 
e que hoje é parte da The Navigator Company. 
A inovação nas técnicas de silvicultura aplicadas ao 
eucalipto “nasceram” dos trabalhos preparatórios 
realizados para a aplicação da Lei nº2069, de 1954, 
destinada a criar condições para a arborização da 
propriedade privada. Estas técnicas, nomeadamente 
de preparação do solo e de produção de plantas 
para as arborizações, devem-se, principalmente, 
ao engenheiro florestal Ernesto Goes e às equipas 
de campo constituídas na altura, e permitiram 
não só o alargamento das áreas geográficas de 
plantação, como também o aumento das condições 
de produtividade. É a partir desta época que a 
área de eucaliptal se expande, incluindo áreas de 
exploração das próprias empresas industriais. 

Condições propícias
A espécie mais utilizada em Portugal é o  
Eucalyptus globulus – também conhecido como 
eucalipto comum –, pelas suas características 
de adaptabilidade às condições edafoclimáticas 
(relativas ao solo e ao clima) do país, mas 
também por ter, reconhecidamente, a melhor 

fibra do mundo para fazer papel, proporcionando 
excelentes valores de densidade da madeira e 
rendimento em pasta [ver artigo das páginas 
22-27]. Então, porque não é plantado por toda 
a Europa, em vez de quase exclusivamente em 
Portugal e Espanha? Não é porque os outros países 
não queiram, mas sim porque não podem: o E. 
globulus é uma espécie de climas temperados, 
fortemente sensível às temperaturas negativas 
e aos stresses hídricos prolongados, e é por isso 
que se dá tão bem na Península Ibérica, em vez 
de na Alemanha, na Finlândia ou na Noruega.
O interesse económico desta espécie impulsionou 
a investigação no seu melhoramento e formas 
de propagação, e Portugal voltou a destacar-se 
neste campo na década de 1960, como o primeiro 
país do mundo a desenvolver um programa 
de melhoramento genético com eucalipto. 
Para além da madeira, nas últimas décadas as folhas 
de eucalipto têm também sido utilizadas na produção 
de produtos cosméticos e em aplicações medicinais 
[ver páginas 36-39]. E as cascas contribuem como 
fonte de produção de energia elétrica renovável nas 
fábricas de pasta e de papel [ver páginas 28-29]. 
O eucalipto representa, assim, uma importante fonte 
de riqueza nacional. Contribui para a dinamização da 
economia rural, permite a criação e manutenção de 
milhares de postos de trabalho, remove da atmosfera 
grandes quantidades de carbono e é a base de 
uma indústria responsável e sustentável, com alto 
valor acrescentado para o país. É um "nacional" de 
mérito e direito, apesar de não ter nascido cá. 

O primeiro destino de produção comercial do eucalipto foi para travessas de caminho-de-ferro.

Plantar florestas
As florestas primárias (florestas 
intocadas, mantidas no seu estado 
original, sem intervenção humana) estão 
praticamente extintas em toda a Europa, 
incluindo em Portugal, pelo que a maior 
parte dos nossos espaços florestais 
foram plantados. É o caso das serras 
de Sintra, Gerês e Estrela, do pinhal de 
Leiria, ou dos parques de Monsanto, 
Serralves e Terra Nostra (nos Açores).
As florestas que temos hoje são, assim, 
um resultado de decisões, planos e 
intervenções, realizados de acordo 
com a necessidade e o valor que a 
sociedade atribuiu aos bens e serviços 
que essas florestas prestam. Podem ter 
vocações relacionadas com a proteção, 
seja do solo, da rede hidrográfica, 
do ambiente ou contra incêndios. 
Ou com a conservação de habitats 
classificados, espécies protegidas 
e geomonumentos. Ou ainda com 
suporte às atividades de conservação 
de espécies cinegéticas, pastorícia e 
apicultura. Ou, simplesmente, com o 
lazer, enquadramento e valorização 
da paisagem. Mas também podem ser 
florestas para produção: de madeira, 
cortiça, biomassa para energia, 
frutos e sementes, resinas naturais, 
plantas aromáticas, cogumelos… 
Estas permitem fornecer serviços e 
matérias-primas que correspondam 
à crescente procura, aliviando a 
pressão sobre as florestas naturais. 
Em Portugal, destacam-se as florestas 
de produção de eucalipto, pinheiro 
e sobreiro, correspondentes a três 
importantes fileiras florestais. 

O eucalipto é uma árvore exótica, tal 
como, por exemplo, a laranjeira, o cedro, 
o plátano ou o cipestre [ver artigo 
das páginas 12-17]. Isto não lhe atribui 
nenhuma característica negativa por 
si só, sendo apenas jargão técnico-
-florestal para fazer referência ao 
facto de não ser nativa das florestas 
portuguesas. Mas dado que algumas 
exóticas são hoje consideradas 
invasoras, isto origina alguns equívocos. 
Uma “espécie invasora” é uma 
espécie não nativa, cuja introdução ou 
disseminação ameaça a biodiversidade 
e os serviços dos ecossistemas. Em vez 
de coexistirem com as espécies nativas 
do local onde foram introduzidas, as 
invasoras espalham-se rapidamente, 
competem pelos recursos naturais e 
tornam-se numa ameaça para outras 
espécies, habitats e ecossistemas. 
As invasoras possuem um enorme 
potencial de ocupar uma grande área, 
sem intervenção direta do Homem. 
Como o eucalipto é uma espécie de 
crescimento rápido e tem uma ampla 
presença no território nacional (26% 
da floresta portuguesa), é muitas vezes 
conotado, erradamente, como invasor. 
Mas a expansão do eucalipto em 
Portugal deve-se a razões tecnológicas 
e económico-sociais, nomeadamente à 
elevada qualidade do E. globulus como 
matéria-prima para pasta para papel e 
às características produtivas da espécie, 
que incluem a adaptabilidade às várias 
regiões do país e as possibilidades de 

intensificação do cultivo, quer através 
das técnicas de silvicultura, quer do 
recurso ao melhoramento genético.
Na verdade, o potencial do eucalipto 
para colonizar habitats naturais, sem 
intervenção humana, é baixo: tem 
uma pobre capacidade de dispersão 
das sementes e estas possuem 
poucas reservas energéticas e 
perdem viabilidade em pouco tempo, 
o que limita a sua germinação e o 
desenvolvimento das plântulas; em 
Portugal, pode ainda ser atacado por 
diversas pragas e doenças, que afetam 
a sua sobrevivência e crescimento, o 
que torna difícil o seu estabelecimento 
na ausência de ações de controlo 
e de silvicultura adequadas. Assim, 
em Portugal, a área de ocupação do 
eucalipto resulta, essencialmente, da 
plantação, e por isso não faz parte da 
lista de espécies invasoras, quer de 
Portugal, quer da União Europeia. 
De notar ainda que as plantas exóticas 
não vieram substituir as plantas nativas, 
mas sim complementá-las, trazendo 
consigo um conjunto de recursos e 
serviços que, de outra forma, não 
existiriam numa determinada zona. A 
introdução de plantas exóticas ao longo 
do tempo permitiu, por exemplo, a 
melhoria da alimentação e da economia 
das populações. Exemplos, para além 
das vantagens socioeconómicas do 
eucalipto [ver artigo páginas 30-31], 
são o milho (do México), o arroz (da 
China) e a batata (do Chile). 

o exotismo da discórdia
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As árvores  
TAMBéM vIAjAM

As árvores podem parecer estáticas, com as suas raízes presas à terra, mas na verdade 
são viajantes que se fixam em novos territórios. Em Portugal, na história mais recente, 

alguma flora não autóctone foi introduzida na época da ocupação romana, mas foi com 
os Descobrimentos que espécies oriundas dos quatro cantos do mundo entraram com 
facilidade em Portugal, estabelecendo-se devido à amenidade do clima e à diversidade 

dos solos. Há centenas de espécies alóctones* espalhadas pelo país, algumas tão 
comuns que nem nos lembramos que são “estrangeiras”. E outras que chegaram há 
tanto tempo que já ganharam “nacionalidade”. Vamos conhecer alguns exemplos. 

*Termo do grego allos (outros) e khton (terra), que significa aquilo que não tem origem no sítio onde existe. 
Designa espécies não nativas, vulgarmente conhecidas como espécies exóticas.

Portugal deu novos mundos ao mundo. E, ao fazê-lo, 
deu também novas árvores ao país. Laranjeira

É tão comum que quase dispensa descrições. 
A laranja doce (Citrus sinensis) é mesmo 
conhecida por laranja portuguesa, por 
terem sido os navegadores nacionais a 

trazerem-na do Sudoeste Asiático Tropical 
e Subtropical para a Europa, no século XV, 
e a levá-la depois para as Américas. Já a 
laranja amarga (Citrus aurantium), foi a 

primeira a ser conhecida pelos europeus, 
trazida da Ásia pelos comerciantes 

árabes para a Península Ibérica.

Oliveira
Apesar de a oliveira mais antiga de Portugal (em Mouchão, 
Abrantes) ter 3353 anos e o azeite fazer parte integrante da 
cultura nacional, a verdade é que a Olea europaea é nativa 
da costa da Síria e Israel, Norte do Iraque, Irão e Palestina 
(onde foram encontrados caroços com mais de 6000 anos). 
A sua dispersão pela Europa mediterrânica ficou a dever-se à 
civilização grega, em cuja mitologia a deusa Atenea ofereceu 
aos deuses uma oliveira, de cujos frutos se poderia retirar um 
líquido para alimentar, tratar feridas, limpar o corpo ou iluminar 
a noite. Em Portugal, há referências ao tempo dos Visigodos, 
no séc. VII, e existe uma variedade autóctone: o zambujeiro.

Nogueira-comum
A espécie Juglans regia (na foto) tem sido cultivada 
em toda a Europa central desde tempos imemoriais 
e chegou-nos vinda da zona entre a Ásia Central e 
o Oeste da China. É cultivada e apreciada pelo seu 
fruto, a noz, muito utilizado em Portugal, sobretudo 
em doçaria. Já a Juglans nigra, ou nogueira-preta, é 
procedente dos Estados Unidos da América e plantada 
em Portugal pela madeira, considerada de excelente 
qualidade e usada na produção de móveis e folheados. 
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Araucária
No nosso país foram introduzidas seis espécies 
diferentes desta resinosa, existindo muitos 
exemplares de grande porte (podem atingir 60 
metros de altura) em parques e jardins, sobretudo 
a norte do rio Tejo. São originárias do Hemisfério 
Sul e foram trazidas principalmente da América 
do Sul e da Austrália. A mais difundida no país é a 
Araucaria heterophylla, muito resistente ao vento 
e à salinidade, que vulgarmente se encontra junto 
à costa. É conhecida como pinheiro-de-norfolk e 
originária da ilha homónima no oceano Pacífico.

Pinheiro-de-Monterey
Encontra-se sobretudo na faixa litoral a norte da Figueira 
da Foz e, mais a sul, nas Serras de Sintra, Monchique 
e Montejunto, e ao longo da faixa costeira ocidental. É 
sensível às geadas, mas resiste bem às temperaturas 
elevadas e a ventos marítimos fortes. O Pinus radiata, 
originário da Califórnia (EUA), dá um pinhão negro 
rugoso com rendimento baixo. Mas a sua madeira 
pouco nodosa é usada em carpintarias de interior, 
contraplacados, paletes, aglomerados, embalagens 
serradas e desenroladas, e mobiliário. A espécie tem ainda 
interesse ornamental e para a constituição de cortinas 
de abrigo em zonas com fortes ventos marítimos.

Jacarandá-mimoso
Em Portugal é muito usada em arborização em meio 
urbano, sendo uma espécie emblemática da paisagem 
do centro de Lisboa, graças às suas exuberantes flores 
lilases. Com origem na América do Sul, chegou a Portugal 
por opção do Jardim Botânico da Ajuda, no início do 
século XIX. É uma das poucas árvores a ter o mesmo 
nome comum em quase todos os idiomas do mundo. 
Cientificamente, é conhecida como Jacaranda mimosifolia. 

Plátano 
Graças à sua copa ampla e sombra aprazível no verão, esta árvore 
é utilizada na arborização de estradas, arruamentos, parques 
e jardins. Em Portugal, a espécie mais cultivada designa-se 
Platanus hibrida e é um cruzamento entre a Platanus occidentalis, 
da costa atlântica dos Estados Unidos, e a Platanus orientalis, 
nativa da Europa oriental e do sudoeste asiático, que se crê que 
tenha sido introduzida nos finais do século XVII em Coimbra.

Cipreste-comum 
Proveniente das montanhas semiáridas do 
Médio Oriente, Turquia, Cáucaso e Ilhas Gregas, 
o Cipreste-Comum (Cupressus sempervirens) é, 
em Portugal, conhecido também como Cipreste 
dos Cemitérios, por ser muito plantada nesses 
locais. No entanto, no passado, a sua presença 
foi sinónimo de nobreza e, no norte do país, 
encontramos ciprestes junto aos solares. Nos 
últimos anos já começou a ser plantado em espaços 
públicos e a ser usado como cortina de abrigo 
contra o vento de culturas agrícolas e pomares.

Salgueiro-chorão
Muito referido na literatura e na poesia, desde o tempo de 
Shakespeare, por causa do brilho das suas folhas, o Salix 
babylonica, ou chorão, é oriundo do Oriente, provavelmente 
da China, tendo sido introduzido na Europa há cerca de 200 
anos. Difundiu-se rapidamente em Portugal, por ser uma árvore 
de copa muito ornamental, com os seus ramos compridos e 
pendentes. É uma das primeiras árvores a ter folhas novas na 
primavera e uma das últimas a perder as folhas no outono.

Pinheiro-de-alepo 
Esta é uma espécie mediterrânica, mas não autóctone 
de Portugal, que se distribui pelas zonas calcárias do 
país, nomeadamente as serras jurássicas da Arrábida, 
Montejunto, Candeeiros e Aires, e ainda o distrito de 
Lisboa, Santarém e, sobretudo, o Algarve. Os pinhões 
do Pinus halepensis Miller são acinzentados e por cada 
100 quilos de pinha fresca podem obter-se cerca de 
três quilos de semente limpa. Também é uma espécie 
boa para produção de resina, mas a madeira é pouco 
interessante do ponto de vista de produção lenhosa. 

Carvalho-americano
A espécie Quercus rubra, com origem na América do Norte, 
encontra-se, em Portugal, sobretudo no Entre Douro e Minho, 
Trás-os-Montes, Beiras e Douro Litoral. Atinge o máximo de 
produção de bolota (muito apreciada pelos animais) a partir 
dos 50 anos, obtendo-se 90 quilos de semente limpa de 
100 quilos de semente. A madeira utiliza-se em estruturas e 
carpintaria, devido à robustez e finura, mobiliário rústico, pisos, 
carroçaria de transporte, construção naval e travessas de 
caminho-de-ferro. Tem sido plantado sobretudo pelo seu rápido 
crescimento, quando comparado com os carvalhos nativos.
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Tília-comum 
Com origem na Península Balcânica, o valor 
ornamental da Tilia platyphylios torna-a frequente 
nas ruas e, devido à sua resistência à poluição 
atmosférica, às podas e ao trânsito, é adequada 
às cidades. A madeira macia e uniforme é ideal 
para a escultura e a marcenaria. A maior tília 
existente em Portugal, em Paredes, tem 22 metros 
de altura e 24 de diâmetro de copa, e a colheita 
da flor ocupa 20 homens durante 3 dias.  

Tangerineira 
A saborosa fruta da Citrus reticulata tem origem 
na China, onde era uma espécie silvestre. Chegou 
à Europa no início do século XIX e o nome dado 
em Portugal evoca a “laranja de Tânger”. 

Liquidâmbar
Originária da América do Norte e Central, o Liquidambar 
styraciflua é uma árvore ornamental, muito utilizada 
em Portugal para adornar ruas e parques. O nome 
deve-se à seiva da planta, que é de cor âmbar, e 
que derrama em abundância quando os ramos são 
cortados. As folhas são em forma de estrela de 5 
a 7 pontas, brilhantes, aromáticas e com margens 
dentadas. Normalmente verde-escuras, no outono 
adquirem diferentes tonalidades de verde claro, amarelo, 
laranja e vermelho, muitas vezes em simultâneo.

Cedros
Originários da Bacia do Mediterrâneo, os Himalaias e a Ásia, 
todos os cedros existentes no nosso país foram introduzidos, 
existindo sobretudo três espécies: o Cedro-do-Himalaia  
(Cedrus deodara), o Cedro-do-Líbano (Cedrus libani) e 
o Cedro-do-Atlas (Cedrus atlantica). Apesar da madeira 
destas resinosas ser duradoura, aromática e muito valiosa, 
principalmente a da espécie Cedrus libani, em Portugal 
só têm sido utilizadas como árvores ornamentais. 

Pinheiro-negro
Originária da Córsega, Calábria e Sicília, a Pinus nigra é 
uma árvore com uma longevidade de 300 a 500 anos. 
Como resiste bem aos ventos e às geadas primaveris, é com 
frequência utilizada na arborização das zonas mais altas e 
ventosas das nossas serras. Em Portugal, foi introduzida nas 
serras do Gerês, Marão, Montezinho, Nogueira, Cabreira, 
Estrela, Padrela, Barroso e Serra da Lousã. Em termos 
económicos, a sua frutificação é muito irregular, abundante 
a cada três ou quatro anos e escassa nos restantes, e 
a madeira pode colocar problemas de deformação. 

Amendoeira
Com origem nos Balcãs, sudoeste da Ásia e norte de 
África, a amendoeira (Prunus dulcis) é uma árvore 
pequena, com entre 8 e 10 metros, cultivada pelo fruto. 
Quando em flor, nos meses de março e abril, é um deleite 
para a vista. Na Península Ibérica é cultivada em quase
todo o território, exceto nas zonas frias e de clima 
mais húmido. As amêndoas são utilizadas para 
fins culinários e terapêuticos, delas se extraindo 
óleos e essências com propriedades medicinais 
e muito utilizados na indústria cosmética. 

Tulipeiro 
Há registos fósseis do género na Europa, no entanto, 
este extinguiu-se na região durante a última Idade 
do Gelo. Os tulipeiros (Liriodendron tulipífera) 
– cujo nome deriva das flores, semelhantes a 
tulipas – voltaram a ser reintroduzidos no século 
XVII, vindos da América do Norte, onde são 
uma das árvores de maior dimensão, podendo 
atingir os 50 metros de altura nos bosques. Em 
Portugal, um exemplar com 280 anos, existente 
no Museu dos Biscainhos de Braga, tem a 
classificação de árvore de interesse público.

Olaia
Com muitas e vistosas flores, a Cercis 
siliquastrum é muito usada como árvore 
ornamental. Originária do sul da Europa 
e do sudoeste asiático, é conhecida entre 
nós desde o século XVI. O seu nome vulgar, 
árvore-de-Judas, tanto se pode dever ao 
mito de que Judas Iscariotes se enforcou 
numa árvore desta espécie, como à tradução 
alterada do nome comum francês, "arbre de 
Judee", que significa árvore-da-Judeia.
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de Todos os TAMAnHos, 
IdAdes e feITIos

Há árvores no país que, pela sua raridade, idade, porte, história, significado cultural ou 
enquadramento paisagístico, são consideradas de interesse público, com o Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a recomendar a sua “cuidadosa 

conservação”. E há vários eucaliptos nesta lista. Vamos conhecer alguns.

