
Mensagens Chave para Decisores Políticos

carbono e alterações climáticas
A Indústria Sustentável dos Produtos Florestais, 

Technical content developed

by ncasi

2411396008_corr.qxp  7/18/06  3:39 PM  Page 1



World Business Council for Sustainable Development I WBCSD
O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) é uma coligação de 175 empresas internacionais unidas pela
partilha do compromisso para com o desenvolvimento sustentável através de três pilares: crescimento económico, equilíbrio
ecológico e progresso social. Os seus membros são oriundos de mais de 35 países e 20 grandes sectores industriais. Também
beneficia de uma rede global de mais de 50 conselhos empresariais nacionais e regionais e organizações parceiras. 

A missão do WBCSD é catalisar a mudança, rumo ao desenvolvimento sustentável, através da liderança empresarial, de
políticas de desenvolvimento de boas práticas e de programas e iniciativas de alcance global. O grupo de trabalho do WBCSD
Sustainable Forest Products Industry é o promotor desta publicação. Para mais informações consulte www.wbcsd.org.

National Council for Air and Stream Improvement I NCASI
O National Council for Air and Steam Improvement (NCASI), é um instituto de pesquisa independente, sem fins lucrativos, que
analisa as questões ambientais de interesse para a indústria de produtos florestais. Criado em 1943, o NCASI é reconhecido
como a principal fonte de informação técnica e científica das questões ambientais que afectam esta indústria. Apesar do
NCASI receber a maioria dos seus fundos através das empresas de produtos florestais, também é financiado a partir das
instituições estatais, associações e outras organizações interessadas em melhorar o conhecimento das ligações existentes entre
a indústria de produtos florestais e o ambiente.
Para mais informações consulte www.ncasi.org.

“Os combustíveis de biomassa são fundamentalmente diferentes
dos combustíveis fósseis porque os primeiros reciclam o carbono
para a atmosfera enquanto os segundos introduzem ‘novo’
carbono na atmosfera. É por esta razão que os combustíveis de
biomassa são denominados neutros em carbono.”

John Luke Jr., MeadWestvaco, & Elisabet Salandere Björklund, Stora Enso,
Co-Chairs, Grupo de Trabalho da Indústria Sustentável de Produtos Florestais do WBCSD
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A Indústria Sustentável dos Produtos Florestais -
gestores responsáveis do carbono
> Fornecemos produtos que armazenam carbono, que requerem

quantidades de energia ao longo do seu ciclo de vida mais
baixas do que a maioria dos produtos alternativos não florestais,
e que são altamente recicláveis.

> Utilizamos de forma sustentável e eficiente os recursos florestais.
> Somos energeticamente intensivos, mas satisfazemos a maioria

das nossas necessidades energéticas com combustíveis de
biomassa, neutros em carbono.

Os nossos desafios de carbono
> As ligações entre a nossa indústria e o ciclo global do carbono

são complexas e o estabelecimento de políticas climáticas
precipitadas pode ter consequências indesejáveis para o futuro
desta indústria.

> Sendo de capital intensivo, torna-se difícil e dispendiosa a
alteração de tecnologias em resposta a medidas políticas de curto
prazo.

As nossas oportunidades de carbono
> O desenvolvimento de tecnologias inovadoras é necessário para

reduzir significativamente o consumo de energia no seio desta
indústria.

> Para auxiliar os esforços na redução da utilização de energia
pela sociedade e da emissão de gases com efeito de estufa, a
indústria de produtos florestais pode:
- tornar-se energeticamente mais eficiente e aumentar os níveis
de utilização de biomassa na produção de energia;
- auxiliar no abastecimento à sociedade de quantidades
significativas de madeira e fibras para serem utilizadas como
matérias primas e bio energia;
- empenhar-se no aumento da utilização de fibra reciclada.

As nossas recomendações para políticas 
> As melhorias na intensidade energética e do carbono podem ser

catalisadas por políticas públicas que promovam uma rápida
rotação de capital.