A 
árvore mais alta da Europa 
é um eucalipto. Nada de 
estranho até aqui, uma vez 
que este género é o único 
capaz de rivalizar com as 

coníferas mais altas do mundo, incluindo 
as famosas sequoias da América do Norte. 
Na verdade, há sete espécies de eucalipto 
capazes de passar os 80 metros de altura 
(E. regnans, E. viminalis, E. globulus, E. 
delegatensis, E. obliqua, E. diversicolor 
e E. nitens), sendo que o E. regnans 
pode mesmo superar os 100 metros. 
O que já é mais curioso é que esta 
árvore mais alta da Europa se encontre 
em Portugal, na Mata Nacional de Vale 
de Canas, perto de Coimbra. Trata-se 
de um Eucalyptus diversicolor, com 73 
metros de altura, plantado por volta de 
1875. O restritivo específico1 diversicolor 
refere-se à diferente coloração da parte 
superior e inferior das suas folhas.
Não é fácil chegar a este majestoso 
eucalipto. Apesar de ser um exemplar 
de interesse público, não há placas 
de indicação na estrada, e mesmo os 
habitantes da aldeia próxima estão pouco 
informados. Há uma placa de informação 
à entrada da Mata, mas a quase um 
quilómetro da árvore. Apesar das eventuais 
dificuldades, vale a pena procurar e 
visitar este E. diversicolor especial. 

Marcar a paisagem
O Eucalyptus regnans é uma espécie rara 
em Portugal. O exemplar de interesse 
público localizado ao cimo do Vale dos 
Fetos, na Mata Nacional do Bussaco, 
tem um fuste (parte desde o solo até 
aos primeiros ramos) grande e alto, com 
copa cónica, densa e frondosa, que se 
destaca na paisagem. É o maior exemplar 
desta espécie medido até ao momento 
em Portugal, com cerca de 72,6 metros. 
A data da sua plantação não é certa, mas 
estima-se que terá sido por volta de 1880. 
Os E. regnans crescem muito rápido nos 
primeiros anos – cerca de um metro a 
cada ano –, pelo que facilmente atingem 
os 50-60 metros de altura durante os 
primeiros 50 anos de vida. A sua esperança 
de vida ronda os 400 anos, e, durante todo 
esse tempo, nunca param de crescer.
Ainda na Mata Nacional do Bussaco, 

na estrada de acesso ao Palace Hotel 
do Bussaco, existe um Eucalyptus 
globulus classificado pelo seu grande 
valor ornamental e paisagístico. Tem 
cerca de 140 anos e 45 metros de 
altura. Sendo a espécie mais comum 
em Portugal, existem vários E. globulus 
de interesse público (ver caixa). 
No Parque Bensaúde, em São Domingos 
de Benfica, o eucalipto-de-flor-vermelha 
(Corymbia ficifolia) chama a atenção. 
Em rigor científico, não é considerado 
atualmente como um eucalipto, mas já 
foi2, e por isso incluímo-lo nesta lista. 
Destaca-se pela sua floração vermelha, 
que lhe dá o nome vulgar, e pelos 
grandes frutos em forma de barril.   
O arboreto da Quinta de Santo Inácio 
de Fiães, na freguesia de Avintes, Vila 
Nova de Gaia, é todo ele classificado 
de interesse público. Inclui exemplares 
de Eucalyptus globulus, Eucalyptus 
amygdalina, Eucalyptus linearis, 
Eucalyptus obliqua, Eucalyptus robusta 
e Eucalyptus longifolia. O parque cobre 
uma área aproximada de 3,5 hectares.
Na Gachinha, em Alcácer do Sal, há um 
conjunto classificado de vinte Eucalyptus 
camaldulensis centenários, que formam 
uma alameda que separa a estrada dos 
arrozais da Ribeira de Santa Catarina. 
De troncos grossos e copas amplas, 
alinham-se numa fileira não contínua 
entre o Km 28 e o Km 29 da EN 253.
Há outro Eucalyptus camaldulensis 
famoso, na berma da EN 118, a cerca 
de 1 km a sul da Vila da Chamusca, em 
Santarém. Este exemplar centenário 
alberga vários ninhos de cegonha-branca. 
Na Mata Nacional de Leiria, encontramos 
um exemplar isolado de Eucalyptus 
bicostata, com 160 anos e 53,5 metros 
de altura, que sobreviveu ao incêndio 
de outubro de 2017. O perímetro da sua 
base tem uns “módicos” 15 metros. 
Já em Sernelha–Albarqueira, concelho 
de Penacova, o exemplar classificado é 
da primeira espécie de eucalipto a ser 
descrita: um Eucalyptus obliqua. Tem 87 
anos e mede 20,5 metros de altura. 
A classificação de interesse público atribui 
às árvores um estatuto semelhante ao 
de monumento nacional. Um património 
natural que vale a pena conhecer. 

Alguns  
E. globulus 
de interesse 
público
• À saída do Sardoal para 
Alcaravela, no distrito de 
Santarém, encontramos 
à beira da estrada um 
majestoso globulus, com 
um grande fuste e copa 
frondosa. Tem 143 anos.

• Largo das Árvores, 
em Murça, Vila Real. Um 
exemplar com 90 anos, 
tronco grosso e 45 metros 
de altura. No mesmo 
concelho, mas na União 
das Freguesias de Noura e 
Palheiros, na berma da EN 
15, está um globulus com 
110 anos, que constitui 
um marco na paisagem.

• Bosquete com 29 
exemplares, na Quinta 
das Conchas, no Lumiar, 
em Lisboa. Todos árvores 
de grande porte, com 
cerca de 100 anos.

• Conjunto arbóreo de seis 
exemplares com 128 anos, 
junto à Capela de Nossa 
Senhora das Neves, no 
concelho de Penacova. 

• Ao km 38 da EN 238, 
em Cabeçudo, está um 
dos maiores E. globulus 
existentes na zona de 
Castelo Branco, com 100 
anos e 47 metros de altura. 

• Numa pequena mata 
da Casa de Esteiró, no 
concelho de Caminha, 
encontramos um exemplar 
de porte notável, com 
165 anos, 47 metros de 
altura e 16,6 metros de 
perímetro da base.

• É um dos eucaliptos 
com maior perímetro 
de tronco medido até 
agora em Portugal: 13,75 
metros. Localiza-se na 
berma da EN 206, ao Km 
69,5, em Lugar Novo.

•Em Guimarães, na Serra 
da Penha, um exemplar 
com 39 metros e um 
diâmetro da copa que 
chega aos 30 metros. 

Quinta de  
São Francisco
Nem todas as árvores monumentais 
são de interesse público. É o caso 
das da Quinta de São Francisco, 
propriedade da The Navigator 
Company na qual está integrado o 
RAIZ – Instituto de Investigação da 
Floresta e Papel, que é reconhecida 
pela sua biodiversidade e pelas 
centenas de árvores monumentais 
com que nos cruzamos. Mas apesar 
dos muitos géneros que povoam 
os 14 hectares da propriedade, é 
o cheiro a eucalipto que nos dá 
as boas-vindas. Ali existem quase 
uma centena de espécies de 
eucaliptos, sendo vários centenários 
[saiba mais no artigo das páginas 
56-59]. Entre elas, um Eucalyptus 
botryoides plantado em 1901, com 
58,8 metros de altura e 4,24 m de 
PAP (Perímetro à Altura do Peito 
– medido a 1,30 metros do solo), 
que é a maior árvore do concelho 
de Aveiro e o maior exemplar 
desta espécie a nível nacional. 

1 A nomenclatura binominal de classificação das espécies usada pela Taxonomia (ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos e a nomenclatura dos grupos formados) 
determina que a primeira palavra identifica o género e a segunda – o restritivo específico – identifica a espécie dentro do género.  2 O Corymbia ficifolia foi um dos cerca de 80 
eucaliptos que, em 1995, foram transferidos do género Eucalyptus para o recém-criado género Corymbia. Antes disso, esta espécie era denominada Eucalyptus ficifolia.

Eucalyptus 
diversicolor da Mata 
Nacional do Vale 
de Canas, a árvore 
mais alta da Europa
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*Valores de 2018. **Valores de 2017. 
Fontes: Guia do Eucalipto – Oportunidades para um 
desenvolvimento sustentável, CIB 2008; As Árvores 
Plantadas e seus Múltiplos Usos, IBA 20000; What a 
Tree Can Do?, CEPI 2018;  Indústrias de Base Florestal – 
Estatísticas Setoriais, DGAE 2019; CELPA 2018 – Boletim 
Estatístico; www.florestas.pt

Portugal tem um 
lugar de destaque na 
produção europeia 
de pasta e papel: 3º 
maior produtor de 
pasta (7,2% do total), 
11º na produção de 
papel e cartão (2,2% 
do total) e 2º no 
papel UWF (18,1%).

Mobiliário, painéis de 
madeira (MDP, MDF, 
HDF, OSB e EGP)

Papéis diversos: papel de 
impressão e escrita, cadernos, 
livros, revistas, jornais, 
embalagens, sacos, papel 
vegetal, papel moeda, etc.

Éter e MCC*: espessantes para 
cosméticos, pasta dentífrica 
e alimentos industrializados 
(bebidas lácteas, molhos, 
etc.), cápsulas para 
medicamentos (drageias), 
retardantes de cristalização 
para gelados e doces

Nitrocelulose: componente 
de verniz, tintas especiais e 
para impressão, esmaltes, 
cosméticos e explosivos

Papéis de uso doméstico: 
lenços, guardanapos, papel 
de cozinha, papel higiénico, 
fraldas descartáveis, 
absorventes íntimos

Decoração: painéis 
termolaminados

Nanocelulose: componentes 
eletrónicos, pele artificial 
para cicatrização de feridas 
e queimaduras, etc.

Construção civil

Pisos  (parquet, decks…)

Viscose & Lyocell ou Tencel®: 
fibra utilizada na indústria 
têxtil (vestuário, decoração, 
etc.), esponjas, película de 
celofane para embalagem 
de alimentos e invólucro 
de salsichas, filamentos 
para pneus, correias e 
mangueiras de alta pressão

Biocombustíveis (a partir 
dos açucares da madeira e 
biomassa (xiloses): etanol

Produtos florestais não 
lenhosos: mel, cogumelos 
e óleos essenciais (cineol) 
utilizados na medicina 
natural, e produção de 
detergentes e cosméticos

Acetato: película para ecrãs 
LCD, filtros para cigarros, 
resinas para armações 
de óculos e cabos de 
ferramentas, forros, tapetes

Fenolicos e 
polímeros a 

partir da lenhina 
da madeira

A floresta de eucalipto 
contribui para a 

qualidade do ar, sendo a 
maior contribuinte para a 

captura de CO2 em Portugal, 
responsável por mais de 50% 

da remoção total destas 
emissões pela floresta.

O eucalipto bem  plantado 
e gerido profissionalmente 

contribui para a preservação 
das florestas autóctones, 
pois reduz a pressão da 

procura de produtos 
florestais nestas áreas.

Esta árvore tem  uma grande 
capacidade de produção 

de oxigénio. Um hectare de 
eucaliptal produz O2 para 
mais de 45 pessoas/ano.

TUdo o qUe 
o eUCAlIPTo 

nos dá
É uma das espécies florestais mais plantadas em todo o mundo, pelas suas características de 

adaptação a diferentes condições do clima e do solo, bem como pelo uso diversificado da sua madeira 
e restante biomassa. Árvore de rápido crescimento – atinge a idade adulta entre os 7 e os 12 anos, 
dependendo da espécie –, esta vantagem natural permite o desenvolvimento de uma atividade 

económica florestal que alimenta as mais variadas indústrias. O eucalipto é madeira e matéria-prima 
de produtos renováveis e biodegradáveis. E tem um importante desempenho no impacto social e 
económico do país, além do papel que pode executar no desafio climático que o planeta enfrenta.

40%
da riqueza gerada pelas 

indústrias de base 
florestal em Portugal**

1,1%
do emprego total da 

economia portuguesa  
(11 290 empregos diretos e 
várias dezenas de milhar 
de empregos indiretos 

 e induzidos)**
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Estacaria para 
vedações, 
fundações 
e postes

Carvão vegetal

2,9
milhões de volume 
de negócios (1,5% 

do PIB)*

Este setor é  o que 
mais contribui para 
diminuir o défice da 

balança comercial, pois 
as suas exportações 

compensam largamente 
as importações.

5%
das exportações 

nacionais de 
bens*

Bioenergia (a 
partir da queima 

de biomassa 
ou licor negro): 
energia térmica, 

eletricidade
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Lenhina
Substância 
responsável pela 
agregação das 
fibras e pela cor 
acastanhada da pasta 
após o cozimento.

globulus
Significa “pequeno 
botão”, em referência 
à forma do fruto 
desta árvore.

S
e a marca Navigator 
é o papel premium de 
escritório mais vendido 
em todo o mundo, isso 
deve-se ao investimento da 

Companhia em unidades industriais 
topo de gama, em investigação 
científica e em gestão florestal. Mas 
existe um outro fator decisivo: a 
matéria-prima que está na base de 
todo este protagonismo, o Eucalyptus 
globulus, que ocupa 26% da área 
total da floresta portuguesa.
Podia ser um “ingrediente secreto”, 
mas a verdade é que esta espécie 
está bem estudada. É, logo à 
partida, a árvore de maior retorno na 
produção de celulose, devido a uma 
combinação peculiar de densidade 
de madeira e rendimento em pasta 
muito elevados. Ao mesmo tempo, 
as propriedades da sua madeira 
oferecem uma ampla versatilidade 
como matéria-prima para a produção 
rentável e sustentável de produtos 
de qualidade para outros setores que 
não o papel, desde a farmacêutica 
à energia renovável, passando 
pelos setores têxtil, alimentar, 
automóvel ou da construção civil. 
Para já, deixe que lhe apresentemos 
o fator que faz toda a diferença.

Uma questão de fibra
As fibras curtas e homogéneas do 
E. globulus, com pequeno diâmetro 
e paredes espessas, conferem-lhe 
mais massa volúmica, opacidade, 
flexibilidade e elasticidade do que 
as outras madeiras [ver caixa "Um 
ecualipto ímpar"]. Características 
que lhe outorgam excelente aptidão 
papeleira, ao nível do processo e da 
qualidade do papel, e que estão na 
base da competitividade dos papéis 
de impressão e escrita nacionais, 
produzidos com celulose desta 

espécie. Mas também do papel 
tissue, que, quando fabricado com 
este eucalipto, resulta num produto 
mais suave e espesso, com grande 
capacidade de absorção, juntando-se 
à pasta alguma fibra longa de pinheiro 
para aumentar a resistência.
Neste processo de produção de 
pasta, as propriedades das fibras do 
globulus sobressaem também por 
exigirem menor consumo de produtos 
químicos nos processos de cozimento 
e de branqueamento, que asseguram 
a separação das fibras de celulose da 
lenhina e a constituição da pasta a 
partir da qual será produzido papel. 
Uma vantagem que se explica pela 
estrutura das fibras e pelo facto de o 
E. globulus possuir um elevado teor 
de celulose e, consequentemente, 
baixo teor de lenhina.

“o segredo está na pasta”
Se quisermos ser muito científicos, 
dizemos que a eficiência no 
cozimento e branqueamento de E. 
globulus está associada à elevada 
proporção de unidades seringilo, 
baixo grau de condensação e 
superior teor de estruturas β-O-4 
na sua lenhina. Simplificando, a 
composição desta madeira permite 
não só menor consumo de matéria-
prima e maior facilidade na sua 
transformação, como também reduz 
consideravelmente a quantidade de 
químicos necessários ao cozimento 
e facilita o branqueamento. 
Como consequência, o processo 
industrial também utiliza menos 
água em comparação com 
outras espécies florestais para 
o mesmo fim, porque há menos 
efluentes a recircular ou a tratar.
Este conhecimento das 
características químicas do E. 
globulus, e da melhor forma de obter 

neM Todos os PAPéIs 
nAsCeM IgUAIs

O Eucalyptus globulus tem a melhor fibra do mundo para fazer 
papel. Perfeitamente adaptada ao clima e solo nacional, esta árvore é 
reconhecida como a mais eficiente para produção de celulose. É este 

o segredo da pasta e papel premium que é feito em Portugal.

MesMo 
MUITA 
PAsTA

38,3
milhões 
de toneladas de pasta 
produzidas na Europa 
em 2018 (CEPI)

2,61
milhões 
de toneladas de pasta 
de fibra virgem de 
eucalipto produzidas 
em Portugal em 
2018 (CELPA)

1,43 
milhões
de toneladas de pasta 
produzidas pela 
Navigator em 2019

762,3 €
por 
tonelada
foi o preço médio da 
pasta branqueada de 
eucalipto em 2019
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A Navigator 
é o primeiro 
produtor 
europeu 
de pasta 
branqueada 
de eucalipto 
na Europa, 
e o quinto 
maior no 
mundo.



Espécie de rápido crescimento e 
adaptabilidade a uma variedade de 
condições ecológicas, o eucalipto 
transformou-se numa árvore 
apreciada para uso industrial, 
principalmente na produção de 
pasta e papel. Este facto tornou-se 
evidente a partir da década de 1970, 
quando a celulose de eucalipto 
a partir das espécies E. globulus 
(da Península Ibérica) e E. grandis 
(do Brasil) começou a substituir a 
pasta de bétula (Betula pendula, da 
Escandinávia) no mercado europeu 
de fibras curtas. A fibra curta 
(hardwood) de eucalipto apresenta 
a melhor qualidade para a produção 
de vários segmentos papeleiros, 
desde o papel de impressão e 
escrita (fine papers) até ao papel de 
uso doméstico e sanitário (tissue). 
Para produzir a mesma quantidade 
de pasta de papel, o E. globulus 
necessita apenas de 70% da 
madeira, na comparação com a 
bétula ou com o híbrido brasileiro E. 
urograndis, ganhando na densidade 
da madeira, no rendimento e na 
qualidade das suas fibras. Refira-se 
que o híbrido urograndis – uma 
combinação do alto ritmo de 
crescimento do E. grandis com as 
propriedades físicas da celulose 
do E. urophylla – é uma espécie de 
elevado índice de produtividade, 
com ciclo de rotações mais 
curto (entre 6 a 7 anos). 

pastas papeleiras a partir desta 
madeira, vem desde 1925, quando 
começou a ser produzida pasta na 
fábrica do Caima. Mas as primeiras 
atividades de seleção de E. 
globulus em Portugal iniciaram-se 
em meados dos anos 1980, 
lideradas pela Soporcel e Portucel. 
Foram selecionadas perto de 
2 000 árvores, realizados estudos 
de macropropagação através de 
clonagem e, no final da década, 
importaram-se sementes nativas 
australianas de E. globulus, para 
estabelecer populações de base 
para melhorias genéticas. E é aqui 
que entra o contributo do instituto 
de investigação e desenvolvimento 
da The Navigator Company, o 
RAIZ, onde o portefólio clonal foi 
depois periodicamente renovado 
e melhorado [ver caixa "O melhor 
globulus para plantar"]. Hoje, nos 
seus viveiros, a Navigator propaga 
cinco Eucalyptus globulus e dois  
clones* híbridos que representam 
um ganho médio de 30% a 
40% de pasta em relação à 
semente não melhorada.
O E. globulus está a revelar-se 
também uma excelente espécie 
lenhosa para a produção de 
outros bioprodutos de fontes 
renováveis. Estudos recentes 
apontam para a biomassa globulus 
poder constituir uma fonte 
industrial de compostos bioativos, 
particularmente abundantes na 
sua casca e folhas, novos materiais 
celulósicos e biocombustíveis. 
Hoje, nas fábricas de pasta, 
já é separada a fibra, mas o 
desafio é utilizar todos os outros 
componentes para além da 
pasta, como as hemiceluloses e a 
lenhina, que, em conjunto com a 
celulose, formam a parede celular.  

Também a melhor fibra reciclada
A fibra virgem de Eucalyptus 
globulus é um interveniente 
fundamental no prolongamento 
da vida do papel e permite um 
maior número de reciclagens 
comparativamente a fibras de 
outras árvores. Após cinco ciclos 
de reciclagem, a fibra produzida 
pela The Navigator Company a 
partir de E. globulus mantém maior 
volume e maior espessura do 
que a fibra de bétula virgem (não 
reciclada), o que permite prolongar 
o processo de reciclagem de 

Um 
eucalipto 
ímpar

sABIA qUe o  
E. globulus
• Pertence à grande família 

das Mirtáceas, sendo, por 
isso, primo dos mirtilos e 
do cravinho-da-Índia?

• É uma árvore de crescimento 
rápido, atingindo a idade 
adulta aos 10-12 anos?

• É reconhecido, atualmente, 
como a árvore mais eficiente 
para a produção de pastas 
de celulose e papel?

• Foi considerado o “Príncipe 
dos Eucaliptos”, cujas virtudes 
o tornaram na primeira 
espécie de eucalipto a 
ser plantada com sucesso 
fora da Austrália? 

• Tem as suas principais 
plantações situadas 
em Portugal, Espanha, 
Chile e Uruguai? 

• Esteve na origem dos 
primeiros ensaios de produção 
de pasta para papel pelo 
processo kraft, em Portugal, 
nos meados dos anos 50, 
naquele que foi um dos passos 
pioneiros da indústria do 
papel a nível mundial? 

*Um clone é uma planta geneticamente igual a outra, selecionada pelo seu desempenho (por exemplo, crescimento, adaptabilidade 
e produtividade). Um clone híbrido resulta do cruzamento de duas espécies diferentes, combinando as suas características.
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O E. globulus 
oferece excelentes 
propriedades ao 
papel produzido, 
nomeadamente 
brancura, opacidade, 
rigidez, volume 
específico e melhor 
capacidade de 
impressão sem 
quebras.



A planta de E. globulus que a Navigator 
utiliza nas suas plantações está na sua quarta 
geração do programa de melhoramento 
genético e apresenta valores de produtividade 
superiores em 40%, na comparação com os 
seus ancestrais. “Em termos médios, a cada 
geração dá-se um salto de 10 a 20%”, refere 
Nuno Borralho, da Direção de Investigação 
e Consultoria Florestal do RAIZ, explicando 
o processo que permite desenvolver 
melhores árvores, mais adaptadas às 
características do solo e clima, e também 
mais resistentes a pragas e doenças.
“Fazemos uma seleção quantitativa. Isto 

é, uma escolha criteriosa das árvores que 
melhor crescem e se adaptam, e que, 
geração após geração, serão cruzadas 
entre si e produzirão as próximas gerações 
de melhoramento. Existem algumas 
restrições neste processo, nomeadamente 
a preocupação de se manter adequada 
diversidade genética, evitando o 
cruzamento entre árvores aparentadas, de 
modo a não aumentar a consanguinidade, 
mas no essencial é um ciclo sistemático, 
com testes aos melhores candidatos 
e o seu cruzamento em sucessivas 
gerações”, explica Nuno Borralho. 

A Navigator desenvolve em África, 
através da Portucel Moçambique, um 
projeto florestal e industrial de grande 
relevo, que envolve direitos de uso e 
aproveitamento de terra concedidos 
pelo Governo de Moçambique, para 
plantação de até 246 mil hectares de 
floresta nas províncias da Zambézia e 
de Manica. A Empresa já plantou 13 500 
hectares com o híbrido Eucalyptus 
urograndis. Após uma fase de ensaios de 
plantação, a escolha das duas espécies 
E. grandis e E. urophylla resultou num 

clone com uma maior adaptação às 
condições de solo e de clima locais, 
semelhantes às que se verificam no 
Brasil, onde “nasceu” este híbrido.
A paisagem tropical que se encontra 
em Moçambique é maioritariamente 
de floresta aberta ou savana arbórea. 
A maior parte das chuvas acontece na 
estação mais quente do ano (dezembro-
-fevereiro), quando os dias são maiores 
e a temperatura é mais elevada, o que 
favorece o crescimento das árvores 
de E. urograndis. Esta espécie, nestas 

condições de solo e clima, consegue 
atingir níveis de produtividade bastante 
superiores relativamente ao E. globulus, 
mas as características ecológicas de cada 
espécie impedem o seu desenvolvimento 
fora da respetiva “zona de conforto”. 
O globulus, sendo uma espécie mais 
vulnerável em termos de fitossanidade, 
acaba por ser preterido em climas 
tropicais em relação a outras espécies, 
como é o caso do urograndis, adaptado 
aos níveis de humidade e ao calor intenso 
que caracterizam o clima tropical. 

papel, fundamental para a 
redução de resíduos e para 
as metas de reutilização de 
recursos. Na Europa (onde 
a fibra virgem é reciclada, 
em média, 3,5 vezes), a meta 
de reciclagem para papel e 
cartão é de 75% até 2025.  
Apesar de cerca de 19% 
do papel usado não poder 
ser reciclado (um porque 
permanece no tempo, como 
livros ou fotografias, outro 
porque se deteriora/consome, 
como papel higiénico e de 
uso doméstico ou papel de 
cigarro), o papel é o material 
mais reciclado na Europa e 
cada vez mais fibra reciclada 
é usada como matéria-prima. 
Segundos dados do EURO- 
-GRAPH (Associação Europeia 
de Produtores de Papéis 
Gráficos), alguns segmentos 
do setor, como a área de 
packaging, usam mais de 
90% de fibra reciclada. 
As razões para a fibra 
reciclada não ser utilizada 
em todos os segmentos 
não se prendem apenas 
com exigências funcionais 
e estéticas, mas também 
ambientais: os processos 
de destintagem (retirar a 
tinta, composta por metais 
pesados) do papel reciclado 
acabam por usar fontes 
energéticas e ter impactos 
semelhantes à produção de 
fibra virgem de madeira.
Além disso, as fibras papeleiras 
não são eternamente 
recicláveis. À medida que 
a sua reutilização se vai 
efetuando, para voltarem 
a produzir papel reciclado, 
degradam-se e perdem as 
suas propriedades, até ao 
ponto em que não podem 
mais ser utilizadas. Por isso, 
para alimentar o ciclo e dar 
continuidade ao processo, é 
indispensável a introdução de 
fibras virgens, frescas, obtidas 
a partir de material lenhoso. E, 
uma vez que a sua qualidade 
permite, como já vimos, um 
maior número de reciclagens, 
se essas fibras forem de 
E. globulus, melhor. 

Urograndis mais adaptado a Moçambique

o melhor globulus para plantar
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energIA 
verde

A produção de pasta e papel tem na biomassa do eucalipto 
uma energia renovável intrínseca. É por isso que a Navigator é 

o maior produtor nacional de eletricidade verde. 

Cogeração
Uma das formas 
mais eficientes de 
utilização de fontes 
primárias de energia, 
esta tecnologia 
produz de forma 
combinada calor 
(vapor ou água 
quente utilizados no 
processo industrial) e 
eletricidade (quando 
a expansão do vapor 
passa por turbina 
que produz energia), 
proporcionando 
o aproveitamento 
eficiente de mais 
de 70% da energia 
proveniente dos 
combustíveis 
utilizados.

A 
biomassa do eucalipto é todo o 
material orgânico que existe na árvore, 
desde a raiz até às folhas, passando 
pela casca, tronco e ramos. E um 
dos muitos usos que esta árvore tem 

é o da utilização desta biomassa (resíduos de 
limpeza da floresta e desperdícios que resultam 
da atividade das indústrias de transformação da 
madeira) para produção de energia. E os números 
não enganam: a The Navigator Company gera, 
todos os anos, entre 4% e 5% de toda a eletricidade 
produzida em Portugal, e mais de metade do 
total da energia verde nacional produzida com 
recurso a este combustível ecológico e não fóssil.
Na Europa, diz a CEPI–Confederação Europeia 
das Indústrias de Papel, 96,1% da eletricidade 
consumida no setor da pasta e papel é produzida 
através de biomassa pelos próprios, o que torna 
a indústria o maior produtor de bioenergia no 
espaço europeu e um efetivo contribuinte para 
o sucesso das políticas climáticas e energéticas 
da União Europeia perante as alterações 
climáticas e o esforço de descarbonização.

Como acontece
Em 2019, 69% da energia consumida pela Navigator 
nos seus quatro complexos industriais teve 
origem em fontes renováveis, quase na totalidade 
biomassa. A Companhia possui quatro centrais de 
cogeração a biomassa, em Aveiro, Setúbal (duas) 
e Figueira da Foz, e duas centrais termoelétricas 
a biomassa, em Aveiro e Setúbal, que produzem 

exclusivamente energia elétrica que é injetada 
na rede elétrica nacional. É assim valorizada, nas 
caldeiras, a parte da matéria-prima não útil para 
a pasta – como cascas, ramos, serradura e outros 
sobrantes resultantes das operações florestais, bem 
como as biomassas provenientes da limpeza de 
matas –, e os próprios subprodutos da pasta, como 
a lenhina, que tem excelentes características de 
combustão para produzir energia. Com efeito, dos 
biocombustíveis utilizados na cogeração, o principal 
é o licor negro, que contém e lenhina e outros 
compostos não combustíveis, e que representa 84%. 
Nuno Rodrigues, responsável pela área de Projetos 
Ambientais na Navigator, relembra que o objetivo 
é substituir todos os combustíveis fósseis por 
renováveis e, por isso, a Companhia tem em curso 
novos projetos de geração a partir de biomassa, 
em Aveiro, com uma nova turbina de vapor, e com 
uma caldeira de biomassa na Figueira da Foz. “Ao 
construir novas caldeiras de biomassa deixamos 
de consumir gás natural e reduzem-se as emissões 
de CO2 que estão afetas à sua combustão”, explica. 
É que, embora a queima de biomassa emita 
dióxido de carbono, este não é contabilizado como 
contributo para as alterações climáticas, pois 
foi capturado no tempo de vida da biomassa. 
Com estes novos projetos, que fazem parte do 
roteiro para a neutralidade carbónica da The 
Navigator Company – no qual a Companhia se 
compromete com os seus complexos industriais 
neutros em carbono até 2035 –, perspetiva-se uma 
redução de 180 000 toneladas de CO2 por ano. 
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A biomassa 
inclui os resíduos 
de limpeza da 
floresta e os 
desperdícios que 
resultam  
da atividade das 
indústrias  
de transformação 
da madeira.
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IMPACTo soCIoeConóMICo

A rIqUezA qUe 
nAsCe nAs árvores

Cria desenvolvimento económico e empregos. A indústria da 
pasta e papel garante que a floresta é certificada e sustentável. 
As exportações trazem valor acrescentado ao país. O eucalipto 

é uma riqueza nacional.

A nAvIgATor 
eM 2019

€ 1 688 
milhões 
de volume de negócios 

€ 218 
milhões 
de retorno aos acionistas 

€ 146 
milhões 
de salários e benefícios 
pagos aos colaboradores

€ 1 521
milhões 
de pagamentos a fornecedores

€ 46
milhões
de pagamentos ao Estado

€ 1,8 
milhões
de investimento na comunidade

€ 33 590 008 

investimento 
na cadeia de valor nos 18 distritos

7 000 
famílias 
apoiadas em Moçambique 

7 454 

fornecedores, 
dos quais 76% nacionais

3 280 

colaboradores
(30 mil empregos diretos e indiretos)

Fontes: Relatório 2018 CELPA; Relatório e Contas Navigator 
2019

U
ma floresta de eucalipto sustentável 
pode ser a diferença entre uma 
comunidade em risco e um projeto 
que melhora a vida das populações. 
A aldeia de Linhares é apenas um dos 

muitos exemplos de como uma boa gestão florestal 
contribui para o bem-estar das populações 
rurais e, depois, dá origem a uma cadeia de valor 
económico que contribui com 1% do PIB nacional.
Em 2012, depois de incêndios que devastaram 
parte da floresta desta freguesia do concelho 
de Paredes de Coura, onde havia um baldio 
comunitário nasceu um eucaliptal que contribui 
para o desenvolvimento agropecuário e a 
preservação da floresta autóctone da zona, 
enquanto apoia a saúde e a educação naquela 
comunidade. Foi a população que insistiu na 
exploração florestal dos seus baldios, arrendando 
120 dos 260 hectares à The Navigator Company, 
para replantação de eucalipto. O rendimento, de 
cerca de 15 mil euros/ano, tem sido investido pela 
Assembleia de Compartes dos Baldios de Linhares 
em ajuda social. No início, comparticipando aulas 
de explicações aos mais novos, consultas médicas, 
lenha para aquecer as casas da aldeia e até a 
distribuição de animais para o desenvolvimento 
da atividade agropecuária. De todos estes 
subsídios, hoje ainda permanece o apoio 
monetário à agricultura para as famílias locais. 
Mas as vantagens desta associação empresa- 
-comunidade estendem-se também à defesa da 
floresta autóctone e à luta contra os incêndios, 
que nunca mais colocaram em perigo a população. 
Para perceber porquê, basta olhar para a parcela 
entregue à exploração florestal da Navigator, 
onde a área útil de plantação é de perto de 80 
hectares, sobrando o resto para caminhos largos, 
zonas de corta-fogo e zonas de conservação. 
Além disso, a maior parte do orçamento da 
Assembleia é agora dedicado aos cuidados com a 
floresta autóctone (o que também criou postos de 
trabalho), composta sobretudo por pinheiro-bravo 
e carvalho. Para além de diverso equipamento 
para a atividade agrícola, a comunidade 
pôde adquirir também, com a colaboração 
da Navigator, um veículo 4x4 equipado com 
kit de incêndio de primeira intervenção. 
O exemplo do desenvolvimento rural de Linhares, 

proporcionado pelo aluguer de terrenos à 
exploração florestal da Navigator, repete-se 
por todo o país. Em 2019, a Companhia geriu 
108 269 hectares de floresta em Portugal, 
em 18 distritos de norte a sul, e alocou 
diretamente mais de 33,5 milhões de euros 
nesta cadeia de valor florestal, quase mais 
20% que no ano anterior. Um importante fator 
de sustentabilidade social e económica, que 
contribui para a qualificação dos produtores 
nacionais, cria emprego, fixa populações no 
interior e contribui para os impostos locais. 
Em 2019, a The Navigator Company suportou, 
no total, 52,6 milhões de euros de tributos, 
com maior expressão nas regiões de Setúbal, 
Figueira da Foz, Vila Velha de Ródão e Aveiro.
Os números da criação de riqueza da fileira de 
pasta e papel, que tem a sua origem na matéria- 
-prima do negócio florestal do eucalipto, ilustram 
bem a importância desta espécie para a economia 
nacional. O volume de vendas, em 2018, das 
empresas associadas da CELPA – Associação da 
Indústria Papeleira fixou-se nos 2,91 mil milhões 
de euros, o correspondente a 1,44% do PIB desse 
ano, e o setor representou 4,9% do total das 
exportações nacionais. No total, foi criado um 
Valor Acrescentado Bruto de 1,080 mil milhões 
de euros. E se o setor era responsável, nesse 
ano, por 3 671 postos de trabalho diretos, o seu 
impacto nas atividades desenvolvidas à volta de 
cada centro fabril representou largas dezenas de 
milhar de postos de trabalho indiretos e induzidos. 
Só a Navigator é a terceira maior exportadora em 
Portugal e a maior geradora de Valor Acrescentado 
Nacional, representando aproximadamente 1% 
do PIB nacional, cerca de 3% das exportações 
nacionais de bens e mais de 30 mil empregos 
diretos, indiretos e induzidos. Aos seus 5 665 
fornecedores nacionais (76% do total) pagou, em 
2019, quase 1,13 mil milhões de euros, enquanto 
os colaboradores da Navigator receberam um 
total de 146 milhões. No entanto, o compromisso 
da Companhia com a sustentabilidade social 
e o desenvolvimento económico não se 
restringe a Portugal, como prova o Programa 
de Desenvolvimento Social do projeto florestal 
de Moçambique [ver páginas seguintes], que 
deu também apoio a 7 mil famílias. 
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MoÇAMBIqUeMoÇAMBIqUe

CrIAr novAs 
reAlIdAdes

A abordagem inclusiva às características culturais e da 
estrutura social de Moçambique tornam o projeto da The 

Navigator Company neste país africano um caso de estudo 
sobre como o eucalipto proporciona o desenvolvimento 

socioeconómico das comunidades e o respeito pelo ambiente.

A 
Portucel Moçambique tem um 
curso um projeto de base florestal, 
com a plantação estimada 
de até 160 000 hectares de 
floresta. Só a primeira fase, que 

inclui a plantação de até 40 000 hectares e 
a construção de uma fábrica de produção 
de estilha, engloba um investimento de 
260 milhões de dólares. Numa segunda 
fase, o investimento previsto é de 2,3 mil 
milhões de dólares, na plantação de mais 
120 mil hectares de floresta e na construção 
de uma fábrica de pasta para papel.  
Paralelamente, a Portucel assume 
um compromisso fundamental com a 
sustentabilidade social e o desenvolvimento 
económico das comunidades onde se 
insere, através da criação de emprego, 
do investimento em vias de acesso, 
de um Programa de Desenvolvimento 
Social abrangente e de um mecanismo 
de acesso à terra participativo. 
Por um lado, a Portucel Moçambique adotou 
um modelo de acesso à terra que promove 
a coabitação inclusiva das plantações com 
os usos tradicionais, mantendo as famílias 
nos espaços que historicamente ocupam. 
Por outro, fomenta a partilha de valor com as 
comunidades das áreas do projeto, através de 
três prioridades definidas no seu Programa de 
Desenvolvimento Social (PDSP): segurança e 
diversidade alimentar, geração de rendimento 
e melhoria da qualidade de vida das famílias. 
Desde o início do projeto, o investimento 
no PDSP vai já nos seis milhões de dólares, 
chegando a mais de 7 000 famílias (cerca 
de 40 000 pessoas) em 120 comunidades. 
A intervenção na área alimentar e de geração 
de rendimento para as comunidades inclui 
formação em técnicas de agricultura de 
conservação, distribuição de sementes 
melhoradas, colaboração técnica com 

o Instituto de Investigação Agrária de 
Moçambique para a introdução de variedades 
de alimentos adaptadas a cada região, 
e fomento de hortícolas, assim como a 
construção de celeiros para melhorar a 
segurança e a diversidade alimentar.
Para fomentar a economia das famílias, a 
empresa dá preferência a prestadores de 
serviços que contratem trabalhadores nas 
comunidades e dinamiza atividades passíveis 
de gerar rendimento. É o caso da distribuição 
de caprinos para reprodução, que chegou já a 
mais de 300 famílias e conta com a produção 
de mais de 2 000 animais. Ou da introdução 
de colmeias junto às áreas de plantação, para 
produzir mel de eucalipto. Outro exemplo é o 
projeto-piloto de piscicultura iniciado no ano 
passado na província de Manica, no qual os 
beneficiários aprendem a construir tanques 
para a criação de peixes, com a Portucel a 
fornecer os alevinos (peixes recém-nascidos). 
Na província da Zambézia, destaque também 
para a construção de represas e respetivos 
perímetros de rega, em que cada beneficiário 
recebe uma parcela de 0,25 hectares de área 
irrigável, para produção de hortícolas, com o 
apoio da empresa também na formação dos 
agricultores e no acesso e desenvolvimento 
de mercados para escoamento dos produtos.
O Plano de Desenvolvimento Social da 
Portucel Moçambique tem igualmente 
investido em áreas como a saúde, o acesso a 
água potável, as vias de acesso e a energia. 
Foram distribuídas lâmpadas solares, 
construídos e/ou reparados mais de cinco 
mil quilómetros de estradas e caminhos 
rurais, bem como construídos e reparados 
furos de água. A empresa assinou também 
um memorando com a Direção Provincial 
de Saúde da Zambézia para o apoio à 
construção de um bloco operatório na 
localidade de Ile Sede, no distrito do Ile. 

Crescem 
plantas e 
cresce a 
comunidade
O viveiro da Portucel 
Moçambique, localizado 
em Luá, na Zambézia, 
espelha bem o impacto 
positivo da empresa. 
Tem capacidade para 
produção de 12 milhões 
de plantas por ano e, além 
de plantas de eucalipto, 
produz também espécies 
para a agricultura, 
destinadas à comunidade, 
e espécies nativas, 
para restaurar áreas de 
conservação. Além disso, 
emprega colaboradores 
especializados – dos quais 
50% são mulheres – e é um 
exemplo das boas práticas 
laborais: disponibiliza uma 
biblioteca e uma plantação 
de vegetais e árvores de 
fruto para uso do pessoal, 
promove a literacia para 
adultos com aulas do 
primeiro ao quinto ano, e 
inclui um centro médico. 

40
milhões de euros é o 
investimento a realizar no 
Plano de Desenvolvimento 
Social ao longo da 
vida do projeto.
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o eUCAlIPTo vIsTo de CIMA
As plantações de eucalipto estão integradas num mosaico vivo, no qual 
os objetivos de produção coexistem com os valores de preservação dos 

recursos naturais e da biodiversidade. A gestão florestal sustentável é um 
valor essencial da The Navigator Company e um motor de melhor floresta, 

assegurando os serviços de ecossistema em todas as suas vertentes: 
ambiental, social e económica.

1 - eucaliptais
As plantações de eucaliptos visam 
suprir as necessidades de produção 
de bens e serviços inerentes ao 
constante crescimento da população 
humana, aliviando a pressão de corte 
de florestas naturais e substituindo 
matérias-primas não renováveis.
1a - Área em preparação de terreno 

para novas plantações
1b - Eucaliptais jovens (1/4 anos)
1c - Eucaliptais desenvolvidos (4/8 anos)
1d - Eucaliptais adultos (8/12 anos)

2 - outras florestas
No mosaico de paisagem existem 
outras florestas, umas também 
dedicadas à produção de madeira 
(ex: pinheiro-bravo e choupos), outras 
para a produção de cortiça (sobreiro) 
e outras para a produção de fruto (ex: 
pinheiro-manso e medronheiro). Em 

solos mais húmidos, junto às linhas de 
água, é possível ter maior diversidade 
de espécies arbóreas e arbustivas. É 
esta diversidade em mosaico que cria 
diferentes habitats, proporcionando 
riqueza em biodiversidade, e um valor 
paisagístico e de recreio, que integra 
a atividade humana na natureza. As 
zonas naturais sensíveis devem ser 
protegidas dessas atividades.

3 - zonas húmidas
É nestas zonas que é possível encontrar 
maior biodiversidade, quer de plantas, 
quer de animais. São zonas onde 
existe uma forte preocupação de 
conservação e de restauro dos valores 
naturais, mantendo o valor estético, e, 
se possível, serviços de recreio e lazer 
(3a). Estas galerias bem preservadas 
garantem a qualidade das águas, a 
riqueza piscícola, e têm um importante 
contributo no sequestro de carbono.

4 - faixas de descontinuidade/acessos
No clima mediterrânico é importante 
ter faixas de redução de carga de 
combustível, pois reduzem a propagação 
do fogo e ajudam a manter caminhos e 
acessos que facilitam a atuação rápida 
das equipas de combate a incêndios. 

5 - zonas de conservação
Áreas destinadas a promover o bom 
estado de conservação de espécies 
e habitats, assegurar a manutenção e 
melhoria das funções e serviços dos 
ecossistemas, proporcionando diferentes 
habitats de refúgio, de alimentação, de 
reprodução, e a migração das espécies.

6 - fauna
Um mosaico florestal diverso e 
gerido de forma responsável, 
com reduzido risco de incêndio, é 
propício à biodiversidade animal. 

7 - Produção lenhosa
As florestas plantadas são fontes 
importantes de produtos florestais 
lenhosos, como madeira e 
biomassa, e para novos materiais 
substitutos de plásticos.

8 - outros produtos e serviços da floresta
As florestas plantadas e as florestas 
naturais desempenham um papel 
no fornecimento de serviços de 
ecossistema, com produtos não 
lenhosos (cortiça, mel, óleos 
essenciais, cogumelos, medronhos, 
caça…) e serviços reguladores, como 
a qualidade da água, a polinização, 
a prevenção da erosão dos solos, o 
sequestro e acumulação de carbono 
e a melhoria da qualidade do ar.

9 - valores culturais
Proteção de património histórico e 

cultural, como vestígios arqueológicos, 
muros, moinhos, etc.

10 - Prevenção/combate de incêndios
Estrutura complementar de combate 
aos incêndios florestais (Afocelca), 
que vigia e protege a floresta sob 
gestão profissional, com capacidade 
de resposta rápida e eficaz.

11 - silvopastorícia
A produção pecuária contribui para o 
controlo da vegetação, assegurando 
a redução de combustível (essencial 
na prevenção dos fogos florestais) e a 
recuperação da fertilidade do solo.

12- zonas agrícolas
Áreas destinadas ao uso agrícola, 
cuja atividade económica também 
desempenha um papel importante na 
fixação de pessoas no meio rural.
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o qUe o 
eUCAlIPTo Pode 
fAzer Por nós

A sua utilização medicinal remonta à antiguidade e as nossas avós 
conhecem várias receitas caseiras. Mas as vantagens do eucalipto 

para a saúde também são reconhecidas pela indústria farmacêutica e 
cosmética, e os estudos confirmam-nas.
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Farmacopeia 
Portuguesa
Documento oficial 
que define os 
requisitos técnicos a 
que devem obedecer 
as matérias-primas 
de uso farmacêutico 
usadas em Portugal.

O 
forte aroma que se sente ao entrar 
num eucaliptal é apenas uma pequena 
amostra dos benefícios que esta árvore 
tem para a saúde humana. Existem 
milhares de receitas caseiras, mas 

também inúmeros produtos de farmácia e cosmética 
que utilizam o 1,8-cineol (eucaliptol) e o citronelal, 
extraídos das folhas e da casca do eucalipto, não 
só pelo aroma, mas com fins anti-inflamatórios, 
antimicrobianos, antissépticos, estimulantes, de 
combate à febre, expetorantes e antiparasitários.
Ao nível da medicina popular – na Catalunha, o 
eucalipto é mesmo denominado como “árvore 
da saúde” – as folhas frescas são usadas como 
infusão para um chá que ajuda a combater doenças 
respiratórias, dores, diabetes (para reduzir os 
níveis de açúcar no sangue), infeções urinárias e 
diarreia, ou como xarope (com outros ingredientes 
como casca de cebola, casca e sumo de limão, 
poejo e mel) para a tosse. Em aplicação externa, é 
recomendado pela tradição o uso da infusão das 
folhas em problemas do cabelo e da pele (como 
dermatite, eczema e psoríase), como antisséptico 
das vias urogenitais e como unguento para 
queimaduras. A infusão das folhas em álcool é usada 
em fricções, para combater o reumatismo e as dores 
músculo-esqueléticas. A inalação de vapores e a 
balneoterapia são indicados na desobstrução das 
vias respiratórias. O banho quente de imersão com 
folhas frescas ou secas de eucalipto, associadas 
ao alecrim, tem também benefícios para a 
retenção de líquidos nas pernas e é calmante.
Outros usos populares incluem queimar folhas 
para desodorizar o ambiente, colocar os frutos 
do eucalipto em armários para repelir as traças, e 
pendurar a rama para desinfetar e repelir insetos.

sinónimo de saúde
Quando se fala na indústria farmacêutica, o óleo 
essencial de eucalipto, referenciado na  
Farmacopeia Portuguesa com um teor 
mínimo de cerca de 70% de 1,8-cineol, pode 
ser comercializado puro ou sob a forma de 
rebuçados, elixires, pomadas e vaporizadores. 
As suas aplicações, internas e externas, são o 
combate à bronquite, sinusite, rinite, asma, no 
alívio da tosse e das infeções respiratórias; em 
odontologia, como produtos de higiene bucal e 
pastilhas para a garganta; no rejuvenescimento da 
pele, no combate ao acne; no atenuar das dores 
reumáticas; e como desinfetante de uso geral. 
Já o óleo essencial de eucalipto com interesse 
para a perfumaria é geralmente extraído das 
espécies E. citriodora e de E. staigeriana, e 
caracteriza-se pelo elevado teor em citronelal. 
É empregue em sabonetes e perfumes, como 
aromatizante de detergentes e ambientadores 
domésticos, e como matéria-prima para o fabrico 
de velas de exterior para repelente de insetos.
Os estudos comprovam a riqueza destes compostos 
no óleo essencial de várias espécies de eucalipto. 
Investigadores do Centro de Biotecnologia Vegetal 
da Faculdade de Ciências de Lisboa, por exemplo, 
analisaram as folhas de 20 tipos de eucaliptos e 
confirmaram que o 1,8-cineol é o componente 
maioritário (22 a 83%) do óleo essencial isolado em 
14 das espécies, incluindo a globulus, que é ainda 
particularmente rica também em α-felandreno 
(45%) e limoneno (36%), duas substâncias cujos 
estudos recentes em roedores mostram que 
são capazes de reverter a dor neuropática, de 
combater a sensibilidade à dor e a depressão. 
O eucalipto tem muito para nos oferecer. 



A flor do eucalipto é muito apreciada na 
apicultura, pois a sua floração precoce permite 
a produção de um mel típico. A sua introdução 
em alguns locais permitiu servir de alimento às 
abelhas no inverno, o período de maior escassez 
de flores. Em troca, elas fornecem-nos um mel 
de sabor intenso, com características anti- 
-inflamatórias, que, para além de ser um bom 
remédio natural para os problemas respiratórios, 
é também antisséptico, tornando-se ideal 
para curar feridas, queimaduras e picadas de 
inseto, afirma o Journal of Pharmaceutical 
Sciences and Pharmacology. Ao mesmo 
tempo, é uma fonte de energia, sobretudo o 
mel puro de flor de eucalipto. A sua cor escura 
advém da grande concentração de nutrientes, 
como magnésio, ferro, enxofre e cálcio.

O mel assume também importância económica 
e social no mundo da The Navigator Company, 
no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Social da Portucel Moçambique. Desde 2018, 
nas províncias da Zambézia e de Manica, foram 
instaladas 380 colmeias (serão distribuídas 
mais 500 a famílias em 2020) junto às 
plantações de eucalipto, constituindo uma 
fonte de rendimento e aumentando a variedade 
nutricional. Paralelamente, decorre um plano 
de formação para a promoção de boas práticas 
e princípios de apicultura sustentável, de 
forma a potenciar o crescimento do negócio 
de mel de qualidade na região, estando a 
ser também quantificados os benefícios 
da presença e localização das colmeias na 
defesa da floresta contra incêndios. 

A importância do mel de eucalipto

Benefícios do 
óleo essencial
Obtido por destilação das folhas ou ramos terminais 
jovens, os óleos essenciais isolados de eucalipto 
possuem aromas e benefícios específicos, de acordo 
com a espécie. Em comum têm algumas precauções: não 
devem ser ingeridos nem usados diretamente na pele 
sem diluir, nem utilizados por grávidas ou crianças.
O Eucalyptus citriodora, conhecido na aromaterapia 
também como eucalipto-limão, tem poderosas 
propriedades bactericidas. Ajuda a tratar o pé de atleta 
e outras infeções fúngicas, bem como a caspa e o 
herpes. Também pode ajudar a aliviar a dor provocada 
por doenças infecciosas da pele, como a varicela. 
Sendo calmante, ajuda a baixar a pressão arterial. 
O óleo essencial de Eucalyptus globulus pode ser 
usado como estimulante, ajudando a limpar a mente 
e a melhorar a concentração. Reduz o inchaço das 
membranas mucosas. É importante na luta contra 
problemas respiratórios, combate a inflamação e 
dores musculares, reumatismo, dores de cabeça 
e exaustão nervosa, favorece a cicatrização de 
feridas e úlceras e suaviza as erupções cutâneas.
Considerado o mais terapêutico de todos os óleos 
de eucalipto, o de Eucalyptus radiata tem um aroma 
ligeiramente mentolado. É mais adequado para o uso 
a longo prazo em condições respiratórias crónicas e 
infeções virais ou bacterianas. É usado no tratamento 
de epidemias como varicela, sarampo e cólera, e, 
como funciona como estimulante imunológico, 
também ajuda a tratar febre, malária e tifo. 

Remédios caseiros  
da medicina popular
Para a dor: dissolver 1 ml de óleo essencial em 1 litro de água 
e aplicar sobre a área dorida, ou esmagar algumas folhas 
e colocá-las como emplasto sobre o músculo afetado. 

Para os problemas respiratórios: ferver um punhado de folhas em 
1 litro de água, deixar ferver durante um minuto, retirar do lume e 
inalar o vapor, de preferência com uma toalha sobre a cabeça. 

Para a higiene da boca: ferver um punhado de folhas de 
eucalipto num litro de água e usá-la para bochechar. Nos casos de 
gengivite, pode massajar-se as gengivas com o óleo essencial.

Para uso tópico: diluir 1 ml de óleo essencial em 1 litro de água 
e aplicar com uma gaze sobre a ferida. Para as aftas, usar a 
mesma mistura para gargarejar. Também pode ser usado para 
aliviar sintomas de herpes labial ou genital, e para o acne. 
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De Norte a Sul do país, o eucalipto ganhou um lugar na floresta nacional, numa 
convivência natural com as mais variadas espécies vegetais e animais. 

No Parque Florestal de 
Monsanto, em Lisboa 
(na foto), abundam 
exemplares de E. globulus 
em comunhão com 
espécies autóctones 
e outras exóticas. O 
mesmo sucede no Parque 
Natural Sintra-Cascais, 
na Mata Nacional do 
Bussaco, mas também 
em vários parques do 
Porto, nomeadamente nos 
jardins de Serralves, onde 
existem 110 exemplares 
desta espécie de eucalipto.

A 
região mediterrânica é um dos habitats 
mais ricos do mundo e beneficia de 
um clima de temperaturas amenas e 
solos de relevo diferenciado, fatores 
que contribuem para uma elevada 

diversidade de flora e fauna, e reforçam a resistência 
e resiliência das florestas. Principal uso do solo em 
Portugal, a floresta ocupa mais de um terço (36%) 
do território continental, revelando, dentro da 
Europa, um dos mais diversos mosaicos florestais.
Apontado tantas vezes como espécie dominante 
na floresta nacional, a verdade é que o eucaliptal 
ocupa apenas 26% desta área. Bem diferente 
do que acontece noutros palcos geográficos, 
nomeadamente no Norte da Europa. Na 
Áustria, por exemplo, o abeto ocupa 60% 
da floresta, sendo também esta a espécie 
dominante, em cerca de 50%, no universo 
florestal da Irlanda e da República Checa.

ex-libris nos parques nacionais
Espécie introduzida na paisagem nacional  
há quase 200 anos, o eucalipto iniciou o seu 
processo de naturalização como árvore ornamental 
em parques e jardins espalhados pelo país, locais 
onde exibe ainda hoje majestosos exemplares. 
Vários estão classificados pelo Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
como Árvore de Interesse Público [ver artigo 
páginas 18-19], como aconteceu recentemente com 
um Eucalyptus globulus de 39 metros de altura, 
localizado na Serra da Penha, em Guimarães. 
Em Lisboa, no Parque Florestal de Monsanto, 
o “pulmão da cidade”, abundam exemplares 

de E. globulus em comunhão com espécies 
autóctones e outras alóctones. Tal como acontece 
no Parque Bensaúde, em São Domingos de 
Benfica, ou no Parque da Quinta das Conchas, 
no Lumiar. Os eucaliptos também são comuns 
no Parque Natural de Sintra-Cascais, local onde 
o rei D. Fernando II mandou plantar os primeiros 
espécimes, na segunda metade do século XIX.
Rodeada de povoamentos de pinheiro-bravo e 
eucalipto, a Mata Nacional do Bussaco é um oásis 
de biodiversidade que conta vários inquilinos 
desta espécie, nomeadamente E. globulus, E. 
viminalis, E. obliqua e o gigante E. regnans. A 
espécie mais comum em Portugal – o globulus 
– está também presente nos espaços verdes 
do Porto, seja no Parque de São Roque ou no 
exuberante Parque de Serralves, onde existem 
110 exemplares deste eucalipto. Já no Parque 
da Cidade este coabita com vários “primos” – E. 
camaldulensis, E. ficifolia e E. gunnii – e com mais 
de uma centena de outras espécies vegetais.
A boa adaptação desta árvore ao clima e solo 
portugueses explica porque podemos encontrá-la 
também na região do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês ou no Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, onde existem 
cerca de 750 espécies vegetais, das quais mais 
de 100 são endémicas e raras (12 delas não 
existem em mais nenhum local do mundo).

Conservação da biodiversidade
Portugal tem uma grande proporção de paisagem 
incluída na rede ecológica Natura 2000 – 20,6%, 
enquanto a média da União Europeia se cifra 

A salvaguarda dos 
valores naturais 
da floresta está 
assegurada nos 
eucaliptais bem 
geridos, que 
coexistem lado a 
lado com zonas 
de interesse para 
a conservação, 
como bosques 
ripícolas, manchas de 
vegetação autóctone, 
matos mediterrâneos 
(ex. medronhais) e 
bosques naturais, 
como os compostos 
por carvalhos, 
azinheiras e sobreiros.

ConvívIo floresTAl

200 anos
A primeira 
plantação de 
Eucalyptus 
obliqua de 
que há registo 
data de 1829, 
na Quinta da 
Formiga, na 
região de Vila 
Nova de Gaia.
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nos 17,9%, de acordo com o barómetro da 
Agência Europeia do Ambiente. O eucalipto faz 
parte destas áreas, nas quais já se encontrava 
anteriormente à classificação, bem como das 
da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) 
– uma das áreas nucleares de conservação 
da natureza e da biodiversidade, que integra 
o Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 
Este enquadramento legal permite que sejam 
salvaguardados os valores naturais (de espécies 
de fauna e flora, e habitats) que existam nestas 
áreas, impondo regras que são aplicadas à 
gestão florestal. É o caso dos eucaliptais bem 
geridos, que coexistem lado a lado com zonas 
de interesse para a conservação, como galerias 
ripícolas, manchas de vegetação autóctone, 
matos mediterrâneos (ex. medronhais) 
e bosques compostos por variadíssimas 
espécies, de que são exemplo os bosques de 
carvalhos. Uma coexistência que compatibiliza 
a produção florestal e geração de riqueza com 
a conservação dos valores naturais da floresta.

o exemplo na gestão florestal da navigator 
É comum afirmar que uma área plantada contém 
um menor número de espécies relativamente à 
floresta nativa no mesmo local, mas à escala do 
mosaico florestal todas as áreas comunicam entre 
si e os animais migram de uma para outra para 
buscarem sombra, alimento ou abrigo. Alguns 
constroem os seus ninhos em árvores de grande 
porte, incluindo eucaliptos, como acontece com 
a águia-de-Bonelli, uma espécie “em perigo” que 
nidifica em várias propriedades da The Navigator 
Company no Sudoeste Alentejano e Algarve.
A águia-de-Bonelli não é a única ave de 
rapina identificada na floresta gerida pela 
Navigator, onde já foram feitos avistamentos 
da águia imperial ibérica. Já o açor, espécie 
considerada “vulnerável”, também beneficia 
de medidas de proteção impostas pela 
Companhia, tal como a abetarda, a ave mais 
pesada da Europa, com estatuto “em perigo”. 
A dimensão da biodiversidade na floresta 
Navigator está expressa nos números já 
identificados de espécies: cerca de 235 de fauna 
e 740 de flora, incluindo inúmeras protegidas e 
endémicas (e, no caso das plantas, também de 
espécies RELAPE - Raras, Endémicas, Localizadas, 
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). Um 
universo que é preservado com o planeamento 
das operações florestais e com a criação de 
zonas de proteção em torno de cursos de água, 
corredores ecológicos e habitats naturais. A 
lontra, por exemplo, beneficia das ações de 
proteção junto às galerias ribeirinhas, onde não 
são feitas plantações de eucalipto e existem 
faixas de proteção até 30 metros. Estes valores de 
conservação estendem-se também às espécies 
vegetais. Nas áreas de sobreiro da Companhia 
é interdita a gradagem do solo por baixo das 
suas copas, para não prejudicar as raízes da 
árvore, que se estendem num plano horizontal. 
Nuno Rico, responsável pela conservação da 
biodiversidade na Navigator, refere: “Estas ações 
também beneficiam serviços de ecossistemas. 
Ao preservar as galerias ribeirinhas estamos a 
melhorar a qualidade da água, a proteger zonas 
contra a erosão, a promover o armazenamento 
de carbono e a melhorar o ciclo de nutrientes. E 
ao manter a diversidade de espécies de plantas, 
criamos alimento para as abelhas e outros insetos, 
que fazem depois o trabalho de polinização.” 

A floresta autóctone é dominante em Portugal, representando 72% do 
mosaico existente, como observa o 6.º Inventário Florestal Nacional. Em 
Portugal estão identificadas mais de 80 espécies florestais autóctones 
pelo ICNF, predominando o pinheiro-bravo, o sobreiro, a azinheira, o 
pinheiro-manso e os carvalhos. Inquilinos que passaram a conhecer a 
companhia de outras espécies, entretanto introduzidas, como são os 
casos da nogueira, do plátano, do carvalho-americano ou do eucalipto. 
Um punhado das cerca de 110 espécies não indígenas, introduzidas ao 
longo de décadas, devido ao seu interesse para arborização. 

Biodiversidade 
“pequenina”
As plantações de eucalipto apresentam uma elevada taxa de variedade de 
formigas. Uma meta-análise feita pela Universidade de Lisboa e o Instituto 
RAIZ, baseada em pesquisas realizadas entre 1990 e 2015, em dezenas 
de eucaliptais distribuídos pelo país, identificou 25 espécies de formigas, 
elevando para 44 o número das que foram encontradas em plantações de 
eucaliptos em Portugal, ou seja, cerca de 30% do número total de espécies 
de formigas que existem no país. Uma diversidade superior ao que está 
documentado para qualquer outro tipo florestal, natural ou plantado.
Se as formigas preferem a casca, muitos outros insetos (sobretudo 
das ordens Hymenoptera, Diptera e Lepidoptera) são atraídos pelas 
flores do eucalipto. Estes verificam-se em maior número nos eucaliptos 
relativamente a espécies florestais como os pinheiros ou carvalhos, já que 
nestes géneros a polinização é feita pelo vento e não por insetos. 

Autóctones dominam 
72% da floresta

Mata Nacional do Bussaco

Em Portugal, foram identificadas 44 
espécies de formigas em eucaliptais.

Cerca de 11% da floresta 
sob responsabilidade 
da Navigator está 
classificada como 
zonas de interesse 
para a conservação, 
que salvaguardam 41 
habitats e dezenas de 
espécies em perigo 
ou vulneráveis.
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nATUrAlMenTe 
InTegrAdo

Décadas de perceções erradas mistificaram a cultura do eucalipto, mas 
a ciência e a experiência provam que, quando cultivada de maneira 
responsável, esta espécie tem um comportamento perfeitamente 

integrado com a natureza que o rodeia, ao mesmo tempo que 
beneficia a sociedade e o homem.

E
spécie com características 
ímpares, o eucalipto 
estabeleceu-se como 
resposta importante para 
a procura de produtos 

florestais. O cultivo do eucalipto 
fora da Austrália, o seu país 
de origem, é hoje amplamente 
utilizado em vários países, para 
fins de produção de papel e 
celulose, energia, madeira e outros 
bioprodutos, mas também para 
recuperação de áreas degradadas 
e em parques e jardins. Às suas 
qualidades intrínsecas, acresce 
uma elevada taxa de crescimento 
e capacidade de adaptação. 
Com o aumento da atividade 
económica ligada ao eucalipto e a 
consequente expansão da espécie, 

cresceu também o conhecimento 
científico sobre esta árvore, e de 
que forma se integra na natureza e 
interage com os recursos naturais. 
São inúmeros os trabalhos e projetos 
de investigação a nível mundial que 
estudaram a interação do eucalipto 
com o solo, a água, a biodiversidade, 
e até o seu comportamento 
perante o fogo, cheias ou ciclones. 
Conhecimento e experiência que 
constituem um manancial de 
informação importante e que são 
alicerces para qualquer manual 
de boas práticas de silvicultura 
para esta espécie. Trata-se de um 
conhecimento baseado em factos, 
que desmontam mitos enraizados 
em crenças sem fundamento 
e sem evidência prática. 
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solo
Sistema radicular anti-erosão

A 
rede de raízes do 
eucalipto desenvolve-se 
maioritariamente na camada 
superficial do solo, até aos 
primeiros 40 centímetros. 

Este sistema radicular, composto por uma 
densa malha de raízes finas, melhora a 
estrutura do solo, aumenta a quantidade 
de matéria orgânica incorporada e 
promove a resistência à erosão provocada 
pela ação da água da chuva ou do vento. 
As boas práticas silvícolas comprovam 
este facto, também sustentado, por 
exemplo, num estudo na Califórnia, 
que verificou que os índices de erosão 
provocada pelo impacto da água no solo 
são normalmente menores em espécies 
cujas raízes se mantêm vivas após o 
corte (como é o caso dos eucaliptos), 
comparativamente a espécies em que as 
raízes morrem depois de cortada a árvore.

solos mais férteis
Desde a década de 1980 que existe 
evidência científica sobre a capacidade de 
o cultivo de eucalipto desenvolver solos 
mais férteis quando instalado em áreas 
de incultos, matos ou terrenos agrícolas 

abandonados. Esta capacidade é possível 
pela acumulação de raízes finas na camada 
superficial, que promovem uma rica 
comunidade biológica sob esse manto 
orgânico, ligada à abundante matéria 
orgânica produzida pela árvore. As cascas, 
folhas, ramos e raízes concentram mais de 
2/3 dos nutrientes da árvore, e à medida 
que se vão decompondo e incorporando no 
solo, aumentam a quantidade de matéria 
orgânica e asseguram o ciclo de nutrientes, 
contribuindo para melhorar as capacidades 
físicas, químicas e biológicas do solo. 
Num estudo realizado na região de Huelva 
(Espanha) provou-se que os nutrientes 
devolvidos ao solo pelo eucalipto 
proporcionam maior equilíbrio em termos 
de acidez (indicador-chave da fertilidade 
do solo), em comparação com solos onde 
habitam outras espécies da floresta ibérica, 
como o sobreiro, o carvalho e o pinheiro. 
O pH medido no solo de eucaliptais foi 
superior em 25% ao registado em pinhais.

Conversão de culturas favorecida  
As plantações de eucalipto podem ser 
convertidas com sucesso em outras 
culturas agrícolas ou florestais. Os 

primeiros estudos sobre esta matéria 
foram realizados nas bacias dos rios Tejo 
e Sado, na década de 1980, identificando 
dezenas de culturas agrícolas bem-
sucedidas em propriedades que tinham 
sido áreas de eucaliptais, durante 10, 30, 
40 e até mais de 50 anos. Os exemplos 
passavam por vinhas (das castas D. Maria, 
Cardinal, Alfonso Lavalle e Moscatel), 
pomares (pessegueiros e pereiras), 
culturas de regadio (milho, batata, 
tomate, cenoura e feijão), arrozais, e até 
a reconversão de eucaliptais em pinhais 
(em Coruche, na Herdade da Comporta, 
Vendas Novas e Grândola, e outros locais).
Os benefícios que o eucalipto traz ao 
solo resultam das boas práticas silvícolas 
que são aplicadas nos povoamentos 
bem geridos e de uma periocidade de 
10-12 anos entre colheitas de árvores. 
“Este regime é mais favorável do que 
na agricultura, pois como o solo só 
é mobilizado a intervalos largos, as 
maiores perdas de carbono e nutrientes 
minerais do solo ocorrem com menor 
frequência”, sustenta João Santos 
Pereira, académico com importante 
obra sobre a ecologia das florestas. 

80%
das raízes do eucalipto 
encontram-se na camada 
superficial do solo, 
numa relação complexa 
com inúmeros micro-
organismos (bactérias 
e fungos) que se 
alimentam e transformam 
a matéria orgânica.

70%
dos nutrientes (azoto, 
fósforo, potássio, 
magnésio) da árvore 
encontram-se na sua 
copa, e permanecem 
no local com a 
decomposição dos 
ramos, casca e folhas 
que caem com o tempo.

A
s florestas 
de produção 
destacam-se 
pela sua grande 
capacidade de 

captura e sequestro de dióxido 
de carbono (CO2). Como se trata 
de uma árvore de crescimento 
rápido, fruto de uma taxa de 
fotossíntese muito elevada, o 
eucalipto apresenta valores de 
captura de carbono bastante 
superiores a, por exemplo, 
as florestas de montado ou 
pinhal. A investigação feita em 
Portugal mediu no eucalipto 
uma capacidade para assimilar 
até quase nove toneladas de 
carbono por hectare/ano, o 
triplo relativamente ao verificado 
no montado de sobro e azinho. 
Este serviço de regulação 
proporcionado pelo eucalipto 
tem um efeito mitigador das 
alterações climáticas. Embora 
a renovação da floresta em 
ciclos de 12 anos (da plantação 
à colheita da árvore) leve a uma 

reposição de parte deste carbono, 
a floresta de eucalipto permite um 
aumento significativo dos stocks 
de carbono na floresta e no solo, 
sob forma de matéria orgânica 
de longo prazo, para além de 
assegurar a sua capacidade de 
renovar a qualidade do ar.
Um estudo desenvolvido pelo 
Centro de Investigação e 
Tecnologias Agroambientais 
e Biológicas (CITAB), da 
Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, apurou 
que, durante o seu crescimento, 
as plantações de eucalipto 
restituem ao solo cerca de 30% 
do carbono armazenado por este 
ecossistema. Este armazenamento 
é alargado também aos produtos 
com origem na madeira, como 
é o caso do papel, o que torna 
qualquer biblioteca num 
reservatório de carbono.

Um “pulmão” gigante
A quantidade de oxigénio 
libertado pelas plantas está 

diretamente relacionada com a 
quantidade de dióxido de carbono 
(CO2) que estas retiram da 
atmosfera, já que o oxigénio é um 
subproduto da fotossíntese. Neste 
processo, as árvores guardam o 
carbono (C), transformado em 
biomassa, na forma de madeira 
do tronco, ramos, folhas e raízes, 
e libertam o oxigénio (O2). E 
quanto mais rápido for o seu 
crescimento, como acontece 
com o eucalipto, mais oxigénio 
libertam para a atmosfera. Esta 
equação é particularmente 
importante tendo em conta que 
cada pessoa consome cerca de 
300 kg de oxigénio por ano.
A ciência já fez as contas: um 
hectare de eucalipto – equivalente 
à área de um campo de futebol 
– liberta entre 11 e 24 toneladas 
de O2 durante um ano (a variação 
depende das condições de 
solo e clima), o que representa 
uma capacidade de produção 
de oxigénio para entre 37 a 
80 pessoas, anualmente. 

50%
da remoção 
das emissões 
de CO2 pela 
floresta 
portuguesa  
é assegurado 
pela floresta 
de eucalipto, 
o maior 
contribuinte 
nacional em 
matéria de 
sequestro  
de carbono.

Fontes:  Pereira et al (2007). “Net ecosystem carbon exchange in tree contrasting Mediterranean ecosystems. The effect of drought”, Biogeosciences 4: 791-802. 
Oxygen Production by Urban Trees in the United States by David J. Nowak, Robert Hoehn, and Daniel E. Crane, Arboriculture & Urban Forestry 2007. 33(3):220–226); Jones (2003). Design Rules for Life Support 
Systems; 33rd International Conference on Environmental Systems (ICES) ICES40, Advanced Life Support and Systems Analysis.

Fontes:  Fontes: Pereira (2007). “Uma espécie altamente produtiva”, in Sande Silva (Ed.) “Árvores e florestas de Portugal: pinhais e eucaliptais, a floresta cultivada”, Jornal Público; Coats e Miller (1981). “Cumulative 
Silvicultural Impacts on Watersheds - a Hydrologic and Regulatory Dilemma”, Environmental Management. 5: 147-160.
Madeira et al (2007). “As plantações de eucalipto e o solo”, in Alves et al (Eds.) “O Eucaliptal em Portugal. Impactes Ambientais e Investigação Científica”, ISAPress; Domínguez de Juan (1986). “Influencias de nutrientes 
y polifenoles vegetales en la humidificación de la hojarasca de especies autóctonas e introducidas en la provincia de Huelva”, UAM, Facultad de Ciencias, Madrid.
Goes (1989). “Novos aproveitamentos em antigos eucaliptais”, Lisboa: Soc. Astória; Pereira (2014). “O futuro da floresta em Portugal”, Ensaios da Fundação FFMS.
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ágUA
Adaptar o consumo  

à disponibilidade

O
riginário de um continente 
muito variado climaticamente, 
o eucalipto tem a capacidade 
de se adaptar às condições 
ambientais, nomeadamente 

à disponibilidade de água no solo e à 
temperatura e secura do ar. Esta faculdade 
ajuda a espécie, por um lado, a crescer 
rapidamente quando a disponibilidade de 
água no solo é abundante, e, por outro, 
a sobreviver ao stress da seca durante 
parte do ano, período em que regula 
a transpiração, diminuindo o ritmo de 
crescimento. Em condições de escassez 
de água, verificou-se que o eucalipto 
utiliza tanta água como as espécies 
com densidades e volumes de copas 
semelhantes, como pinheiros ou carvalhos.
Primeira espécie a ser plantada com sucesso 
fora da Austrália, o Eucalyptus globulus 
encontrou na Península Ibérica uma boa 
condição para se instalar – mais de 80% 
do eucaliptal europeu está distribuído por 
Portugal e Espanha. Esta espécie não se 
desenvolve em regiões muito frias, como 
acontece no centro e norte da Europa, 
sendo a região Centro-Norte Litoral de 
Portugal e a Galiza, em Espanha, as de 
melhor adaptabilidade, devido aos invernos 
amenos e precipitação mais elevada.

Uso eficiente
O eucalipto destaca-se das outras espécies 
florestais pela eficiência no uso de água 
disponível, isto é, a quantidade de água que 
utiliza para a produção de biomassa (medida 
no crescimento da árvore). Qualquer espécie 
de rápido crescimento e altamente produtiva, 
quer seja agrícola ou florestal, precisa de 
mais água do que outras de crescimento 
mais lento e rotação mais longa. Mas importa 
salientar que em plantações florestais, 
como na agricultura, consumir água não é 
equivalente a gastar água. A maior parte 
da água que é utilizada pelas plantas é 
libertada e retorna à atmosfera, sob a forma 

de vapor, alimentando e perpetuando o 
ciclo hidrológico. Por sua vez, muita da água 
que não é utilizada pelas plantas acaba por 
seguir o seu caminho para o mar e evaporar.
A eficiência do eucalipto no uso de água 
por biomassa produzida está evidenciada 
em vários estudos científicos. Em 
povoamentos florestais no sudoeste de 
França verificou-se que o eucalipto apresenta 
uma eficiência até 1,6 vezes superior 
relativamente ao pinheiro. Em comparação 
semelhante, no sudeste do Brasil, o 
eucalipto multiplicou por 1,7 a quantidade 
de biomassa relativamente ao pinheiro, 
para o mesmo volume de precipitação.

gestão eficaz
O eucalipto possui características 
morfológicas – o arranjo da copa e ramos, 
a forma e posição das folhas – que o 
tornam mais eficaz na gestão da água de 
que dispõe. Estudos científicos realizados 
na Península Ibérica concluíram que a 
quantidade de água da chuva que chega ao 
solo é maior no eucalipto face ao pinheiro-
bravo, as duas espécies mais plantadas 
neste território. E a diferença é ainda mais 
significativa na comparação com o pinheiro-
manso e o carvalho, cujas copas retêm mais 
água (3 a 4 vezes mais, respetivamente), 
potenciando, assim, maior perda por 
interceção e evaporação. A infiltração 
de água no solo beneficia a regulação 
hídrica e o reabastecimento de aquíferos.
Já a posição pendente das folhas de 
ecualipto favorece o aproveitamento 
da água das névoas (cerca de 15% da 
precipitação total), que goteja para o solo, 
como foi observado numa investigação em 
povoamentos de E. globulus na Galiza. A 
posição vertical das folhas, a cera que as 
cobre e o movimento pendular facilitam 
este processo. A oscilação das folhas, com o 
movimento do ar, também permite controlar 
a temperatura, evitando o calor excessivo 
e moderando o consumo de água. 

Fontes: Van Dijk e Keenan (2007). “Planted forests and water in perspective”, Forest Ecology and Management, 251: 1-9; Alves et al (2012). “Silvicultura 
– a gestão dos ecossistemas florestais”, Edição Fundação Calouste Gulbenkian; Cerasoli et al (2016). “Eucalyptus globulus and other eucalypts in 
Europe: distribution, habitat, usage and threats”, in San-Miguel-Ayanz et al (Eds.), “European Atlas of Forest Tree Species”, pp 90-91.
Lima (2015). “A silvicultura e a água: ciência, dogmas, desafios”, Cadernos do Diálogo (Volume 1; Atalanta: Apremavi), 52; Moreaux et al (2013). “Water 
use of young maritime pine and Eucalyptus stands in response to climatic drying in south-western France”, Plant Ecology & Diversity, 6(1):57-71.
Alves et al (2012). “Silvicultura – a gestão dos ecossistemas florestais”, Edição Fundação Calouste Gulbenkian; González Hernández et al (1993). “Intercepción, 
trascolación y escorentía cortical en masa de E. globulus y P. pinea del sur de Huelva”, I Congreso Forestal, Lourizan (Pontevedra); Gras (1993). “Investigación 
sobre las relaciones hídricas de las plantaciones de Eucalyptus globulus en Galicia”, Departamento de Ingeniería Forestal-ETSI de Montes, Madrid.
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0,3%
é a percentagem de 
água utilizada pelo 

eucalipto que fica retida 
na madeira, sendo 

a restante libertada 
por transpiração 
para a atmosfera.

~75% 
da água doce disponível 

em todo o mundo é 
proveniente de florestas, o 
que leva a FAO a sublinhar 
a importância da gestão 
florestal na preservação 

deste recurso natural.
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fogo
As chamas não escolhem espécies

~48%
da área ardida em 
Portugal continental entre 
2008 e 2017 era ocupada 
por matos (a ocupação 
do solo mais afetada 
pelos incêndios).

~20%
é a percentagem de 
floresta portuguesa 
abrangida por planos 
de gestão, bastante 
inferior à média 
europeia (70%).

1,4% 
é a percentagem 
de área ardida nas 
florestas plantadas e 
geridas pelas empresas 
da fileira do eucalipto 
(entre 2008 e 2017).

O
s incêndios devastadores, 
como aqueles que ocorreram 
em Portugal em 2017, 
não escolhem tipos de 
árvores, mas exploram a 

vulnerabilidade da estrutura da floresta, 
uma evidência já comprovada pela ciência 
florestal. O Centro de Investigação e 
Tecnologias Agroambientais e Biológicas 
(CITAB), da Universidade de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro, analisou o risco 
de incêndio em 19 tipos de floresta que 
caracterizam a paisagem portuguesa 
(pinheiro, eucalipto, sobreiro, acácia, 
carvalhos e outras folhosas), tendo 
concluído que o que distingue as espécies 
florestais na sua propensão para arder 
é essencialmente a quantidade de 
combustível (matos) que acumulam 
acima do solo e a sua estrutura vertical 
e horizontal (a dimensão, forma e 
quantidade de matéria para alimentar 
o fogo). Outros estudos sobre os 
incêndios em Portugal determinaram 
a preferência do fogo pelos matos/
incultos, verificando-se a segunda 
maior incidência em povoamentos 
florestais de coníferas (ou resinosas, 
das quais se salienta o pinho).

gestão ativa reduz o risco
Num clima mediterrânico como o 
português, se não houver uma gestão 
ativa das florestas, à medida que a 
vegetação e matos se acumulam o 
território torna-se altamente propício 
à propagação de incêndios de grande 
intensidade e velocidade. Em áreas 
com gestão florestal (certificadas pelo 
FSC® ou PEFCTM), como aquelas que 
são geridas pela indústria da pasta e 

papel em Portugal, o risco de incêndio 
é reduzido pela intervenção humana. 
Esta assegura o controlo da vegetação, 
a limpeza dos matos e a manutenção 
de caminhos e acessos, bem como 
faixas de terreno com baixa carga de 
combustível (matéria para arder). No 
fundo, ações de prevenção que oferecem 
maior resistência à propagação do fogo, 
permitindo também que as equipas de 
combate a incêndios atuem rapidamente.
Esta gestão de prevenção foi destacada 
pela Comissão Técnica Independente 
no relatório aos incêndios de Pedrógão 
Grande e Góis em 2017, onde foi 
“evidente a resistência à propagação do 
fogo das plantações de eucalipto sob 
gestão industrial”. Os investigadores 
constataram que a percentagem ardida de 
povoamentos de eucalipto que estavam 
cuidados e limpos de matos foi metade 
da média no total dos povoamentos 
florestais mistos atingidos pelo fogo. 
Também na proposta do World Wide 
Fund for Nature (WWF) para a prevenção 
dos fogos rurais na região mediterrânica, 
esta organização aponta o exemplo da 
“plantação de eucalipto de produção, 
que, ao ter os matos e redes de proteção 
bem mantidas, não é tão inflamável 
quanto uma floresta abandonada”.  

resistência ao fogo
“O material combustível de uma árvore 
distribui-se da superfície do solo até ao 
topo da copa, mas nem toda a vegetação 
florestal é combustível, sobretudo o 
tronco e uma fração importante dos 
ramos vivos das árvores, que não arderão 
nem no mais intenso dos incêndios”, 
refere Paulo Fernandes, professor da 

UTAD com vasta investigação na temática 
do fogo. No caso do eucalipto, o tronco e 
ramos possuem uma seiva aquosa, em vez 
da resina presente nos pinheiros e outras 
resinosas, que é muito mais inflamável.
Para além disso, é mais fácil combater 
um incêndio em eucaliptal do que em 
pinhal, porque, em regra, a vegetação no 
redor do eucalipto é menos desenvolvida. 
Acresce ainda a distância que o longo 
tronco, desprovido de ramos e folhas, 
permite entre o combustível de superfície 
(os matos junto ao solo, por onde 
corre o fogo) e a copa da árvore.

Um país vulnerável nos incêndios
Portugal é um país vulnerável em 
matéria de incêndios. Os fatores que 
explicam a maior incidência do fogo 
neste século têm sido bem estudados 
e identificados pelos especialistas. Um 
relatório recente (de 2018) apresentado 
pelos cientistas norte-americanos 
Mark Beighley e Albert C. Hyde indica 
que a vulnerabilidade da floresta 
portuguesa está sobretudo relacionada 
com três aspetos: a deslocação da 
população do meio rural para as zonas 
urbanas; a elevada percentagem de 
floresta não gerida (cerca de 80%); 
e o fator humano negligente, que 
está na causa do elevado número de 
ignições indesejadas (incendiarismo, 
queimadas, reacendimentos, descuido 
com o fogo e materiais combustíveis, 
etc.). Estes fatores potenciam os 
riscos, aos quais acrescem maiores 
períodos de tempo quente e seco, 
consequência das alterações climáticas, 
que podem transformar um incêndio 
potencial numa catástrofe real. 

Fontes:  Fernandes (2009). “Combining forest structure data and fuel modelling to classify fire hazard in Portugal”, Annals of Forest Science 66, 415p1-415p9; Nunes et al (2005). “Land cover type and fire in Portugal: do 
fires burn land cover selectively?”, Landscape Ecology 20, 661-673.
“Avaliação dos incêndios ocorridos entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal Continental. Relatório Final”. Comissão Técnica Independente, março 2018. Assembleia da República, Lisboa, 274pp; “The Mediterranean 
burns – WWF’s Mediterranean proposal for the prevention of rural fires”, WWF Report 2019.
Fernandes (2007). “Entender porque arde tanto a Floresta em Portugal”, in Árvores e Florestas de Portugal, Vol. 8, pp 69-91.
Beighley e Hyde (2018). “Portugal Wildfire Management in a New Era – Assessing Fire Risks, Resources and Reforms”, 2018 Report.

Em áreas com 
gestão florestal,  
o risco de incêndio 
é reduzido pela 
intervenção 
humana, que 
assegura a limpeza 
dos matos e a 
manutenção de 
caminhos e acessos. 
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O eucalipto 
é dominante 
na floresta 
portuguesa?
Os montados e povoamentos de 
sobreiro e azinheira são a principal 
ocupação florestal em Portugal 
continental, com pouco mais de 1 
milhão de hectares, representando 
34% da floresta. Os pinhais (pinheiro-
bravo, pinheiro-manso e outras 
resinosas) constituem a segunda 
formação florestal, com 959 mil 
hectares (30%). Os eucaliptais 
aparecem em terceiro lugar, com 
845 mil hectares, o que equivale a 
26% da floresta portuguesa. A fechar 
o mosaico florestal, as folhosas 
caducifólias (carvalhos, castanheiros e 
outras) ocupam 320 mil hectares (10%). 
Em conjunto, as espécies 
autóctones (montados, pinhais e 
folhosas caducifólias) representam 
72% da floresta nacional.

Como é que o 
eucalipto pode 
contribuir para 
evitar a erosão 
dos solos?
A erosão é um processo de perda de 
partículas por ação da água ou do 
vento, que resulta na diminuição da 
profundidade e fertilidade do solo. 
A correta preparação do solo nas 
plantações de eucalipto, especialmente 
em zonas com declive, vai diminuir 
o risco de erosão por escoamento 
da água, permitindo também maior 
infiltração e distribuição pelo terreno. 
Por outro lado, o sistema radicular 
do eucalipto desenvolve-se 
maioritariamente (80%) nos primeiros 
40-80 centímetros da superfície do 
solo. E esta rede de raízes superficiais 
melhora a estrutura do solo, aumenta 
a quantidade de matéria-orgânica, 
facilita a infiltração de água e 
promove a resistência à erosão.

Como é que o 
eucalipto pode 
enriquecer os 
solos onde é 
plantado?
A maioria dos solos portugueses 
são delgados e pobres. O eucalipto 
possui características morfológicas e 
funcionais que lhe permitem uma alta 
eficiência de uso de água e nutrientes 
para produzir biomassa (matéria 
orgânica), conseguindo desenvolver-se 
em condições adversas. As cascas, 
folhas e ramos concentram 70% dos 
nutrientes da árvore. À medida que 
caem no solo e se vão decompondo e 
incorporando, aumentam a quantidade 
de matéria orgânica e a ciclagem 
de nutrientes, contribuindo para 
melhorar as propriedades físicas, 
químicas e biológicas do solo.
A gestão nutricional dos povoamentos 
de eucalipto, que inclui uma 
fertilização adequada, também 
contribui para manter ou melhorar 
a qualidade do solo ao longo dos 
sucessivos ciclos de cultivo.

Existe 
biodiversidade 
no eucaliptal?
A conservação da biodiversidade é 
parte integrante da gestão florestal 
responsável, que pressupõe a condução 
dos povoamentos de forma compatível 
com a proteção dos recursos naturais e 
a preservação do ambiente. A criação 
de uma paisagem diversificada e 
em mosaicos inclui a integração de 
povoamentos florestais, de áreas de 
vegetação natural, áreas agrícolas 
e pastagens, protegendo espécies 
e habitats valiosos, conservando ou 
estabelecendo corredores ecológicos. 
A uma escala regional, paisagens em 
mosaico permitem frequentemente um 
aumento da biodiversidade global.
Em algumas partes do mundo, a 
desflorestação para dar lugar à 
produção intensiva de espécies 
agrícolas ou florestais é uma ameaça 
real à biodiversidade. Mas, em 
Portugal, a maioria das plantações 
de eucalipto veio ocupar terrenos 
abandonados e degradados, fruto das 
vagas de êxodo rural que ocorreram 

ao longo do século XX. Neste contexto, 
as plantações providenciam novos 
habitats e criam condições favoráveis 
para o abrigo, a alimentação e a 
reprodução de várias espécies.
É razoável generalizar que as florestas 
plantadas são menos diversas do 
que as florestas naturais, mas os 
eucaliptais têm vindo a surpreender, 
em várias dimensões, da conservação 
de espécies ameaçadas à promoção 
de bens e serviços. Como a águia de 
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), espécie 
com estatuto “Em perigo”, que utiliza 
os eucaliptais como habitats para 
nidificação. Ou as flores dos eucaliptos, 
que são uma valiosa fonte de néctar 
para a produção de mel em Portugal. 
Ou ainda o facto de as plantações de 
eucalipto serem habitats para espécies 
com interesse cinegético, como veados.  

Qual é o contributo 
do eucalipto 
para a fixação 
de carbono?
Árvores com maior taxa de crescimento 
fixam mais carbono, pelo que as 
florestas plantadas de eucalipto 
se destacam nesta capacidade. A 
renovação dos eucaliptos, decorrente 
da exploração em ciclos de 12 
anos, permite a continuidade desta 
função, com um efeito mitigador das 
alterações climáticas a curto prazo. 
A quantidade de oxigénio libertado 
pelas plantas está diretamente 
relacionada com a quantidade de 
carbono sequestrado, pois o O2 é 
um subproduto da fotossíntese. 
Considerando a equação “quantidade 
de O2 libertado (Kg/ano) = sequestro 
de Carbono (Kg/ano) x 32/12”, 
concluímos que o eucalipto, fixando 
entre 4 e 9 toneladas de carbono por 
hectare, por ano, pode libertar entre 
11 e 24 toneladas de O2 por hectare 
e por ano. Dado que cada pessoa 
consome cerca de 300 kg de O2 por 
ano, conclui-se que cada hectare de 
eucaliptal pode produzir oxigénio para 
entre 37 e 80 pessoas, anualmente.

Tudo o que sempre quis saber sobre o eucalipto,          num formato resumido, de consulta rápida.

2 31 4 5



54 55

eM resUMoeM resUMo

As florestas 
plantadas 
de eucalipto 
salvaguardam as 
florestas naturais/
autóctones?
As plantações bem geridas reduzem 
a pressão da procura de produtos 
florestais sobre áreas de florestas 
nativas, permitindo que estas 
zonas (em declínio) sejam geridas 
exclusivamente para efeitos de 
conservação e proteção. As plantações 
correspondem a cerca de 7% da área 
mundial de floresta, e satisfazem pelo 
menos um terço das necessidades 
de madeira utilizada na indústria. 
As florestas plantadas têm como 
principal objetivo fornecer produtos 
florestais lenhosos (como madeira, 
fibra ou carvão), de forma intensiva, 
num contexto de gestão sustentável. 
Não pretendem providenciar todas 
as funções das florestas naturais, 
mas podem, ainda assim, ser fonte 
de produtos florestais não lenhosos 
(como o mel, óleos essenciais ou 
cogumelos) e de serviços ambientais 
(como a proteção do solo, a regulação 
do ciclo hidrológico ou o sequestro 
de carbono). Nesse sentido, cerca 
de 11 por cento da floresta sob 
responsabilidade direta de gestão 
da The Navigator Company está 
classificada como zonas com 
interesse para a conservação.

As florestas 
plantadas 
de eucalipto 
ameaçam 
outras espécies 
florestais?
O eucalipto é uma das espécies 
florestais plantadas mais importantes 
em todo o Mundo, e o facto de ser 
muito plantado é por vezes confundido 
com um comportamento invasor que, 
na realidade, não existe. Em Portugal, as 
espécies invasoras e as que comportam 
risco ecológico estão definidas 
por lei, não havendo referência a 
qualquer espécie de eucalipto.
O eucalipto apresenta uma capacidade 
de regeneração natural muito 
inferior, em número e em espaço, 
a outras espécies florestais, como, 
por exemplo, o pinheiro. As suas 
sementes possuem poucas reservas 
energéticas e a germinação depende 
de condições muito específicas, o que 
resulta em elevada mortalidade. A 
dispersão das sementes é fisicamente 
limitada, ocorrendo por gravidade 
e geralmente muito próximo da 
árvore que as originou. A adequada 
gestão florestal também minimiza a 
regeneração natural do eucalipto.
O aumento da área de eucalipto 
no nosso país a partir dos anos 50 
do século passado deve-se à sua 
capacidade de adaptação a diferentes 
condições de solo e clima e às suas 
características para a produção de 
pasta e papel de qualidade. Ou seja, é 
a sua importância económica que faz 
com que seja preferida relativamente 
a outras espécies florestais. 

O eucalipto é 
mais eficiente 
na utilização da 
água disponível?
O consumo de água por parte dos 
eucaliptos é semelhante ao de outras 
espécies florestais de crescimento 
rápido.  E, tal como outras espécies de 
plantas, o eucalipto tem a capacidade 
de se adaptar às condições ambientais. 
No nosso clima, a precipitação não 
se encontra igualmente distribuída 
ao longo do ano, sendo maior 
no inverno e menor no verão. Se 
houver água disponível, observa-se 
maior consumo do eucalipto e 
maior produção de madeira. Se não 
existir água, o eucalipto regula a 
transpiração, diminuindo o ritmo de 
crescimento. A posição pendente 
das suas folhas favorece a oscilação, 
o que também permite controlar a 
temperatura, sem gastar muita água.
No entanto, o eucalipto destaca-se 
das outras espécies pela sua 
eficiência no uso de água – menor 
consumo de água por cada m3 de 
madeira produzido. Relativamente 
ao pinheiro, por exemplo, o eucalipto 
apresenta uma eficiência de uso 
da água até 1,6 vezes superior. 
Outro dado importante é que apenas 
0,3 % da água utilizada pelo eucalipto 
fica retida na madeira, sendo a 
restante libertada por transpiração 
para a atmosfera, onde retoma o 
seu papel no ciclo hidrológico. 

As florestas 
plantadas 
de eucalipto 
contribuem 
para a redução 
da propagação 
do fogo?
Mais do que a espécie, é a estrutura 
do povoamento que faz a diferença 
em caso de incêndio. A quantidade 
e continuidade da vegetação, e a 
proximidade entre as copas das 
árvores, influenciam o perigo de 
incêndio num povoamento florestal.
Florestas com uma gestão ativa, 
onde que se faz a “limpeza” do mato 
(controlo da vegetação espontânea), 
têm menor perigo de incêndio. As 
plantações geridas têm um maior 
número de caminhos e faixas com baixa 
carga de combustível, permitindo que 
as equipas de combate a incêndios 
atuem rapidamente, impedindo a 
progressão das chamas. Devido a estas 
características, os eucaliptais ou outro 
tipo de floresta gerida, oferecem mais 
resistência à propagação do fogo.

O eucalipto  
resiste mais ao 
fogo que outras 
espécies florestais?
O eucalipto é uma espécie que evoluiu 
de forma a se adaptar a diferentes 
situações, incluindo o fogo, tendo 
desenvolvido a capacidade de 
regenerar após um incêndio. Esta 
adaptação existe também noutras 
espécies existentes no nosso país, como 
o sobreiro, com a cortiça que funciona 
como isolamento térmico, ou o pinheiro-
-bravo, com a sua casca espessa e 
pinhas que abrem com o calor, ou o 
medronheiro, espécie bastante resiliente 
ao fogo, com uma rápida capacidade 
de regeneração e recolonização 
após os incêndios florestais.
De acordo com dados do Instituto 
de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) para o período 
de 2000 a 2016, a área ardida de 
povoamentos de pinheiro-bravo 
e eucalipto tem sido semelhante 
nos últimos anos, cerca de 12%. A 
maior parte de área ardida continua 
a ser de matos e pastagens.

As florestas 
de produção 
de eucalipto 
impactam a 
economia?
De acordo com a CELPA-Associação 
da Indústria Papeleira, o volume 
de vendas, em 2018, das empresas 
associadas fixou-se nos 2,91 mil 
milhões de euros, o que correspondeu 
a 1,44% do PIB desse ano. Estas 
empresas foram responsáveis por 
3 671 postos de trabalho diretos, além 
de muitos mais empregos indiretos. 
Nesse mesmo ano, o setor “Pastas 
de madeira ou de outras matérias 
fibrosas celulósicas; papel ou 
cartão para reciclar (desperdícios 
e aparas); papel e suas obras” foi 
responsável por 4,9% do total das 
exportações nacionais, representando 
o saldo da Balança Comercial 0,6% 
do PIB, a preços correntes.
Portugal mantém-se como o 11º maior 
produtor europeu de papel e cartão, 
com 2,2% do total, e o 2º maior produtor 
europeu de papel e cartão não revestido 
(UWF), com 18,1% da produção total.
A produção nacional de Pastas de 
Fibra Virgem totalizou 2,67 milhões 
de toneladas, sendo 2,51 milhões de 
toneladas de fibra de eucalipto e 157 
mil toneladas de fibra de pinho. Este 
desempenho permitiu que Portugal se 
mantivesse como o 3º maior produtor 
europeu de pasta, com 7,2% do total, e 
também o 3º maior produtor europeu 
de pastas químicas, com 9,9% da 
produção deste tipo de pasta. 
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ArBoreTos de eUCAlIPTo

fonTe de 
ConHeCIMenTo

Com origens centenárias ou com menos de uma década, os 
arboretos de eucalipto existentes em Portugal cumprem funções 
tão diversas como o apoio à produção, a investigação científica 

ou a alimentação dos koalas do Jardim Zoológico.

S
ão muitos os arboretos de eucalipto 
espalhados pelo território nacional. 
Mas há alguns que se destacam pela 
antiguidade e espécies representadas, 
caso dos arboretos da Quinta de São 

Francisco e do Escaroupim; ou pelo propósito 
a que se destinam, de que são exemplos os 
do Instituto Superior de Agronomia (ISA), do 
Jardim Botânico da Universidade de Trás os 
Montes (UTAD) ou do Jardim Zoológico. 
Na Quinta de São Francisco, propriedade da 
The Navigator Company na localidade do 
Eixo, o arboreto original foi plantado entre 
1901 e a década de 1920. Contudo, é provável 
que já existissem alguns eucaliptos ali antes, 
a julgar pela dimensão de algumas árvores 
presentes, que são as maiores do concelho de 
Aveiro. Jaime de Magalhães Lima, antigo dono 
da Quinta, plantou 89 espécies e variedades 
cujas sementes lhe terão sido fornecidas, na 
sua maioria, pelo cunhado, Júlio Henriques, à 
época diretor do Jardim Botânico de Coimbra. 
“Houve espécies que, entretanto, desapareceram, 
e outras que foram sendo plantadas”, refere 
João Ezequiel, curador da Quinta.
“No livro de Jaime de Magalhães Lima ‘Eucaliptos 
e Acácias’, percebemos que havia atributos que 
ele valorizava nas árvores: um era a produção 
florestal (crescimento rápido e os atributos da 

madeira), especialmente num país com poucas 
florestas no final do séc. XIX; outro era a utilidade 
para a apicultura, pelo facto de alguns eucaliptos 
florirem durante o inverno e servirem de alimento 
para as abelhas. E também tinha motivações 
religiosas, já que via na natureza e nas árvores 
o reflexo de Deus”, explica João Ezequiel.
Com a aquisição da Quinta pela então Portucel/
Soporcel, em 1982, foram feitas novas plantações, 
tendo sido plantadas ao longo dos tempos quase 
170 espécies e variedades de eucaliptos. Hoje, 
entre as centenas de árvores monumentais, o 
local soma perto de 100 diferentes espécies 
de eucalipto, que, ainda assim, representam 
menos de um quarto das mais de 400 espécies 
vegetais nativas e não nativas ali presentes. 
 “Temos árvores que foram introduzidas há mais de 
cem anos, outras mais recentemente. A Quinta tem 
funcionado como um campo de ensaios de novas 
espécies e como reserva genética de material 
para o futuro”, afirma o curador, que destaca 
ainda a mais-valia do local para a educação 
ambiental e ensino sobre a sustentabilidade 
florestal, especialmente à comunidade educativa. 

Para todos os gostos
Perto de Salvaterra de Magos, a Mata Nacional do 
Escaroupim alberga uma das mais importantes 
coleções de eucaliptos da Europa, ocupando 

Flor de eucalipto, 
no arboreto do ISA.
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24 dos cerca de 430 hectares da mata. “Metade 
da mata é ocupada por pinheiro manso e 
bravo, existe também sobreiro, mas o ex-libris 
é o arboreto de eucalipto”, garante Nuno 
Gonçalves, chefe de divisão de gestão de áreas 
públicas florestais do Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF). 
Dentro desta mata antiga – foi integrada nas matas 
do reino em 1836 e teve a primeira arborização em 
1907 –, o arboreto é relativamente recente, datando 
da década de 1950. “Foi instalado com o objetivo 
de estudar as várias espécies de eucalipto e a sua 
capacidade produtiva”, revela Nuno Gonçalves. 
Hoje, os dois arboretos (de dez e 14 hectares) 
somam 150 espécies. “Temos uma heterogeneidade 
grande: temos eucaliptos com uma casca muito 
semelhante a uma cortiça, exemplares que 
têm folha caduca, uns com o porte de árvores 
monumentais e outros arbustivos, alguns com 
flores muito exuberantes…”, elenca o responsável 
do ICNF, para quem é o exotismo de algumas 
das espécies que torna o arboreto tão especial. 
Outro dos aspetos distintivos deste arboreto – que 
em 2011 integrou um protocolo com a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa para a extração 
de óleos essenciais de 20 espécies de eucalipto 
para aplicação na indústria farmacêutica e 
perfumaria – é o facto de ser fonte de alimentação 
dos koalas do Jardim Zoológico. “Fazemos alguns 
cortes para termos mais rebentação e maior 
produção de folha, para conseguirmos assegurar 
a alimentação dos animais”, conta. Todo o espaço 
é visitável, existindo vários percursos marcados.

explorar os cinco sentidos
Quando foi plantado, em 2007, o arboreto de 
eucaliptos do Instituto Superior de Agronomia (ISA), 
em Lisboa, obedecia a dois objetivos: alimentar a 
população de koalas do Jardim Zoológico e criar 
um “arboreto dos cinco sentidos”, para educação 
ambiental. “A ideia era envolver os alunos de 
arquitetura paisagista e de engenharia florestal. 
E o projeto, além de implicar trazer as sementes 
da Austrália e da Tasmânia, produzir as plantas 
e fazer a plantação, previa que os eucaliptos 
fossem dispostos em linhas, de acordo com um 
determinado arranjo paisagístico: as cascas 
eram diferentes, as flores eram diferentes, as 
cores diferentes, os aromas também”, recorda 
Paula Soares, professora auxiliar do ISA e 
consultora científica do arboreto de eucalipto. 
Atualmente, este arboreto, que conta com 30 
espécies distribuídas em pouco menos de um 
hectare, não obedece já ao plano inicial, mas 
ainda é percetível a existência de várias coleções. 
Nos últimos anos, foi atacado pela phoracantha, 
praga que provoca a morte das árvores. Para 
suster o problema foram cortadas 200 árvores 

na primeira semana deste abril, o que acabou 
por descaracterizar ainda mais o conjunto, que 
tem sido também utilizado como caso de estudo 
para teses de doutoramento e de mestrado e 
para aulas de ciências florestais e silvicultura.  

foco no olfato
Já a coleção de mirtáceas do Jardim Botânico da 
UTAD foi criada com um propósito mais prosaico: 
atenuar o cheiro vindo das vacarias. As mirtáceas, 
a família em que se incluem os eucaliptos, são, 
por regra, bastante aromáticas. “São plantas de 
origem paleotropical e formaram-se em sistemas 
ecológicos que provocam um stresse terrível nos 
indivíduos. Por isso criam um leque enorme de 
alcaloides, que normalmente estão na origem dos 
aromas. Além disso, produzem um conjunto de 
ceras que as protege e permite que a água não 
toque na superfície da planta. O sabor amargo 
da maioria das mirtáceas é provocado por essas 
ceras”, explica António Crespi, Conservador 
do Herbário do Jardim Botânico da UTAD. 
A coleção conta com sete espécies de eucalipto 
(citriodora, camaldulensis, globulus, gunni, nichollii e 
pulverulenta), cujas sementes vieram de Pontevedra, 
na Galiza. À exceção do Eucalyptus nichollii, de 
que existe um único exemplar, as outras espécies 
estão presentes tanto na coleção temática como no 
resto do jardim. “O nicholii é uma planta arbustiva, 
baixinha, mas com um diâmetro enorme. O nosso 
exemplar, único, tem uns 15 anos e, no máximo, 
deve ter três metros de altura. Os alunos, quando 
chegam, pensam que se trata de um eucalipto 
disforme, mas não é nada disso. Faz parte de um 
bosque muito seco, árido, e é por isso que tem essa 
forma mais achaparrada”, explica o responsável. 
Tal como as outras coleções presentes no Jardim 
Botânico, também esta é usada para dar aulas. 
“Além disso, foi criada uma cooperativa por 
ex-alunos que faz propagação de indivíduos 
para depois poder vendê-los. No caso das 
mirtáceas, fizemos isso com murtas que fomos 
buscar aos rios Tua e Sabor, e a cooperativa 
está a vendê-las”, revela António Crespi.  

no coração de lisboa
Também no Jardim Zoológico, em Lisboa, existe 
um pequeno arboreto de um hectare plantado 
há cinco anos, com o intuito de complementar 
a alimentação dos koalas da instituição [ver 
texto das páginas seguintes]. São 15 espécies de 
eucaliptos, repartidas entre as áreas zoológica e 
do viveiro. Os eucaliptos da instalação dos koalas 
e dos cangurus servem propósitos pedagógicos. 
“A área representa a Austrália e o nosso objetivo é 
apresentar ao visitante esta árvore característica 
do país, e uma amostra da variedade de 
subespécies”, explica o Jardim Zoológico. 

Arboreto Jardim Zoológico

Arboreto Qta. de São Francisco

Arboreto Qta. de São Francisco

Arboreto Escaroupim

Arboreto UTAD Arboreto ISA
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A
s grandes orelhas redondas, o nariz preto e o 
pelo felpudo dão ao koala a aparência de um 
simpático peluche. Mas este animal é bastante 
complexo, e um autêntico especialista no 
que toca às refeições: ingere apenas matéria 

vegetal de eucalipto, mas nem todas as espécies são ao seu 
gosto. Das mais de 700 espécies desta árvore existentes 
no mundo, apenas 5% servem a alimentação dos koalas.
Por dia, um koala adulto ingere 200 a 500 gramas de 
folhas de eucalipto, consoante a qualidade nutritiva das 
folhas que tem à disposição, a época do ano, a idade, 
o tamanho e a condição fisiológica de cada animal. 
“Os koalas não selecionam a qualidade da folhagem de cada 
árvore individualmente, mas sim de cada ramo em particular”, 
explica Eliana Lima na sua tese de mestrado 'Seletividade 
Alimentar dos Koalas do Jardim Zoológico', centrada na 
população do Jardim Zoológico em Lisboa. Quando se 
alimentam, os koalas avaliam cada ramagem, para decidir se a 
aceitam ou rejeitam. E é esta avaliação que os leva a mostrar 
preferência por espécies como os Eucalyptus botryoides, 
camaldulensis, globulus, macarthuri e ovata, e, em particular, 
pelos ramos provenientes do arboreto do Escaroupim.
“Tal como nas populações humanas, os hábitos alimentares 
dos koalas diferem entre países e regiões, sobretudo pelo 
tipo de alimentos a que têm acesso e por aquisição de hábitos 
ao longo das gerações. A palatabilidade das folhas, bem 
como as características de cada árvore, como a idade, são 
fatores decisivos”, explica fonte oficial do Jardim Zoológico. 
Podem também existir preferências individuais, justificadas 
por necessidades fisiológicas ou metabólicas dos animais. 
Além disso, “sabe-se que eucaliptos nascidos em solos mais 
pobres têm folhas com maior toxicidade, e os koalas parecem 
conseguir detetar o nível de toxicidade através do olfato antes 
de se alimentarem”, refere a mesma fonte. É por isso que, 
muitas vezes, cheiram as folhas antes de decidirem comê-las.

Metabolismo adaptado 
Os koalas só conseguem fazer das folhas de eucalipto – 
extremamente fibrosas e pobres em nutrientes – a sua 
principal fonte de alimento graças a um conjunto de 
adaptações ao nível do metabolismo e da própria fisiologia.
“Os koalas têm de gerir os gastos energéticos para 
tirarem o maior proveito do que ingerem. Assim, são 
animais com atividade sobretudo noturna e que passam 
cerca de 18h a 20h a dormir ou a descansar, quase 
imóveis”, explica o Jardim Zoológico. Além disso, estão 
“equipados” com um sistema digestivo especializado. 
“Possuem dentes adaptados a agarrar as folhas e 
outros a mastigá-las ao máximo, de forma a facilitar 
o início da extração de nutrientes. No intestino, têm 
uma estrutura onde ocorre a degradação e digestão 
da fibra – o ceco – muito longa (cerca de dois metros) e 
larga, permitindo que o alimento ali permaneça durante 
bastante tempo, a sofrer a ação de milhões de bactérias 
que quebram a fibra e a transformam, tornando-a 
mais fácil de absorver”, revela o Jardim Zoológico.
Esta elevada especialização tem, contudo, um lado 
negativo, já que torna os koalas totalmente dependentes 
das espécies que consomem, o que pode determinar a 
extinção da espécie na natureza se houver uma redução 
drástica do alimento disponível. “A destruição, diminuição 
e fragmentação das florestas de eucalipto na Austrália têm 
uma influência direta e devastadora sobre a sobrevivência 
dos koalas. As alterações climáticas também representam 
uma ameaça de peso: o excesso de CO2 faz-se sentir na 
qualidade nutricional das folhas de eucalipto; e os fogos 
florestais graves são cada vez mais frequentes. Na Austrália, 
a mudança do clima faz-se sentir no habitat dos koalas, 
sobretudo pela severidade e maior duração da época seca, 
acrescida da perda nutricional”, alerta o Jardim Zoológico. 
Um cenário preocupante para este marsupial que, além de 
fotogénico, é um verdadeiro especialista no que toca à 
“gastronomia” à base de eucalipto. 

os verdAdeIros 
esPeCIAlIsTAs 
eM eUCAlIPTos

Os koalas desenvolveram características  
e comportamentos que lhes permitem 
sobreviver a partir de uma alimentação 

exclusiva de folhas de eucalipto. 
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O Secretário de Estado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e do Ordenamento 
do Território, João Paulo Catarino, visitou 
a Fundação da Mata do Bussaco, no Luso, 
para conhecer o projeto conjunto que a 
Fundação e a The Navigator Company 
estão a levar a cabo, no âmbito do acordo 
que estabeleceram para a valorização 
da Mata Nacional do Bussaco.
O “Compromisso do Bussaco” é um acordo 
que envolve, para além da Fundação e da 
The Navigator Company, os municípios da 
Mealhada, de Penacova e de Mortágua, 
e que conta com o apoio do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF). Os compromissos e intenções 

aí definidos visam a recuperação e 
valorização da Mata Nacional do Bussaco.
Desde junho de 2018 que, no decurso 
deste compromisso, a Navigator 
tem vindo a combater a proliferação 
das acácias na Serra do Bussaco, 
através do aproveitamento da sua 
biomassa em fonte de energia. 
João Paulo Catarino visitou os trabalhos de 
recuperação que têm sido feitos, bem como 
todas as operações e técnicas florestais 
implementadas neste processo. E marcou 
presença na inauguração da placa alusiva 
ao compromisso e apoio prestados pela 
The Navigator Company na recuperação 
da Mata Nacional do Bussaco. 

As árvores da Herdade de Espirra têm vindo  
a receber, desde o início do ano, caixas- 
-ninho que ajudam as aves no processo de 
nidificação. Trata-se de uma iniciativa no 
âmbito da estratégia de conservação da 
biodiversidade da Navigator, que visa o controlo 
natural de pragas nas espécies florestais.
Estas caixas-ninho são uma solução eficaz 
para incrementar a reprodução de aves que 
têm como presas algumas pragas existentes 
nas florestas. Por exemplo, o chapim (Paridae 
spp.), a carriça (Troglodytes troglodytes) e 
a trepadeira-azul (Sitta europaea) são aves 
insectívoras cavernícolas que fornecem um 
serviço importante enquanto reguladoras 
naturais de insetos em meios arborizados. 
O controle natural de pragas por 
predadores naturais apresenta vantagens 
comparativamente aos métodos convencionais, 
baseados na aplicação de inseticidas. 
As caixas-ninho, colocadas em espécies florestais 
como o sobreiro, o pinheiro-manso e o eucalipto, 
estão a ser monitorizadas desde a entrada 
da primavera, para avaliar as espécies que as 
ocuparam e o sucesso na sua reprodução. 

Ajudar a natureza 

Secretário de Estado das Florestas visita Mata Nacional do Bussaco

No contexto de distanciamento social que a 
pandemia de COVID-19 instituiu, a Navigator 
criou o site www.navigator-keepintouch.
com para ajudar a manter e fortalecer as 
ligações entre familiares e amigos. 
Ali, as pessoas escrevem mensagens personalizadas, 
que a Navigator depois imprime e entrega em papel, 
sem custos, aos destinatários. Uma campanha 
que teve o seu ponto alto com o dia da mãe, 
assinalado a três de maio, mas que se mantém 
ativa para aproximar as pessoas e humanizar 
as suas mensagens através do uso do papel. 
O conceito “Keep in Touch” inclui também 
um conjunto de quatro pequenos vídeos, 
disponíveis no site, que prometem inspirar 
e trazer esperança na mudança. 

Manter o contacto 

No âmbito do projeto Dá a Mão à Floresta, a The 
Navigator Company disponibilizou entretenimento 
extra para as crianças, online, ajudando-as a 
passar o tempo em casa de forma ativa e divertida. 
Episódios de desenhos animados que dão 
vida às personagens do universo Dá a Mão 
à Floresta, histórias infantis (“Contos da 
Floresta”), concertos (“Floresta Musical”), 
workshops educativos (“Atelier da Floresta”), 
jogos interativos, passatempos e aulas de 
ginástica. Tudo isto disponível no site do projeto 
(www.daamaoafloresta.pt), nas redes sociais 
(Facebook e Instagram) e no canal de Youtube. 
Em abril, em conjunto com a revista Dá a Mão à 
Floresta, a Navigator ofereceu também um livro 
de fichas com atividades de apoio às matérias 
lecionadas no 1º ciclo do Ensino Básico. 
Novas iniciativas educacionais dirigidas aos 
mais novos, ocupando-lhes o tempo de forma 
criativa, ao mesmo tempo que os estimulam 
a proteger e valorizar a floresta nacional. 

Em casa,  
a pensar  
na floresta 

62 63

newsPAPernewsPAPer



Florestas ripárias
Árvores e arbustos que 
ocupam as margens dos rios.

Basta enviar-nos um e-mail para  
thenewsletter@thenavigatorcompany.com e receberá 
gratuitamente a sua revista. Queremos partilhar 
consigo as nossas melhores histórias sobre a floresta, 
o papel e um futuro cada vez mais sustentável.

A proteção da sua privacidade no tratamento dos seus dados pessoais é uma preocupação 
importante, à qual prestamos particular atenção durante os nossos processos empresariais. Caso 
deseje deixar de receber esta revista, deverá enviar-nos um e-mail com os seus dados para que 
sejam retirados da lista de envios. No caso de querer alterar os seus dados, também deverá 
enviar-nos um e-mail: thenewsletter@thenavigatorcompany.com

qUer reCeBer 
esTA revIsTA 

grATUITAMenTe 
eM CAsA?

A The Navigator Company distribuiu 
resmas de papel Navigator Students 
a 3 600 crianças do primeiro 
ciclo, originárias de famílias mais 
carenciadas. A iniciativa fez-se 
junto de 34 Juntas de Freguesia 
das áreas onde a Companhia 
tem complexos industriais, que 
identificaram as crianças. Através 
desta oferta de papel, a Navigator 
pretende que o regime de telescola 
não fragilize o dia-a-dia destas 
crianças, permitindo-lhes continuar 
a aprender e a crescer, mesmo à 
distância das salas de aula. 

Um estudo de investigadores do Centro 
de Estudos Florestais do Instituto 
Superior de Agronomia concluiu que as  
florestas ripárias são fundamentais 
no combate às alterações climáticas, 
devido à sua elevada capacidade 
de armazenamento de carbono. 
Os resultados demonstraram que, 
para além de prestarem alguns 
serviços de ecossistema (como o 
fornecimento de abrigo e alimento a 
animais ou a capacidade de filtração 
de poluentes, melhorando a qualidade 
da água dos rios) e de ajudarem a 
reduzir os prejuízos provocados 
pelas cheias, as florestas ripárias 

armazenam quantidades de carbono 
comparáveis às das florestas de 
produção portuguesas, como os 
eucaliptais, os pinhais, e os montados.
O estudo foi realizado num troço da 
Ribeira do Alcolobre (afluente do Rio 
Tejo), numa propriedade gerida pela The 
Navigator Company, parceira informal 
neste trabalho. Estes ecossistemas 
ribeirinhos fazem parte da estratégia 
de conservação da biodiversidade 
da Navigator, sendo a integração 
do capital natural nos processos de 
planeamento e execução das atividades 
um pilar central modelo de gestão 
florestal sustentável da Companhia. 

Florestas ripárias são 
armazéns de carbono

Eficiência energética 

A Navigator alcançou recentemente a certificação 
do seu Sistema de Gestão de Energia pela Norma 
ISO 50001:2018, em resposta ao compromisso 
com a gestão sustentável da energia e a 
melhoria do seu desempenho energético. 
A implementação de um Sistema de Gestão 
de Energia com esta certificação é um dos 
eixos estratégicos do Programa Corporativo 
para a Eficiência Energética da Companhia, 
com enorme potencial no que diz respeito à 
redução do consumo e da fatura de energia, 
e também nas  melhorias de eficiência e 
redução de impactos ambientais negativos.
A Navigator passa, assim, a fazer parte de um lote 
restrito de empresas a nível nacional certificadas 
pela Norma ISO 50001, dado que, de acordo com 
os últimos dados da ISO, apenas 40 empresas 
apresentam esta certificação em Portugal. 

–
o’Porto

o poder  
da partilha
A Navigator criou o movimento 
#NaoEstouSozinhoEmCasa nas redes 
sociais do seu projeto #MYPLANET, 
desafiando os seguidores a contribuir 
para mitigar o isolamento social, 
partilhando inspirações, experiências, 
conhecimentos e dicas com a comunidade.
Para além dos vídeos enviados pelo público, 
foram criados conteúdos adicionais que 
integram vários conselhos úteis que 
ajudaram a manter um confinamento ativo. 
Desde alongamentos para evitar dores 
musculares provocadas pelo sedentarismo 
ou pela postura quando em teletrabalho, 
passando pelos melhores alimentos para 
combater eventual stress e ansiedade 
associados ao período desafiante que 
atravessamos, até workshops que ensinam 
a criar arte em papel. E porque estamos 
mais tempo em casa, mas a vida na 
natureza segue o seu curso, durante várias 
semanas, o #MYPLANET disponibilizou 
um vídeo no qual uma engenheira 
florestal falava sobre uma das espécies 
que habita a floresta portuguesa. 

Em 2019, a Portucel Moçambique efetuou 
melhorias em cerca de 3 400 quilómetros de 
estradas, caminhos e aceiros, tendo ainda investido 
quatro milhões de meticais em passagens 
hidráulicas e reabilitação de pequenas pontes, 
nas províncias de Manica e da Zambézia.
Na imagem, a ponte sobre o rio Nhambamba, que 
a empresa reabilitou. Chimoio João Tisoura, líder 
comunitário de Matica, distrito de Sussundenga, 
atesta a importância desta ponte, dizendo que 
“ajuda-nos a escoar os produtos da comunidade”, 
permitindo o seu desenvolvimento. Por seu lado, 
Rabeca Manguiza, chefe da localidade de Matica, 
explica que “devido ao ciclone Idai a ponte ficou 
praticamente intransitável, mas agora as pessoas e 
os autocarros já passam sem nenhum problema”. 

Envolvimento  
com a comunidade 
em Moçambique

Navigator oferece resmas  
de papel a alunos carenciados
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Francisco 
Nobre, 
Diretor De 
Sustentabi-
lidade / 
Saúde e 
Segurança no 
Trabalho. 
Colabora com 
a Navigator 
desde 2015.

A certificação florestal pode 
ser também um instrumento de 
mudança das políticas públicas

P o r  j o Ã o  s o v e r A l

restaurante
O restaurante Zambi, de 
autoria do Arquitecto 
Pancho Guedes, é um dos 
emblemáticos de Maputo. Está 
situado na baixa da cidade, e 
tem uma vista incrível sobre a 
baía. Atendimento simpático e 
um menu para todos os gostos. 

Museu de História natural
O museu de História Natural tem 
a particularidade de ter uma área 
com fetos de elefante – entre os 
primeiros 22 meses de gestação 
–, para além das diversas coleções 
de animais embalsamados 
(originários da savana africana).

vista magnífica
Um espaço para se ver 
um magnífico pôr-do-
sol. O Dhow é um lugar 
sereno, com um ambiente 
descontraído e uma vista 
deslumbrante sobre 
a baía de Maputo. 

Desde jovem que fui “atrelado” em 
diversas viagens a África – fruto da 
admiração que os meus pais tinham 
por este continente. E ainda bem 
que assim foi, pois permitiu-me ver 
a vida de outras dimensões. No 
entanto, longe de pensar que marcos 
importantes da minha vida pessoal 
e profissional iriam acontecer aqui, 
em especial em Moçambique, onde 
estou há cerca de 9 anos. Uma 
viagem para longe das minhas raízes, 
sozinho e com um prazo definido 
(6 meses), mas que por vontade 
própria foi esticando. Apesar de ter 
estado sempre baseado em Maputo, 
a vida profissional levou-me a todas 
as Províncias do país e a conhecer, 
em detalhe, a realidade rural. 
Moçambique é um país acolhedor 
de gente simpática, amigável e que 
não precisa de muito para ser feliz.
Maputo, a capital, é uma 
cidade calma e segura. O clima 

é perfeito para aproveitar 
espaços exteriores e dar uma 
escapadela a praias fantásticas 
relativamente próximas – a umas 
meras 3-4 horas de distância…
Maputo pode adaptar-se ainda 
mais para o turista, melhorando a 
divulgação dos fantásticos locais que 
merecem ser visitados. É uma cidade 
com muita história e com excelentes 
exemplos bem conservados de 
uma arquitetura contemporânea,
tendo como expoente máximo a 
majestosa estação de caminhos-de-
-ferro de Moçambique (CFM), junto 
ao Porto de Maputo, de autoria de 
Gustave Eiffel. Há vários locais a não 
perder, que conseguem reunir muito 
do que justifica uma visita, os cheiros 
tradicionais, a agitação organizada, 
a paisagem deslumbrante e a boa 
gastronomia. Como monumentos, 
recomendo a visita à catedral, não 
só pelo edifício em si, mas por se 

conseguir, no mesmo local, observar 
uma das estátuas mais emblemáticas 
da cidade, a de Samora Machel na 
sua pose grandiosa; e também o 
edifício do Conselho Municipal de 
Maputo. Outro local imperdível é o 
Mercado Central, situado na baixa 
da cidade e que foi reabilitado há 
cerca de 4 anos. Aqui encontra-se 
a "confusão" e o cheiro típico das 
especiarias, as mil variedades 
de piripiri, o colorido das frutas, 
e também extensões de cabelo, 
estatuetas e artigos em "palhinha". 
Maputo é uma cidade que 
continua bem estruturada para 
responder a qualquer interesse 
gastronómico de quem a visita.  
Sempre que pretendo uma comida 
mais local, vou à Feima (Feira de 
Artesanato, Flores e Gastronomia 
de Maputo). Numa vertente mais 
ocidental, aconselho um pequeno 
restaurante/bar, o Dhow. 

M A P U T o

CIdAde felIz

As florestas e, mais concretamente, 
as políticas florestais dos Estados 
têm vindo a ganhar centralidade 
no discurso e na acção política dos 
governos em resposta à crescente 
consciência e preocupação 
colectiva com o ambiente e o clima.
O papel essencial que as florestas 
assumem na acção dos Estados no 
combate às alterações climáticas 
veio acrescer a outras funções 
ambientais relevantes desde 
há muito reconhecidas, como a 
salvaguarda da biodiversidade 
e a prestação de muitos outros 
serviços do ecossistema. 
Esta tendência tem colocado a 
floresta crescentemente sob a 
esfera de influência da decisão 
política no domínio do ambiente, 
secundarizando a sua função 
produtiva e a sua inquebrável 
ligação a um conjunto muito 
vasto de actividades económicas 
de importância vital para as 
sociedades modernas.
Incompreendida e colhendo cada 
vez menos a boa vontade da 
opinião pública, a silvicultura de 
produção está sujeita no presente 
ao ataque de um conjunto de 
actores e forças políticas cada 
vez mais alargado e a políticas 
públicas progressivas, mas 
inexoravelmente, mais limitativas, 
porque insensíveis aos seus 
interesses e condicionantes.
Apesar dos continuados esforços 
desenvolvidos para contrariar 
esta evolução por aqueles que 
mais directamente dependem da 
floresta – produtores florestais 
e indústria de base florestal – a 
verdade é que o sector não tem 
conseguido os seus intentos. O 
cumprimento de um extenso 
e exigente corpo legislativo, a 
substancial melhoria da qualidade 
das operações, a incorporação 
de exigências ambientais 
na silvicultura praticada e 
também ao longo da cadeia de 
transformação, demonstraram 
ser insuficientes para lidar com 
a crescente exigência e mesmo 
alguma incompreensão da 
sociedade para com o sector.
Nascida na década de noventa 
do século passado, a certificação 

florestal tem precisamente como 
objecto principal responder 
às preocupações colectivas 
relativamente ao desempenho 
do sector florestal em domínios 
de carácter social e ambiental. 
Se inicialmente questões como 
a desflorestação, o comércio 
ilegal de madeira ou a perda de 
biodiversidade e de habitats 
foram os condutores principais 
do discurso e da acção que 
conduziram à certificação florestal, 
esta evoluiu para responder aos 
anseios colectivos mais vastos 
que se expressam relativamente à 
floresta e às actividades florestais.
Hoje a certificação florestal é 
uma ferramenta importante 
de melhoria da qualidade 
da acção de produtores e 
indústria florestais e da sua 
comunicação com a sociedade, 
especialmente com alguns 
dos seus grupos de interesse 
mais directamente envolvidos, 
como consumidores, activistas 
ambientais ou mesmo os media.
Apesar disso, constata-se a lenta 
evolução da certificação da gestão 
florestal sustentável (GFS) no nosso 
país – menos de 15% da superfície 
de povoamentos florestais 
– e também das cadeias de 
responsabilidade associadas (CdR). 
Paradoxalmente, este instrumento, 
estabelecido para responder à 
necessidade de demonstração do 
respeito de um conjunto exigências 
de natureza social e ambiental, 
é muito insuficientemente 
utilizado precisamente quando 
ela se torna mais imperiosa.
Mais do que procurar uma 
justificação na falta de 
discernimento ou empenho deste 
ou daquele grupo de actores na 
promoção da certificação florestal, 
impõe-se a todos os que crêem 
na sua bondade uma cooperação 
efectiva e uma alteração do 
paradigma de actuação. 
Produtores florestais e indústria 
de base florestal não podem 
encarar a certificação florestal 
com o propósito principal da 
valorização económica da sua 
produção. Têm de incorporar 
as preocupações da sociedade 

que integram e, genuinamente, 
percebê-la como uma ferramenta 
poderosa de melhoria da 
qualidade da sua actuação e, 
principalmente, de comunicação 
com a sociedade em geral.
É indispensável um muito maior 
esforço de comunicação e de 
promoção da certificação florestal 
junto dos agentes económicos e do 
público em geral. O crescimento 
orgânico da área florestal e 
entidades certificadas sem o 
desenvolvimento de campanhas 
de promoção é uma quimera. 
Contrariamente a muitos 
outros países, em Portugal não 
predominam as áreas florestais 
públicas ou as propriedades 
de grande dimensão, nem os 
produtores florestais se encontram 
maioritariamente organizados 
em associações ou cooperativas 
florestais, factores facilitadores 
da progressão da certificação 
florestal. O mercado interno, de 
tão diminuto, não tem capacidade 
de induzir mudanças nas empresas 
industriais do sector, que exportam 
a quase totalidade da sua 
produção. Assim, a certificação 
florestal em Portugal é mais o 
resultado da indução indirecta por 
movimentos colectivos e mercados 
externos do que de um processo 
intrínseco e dirigido à satisfação 
de anseios da nossa sociedade.
Portugal tem uma floresta 
importante nas suas diversas 
dimensões, uma economia 
sectorial importante e empresas 
relevantes internacionalmente e, 
acima de tudo, tem um potencial 
ainda muito insuficientemente 
aproveitado. Os agentes do 
sector têm uma necessidade 
urgente de comunicar mais 
proficiente e intensamente com a 
sociedade, de modo a melhorar 
a compreensão colectiva dos 
benefícios que lhe proporcionam 
e do contexto em que actuam. 
A certificação florestal poderá e 
deverá ser um elemento central 
dessa comunicação, desde 
que seja encarada como um 
propósito comum dos agentes 
do sector e haja uma muito maior 
participação na sua promoção. 

João Soveral, 
Presidente 
do PEFC™ 
Portugal

Um colaborador da Navigator convida a conhecer a sua cidade.Um convidado partilha as suas ideias.

Por vontade do autor, este texto não segue as regras do acordo ortográfico em vigor.
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A floresta não cuidada, ou abandonada, está mais 
vulnerável e sujeita ao risco de incêndio. Por isso, um 
acompanhamento sistemático e uma gestão florestal 
sustentável, baseada em boas práticas silvícolas, são 
fundamentais para reduzir o impacto dos fogos que 
todos os anos assolam a nossa floresta. Mais importante 
do que focar a resposta quase exclusivamente no 
combate aos fogos, é diminuir a probabilidade que eles 
aconteçam ou se propaguem de forma descontrolada.
Cuidar da floresta não se limita ao número de meios 
para o combate aos incêndios na época crítica – obriga 
a ações de monitorização e prevenção durante todo o 
ano. Nas florestas com gestão responsável, tudo é 
planeado e organizado desde a plantação até ao corte, 
passando pelo controlo da vegetação e a manutenção 
dos acessos e faixas de descontinuidade, num ciclo de 
operações que acontece nas quatro estações do ano. 
Tudo para que, quando a temperatura subir, a 
humidade descer e o vento aumentar, a floresta esteja 
melhor preparada para resistir ao fogo e minimizar as 
consequências dos incêndios. Estas são as florestas que 
ardem menos e melhor recuperam.

CUIDAR TODO O ANO 
PARA PREVENIR

Conteúdo publicado na revista National Geographic Portugal.

Fontes: WWF – 2019 Report. The Mediterranean burns: WWF’s Mediterranean proposal for the prevention of rural fires | CELPA (2018). Boletim Estatístico da 
Indústria Papeleira Portuguesa | Beighley M. e Hyde A.C. (2018). Portugal Wildfire Management in a New Era – Assessing Fire Risks, Resources and Reforms.

A GESTÃO ATIVA NA 
DEFESA DA FLORESTA

UM ESFORÇO DE TODOS
A defesa da floresta faz-se na comunhão 
de conhecimento, comunicação e integração 
de todos os agentes no terreno – municípios, 
associações florestais, proteção civil, 
corporações de bombeiros, indústria, 

etc. – e durante todo o ano. Independentemente da espécie 
de árvore, é o planeamento da floresta e a gestão ativa e 
responsável que diminuem a probabilidade de os incêndios 
acontecerem, se propagarem descontroladamente e de 
causarem danos muito significativos.

REDUZIR A CARGA DE COMBUSTÍVEL
O combustível mais importante na 
propagação dos incêndios encontra-se junto 
ao solo – são os matos, que se acumulam 
de ano para ano. Controlar esta vegetação, 

até final da primavera, reduz o risco de propagação 
de incêndio, caso contrário estão criadas condições para 
que o fogo evolua rapidamente ao nível do solo e chegue 
às copas das árvores, tornando os incêndios mais severos 
e de muito difícil controlo.

MELHORAR INFRAESTRUTURAS 
Quando o verão começa a abrir os braços, 
a atividade florestal concentra-se na 
manutenção da rede viária e das faixas de 
descontinuidade de vegetação, para facilitar 

o trânsito dos veículos de combate e criar oportunidades 
para travar a propagação do fogo. 
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