> A energia de biomassa é um factor importante nas políticas de
controlo do CO2 atmosférico, mas se estas não forem
equilibradas, podem ter um impacte significativo na indústria
de produtos florestais. As políticas devem assegurar:
- abastecimentos adequados de fibra virgem;
- os benefícios do ciclo de vida do carbono associados aos
produtos florestais;
- um aumento na recuperação de madeiras e fibras usadas.

Sumário Executivo para Decisores Políticos

2411396008_corr.qxp  7/18/06  3:40 PM  Page 3



Os combustíveis de biomassa são fundamentalmente diferentes dos combustíveis
fósseis porque os primeiros reciclam o carbono para a atmosfera enquanto os
segundos introduzem ‘novo’ carbono na atmosfera. É por esta razão que os
combustíveis de biomassa são denominados neutros em carbono.

John Luke Jr., MeadWestvaco, e Elisabet Salander Björklund, Stora Enso,
Co-Chairs, Grupo de Trabalho da Indústria Sustentável de Produtos Florestais do WBCSD
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A Indústria Sustentável dos Produtos Florestais – 

Gestores Responsáveis do Carbono

Benefícios de carbono e energia pelo
aumento da utilização de madeira para
construção na Nova Zelândia1

Madeira

utilizada

Energia

incorporada 

Carbono

Libertado         Armazenado

1000 m3 PJ Tons Tons

Construção convencional 632 18.1 363’000 158’000

Construção com base em madeira2 688 8.0 158’000 172’000

Percentagem de alteração pela
utilização de mais madeira 8.9% -55.8% -56.5% 8.9%

Os produtos florestais
armazenam carbono e são altamente
recicláveis, e requerem quantidades mais
baixas de energia ao longo do seu ciclo de
vida do que a maioria dos produtos
alternativos não florestais. 

Quando comparados com materiais
alternativos para construção, as estruturas
com desempenho térmico comparável
baseadas em produtos florestais, utilizam
menos energia e emitem menos
quantidades de CO2. Isto sucede porque os
materiais em madeira requerem menos
energia no fabrico e porque a maioria da
energia necessária provém de combustíveis

de biomassa – uma fonte de energia neutra
em carbono.
Na prática, todos os bens produzidos numa
economia global, deixam uma pegada
ecológica e de carbono ao longo do seu
ciclo de vida, desde a extracção de recursos,
do fabrico à distribuição, utilização e
deposição no fim de vida. Frequentemente,
as políticas de alterações climáticas incidem
na mitigação de gases com efeito de estufa
em apenas uma fase do ciclo de vida de um
produto. Quando vistos na perspectiva do
ciclo de vida, os materiais de construção
com base em produtos florestais, são
substancialmente menos intensos em
carbono que os materiais de substituição.

Os produtos florestais armazenam carbono

Enquanto o carbono estiver
armazenado nos produtos florestais,
permanece fora da atmosfera.
Estudos efectuados indicam que as
quantidades de carbono
armazenadas em produtos florestais
está a aumentar cerca de 40 milhões
de toneladas por ano. Hoje em dia,
os produtos florestais armazenam
globalmente, mais de 3 mil milhões
de toneladas de carbono.
Fonte: UNFCCC Technical Paper. Estimation,
Reporting and Accounting of Harvested Wood
Products. FCCC/TP/2003/7, 27 de Outubro
2003.

1. As estimativas representam apenas totais da construção de habitações na Nova Zelândia        
2. Substituição de tijolos no exterior por madeira e alumínio das janelas por madeira

[

Práticas de gestão florestal optimizadas
serão aquelas que assegurem o
contínuo sequestro de carbono na
floresta, que forneçam fibras de
madeira para produtos e para
combustíveis neutros em carbono, e
que protejam os valores ecológicos da
floresta de uma forma equilibrada.

Os rendimentos que os proprietários
recebem pelo aumento da
produtividade nas suas terras, estimula-
os a manter, renovar e gerir este valioso
recurso sustentável. Este é um facto
consideravelmente importante em
locais que enfrentem pressões
económicas para conversão das áreas
florestais em outros fins.

Florestas geridas sustentavelmente são um recurso natural renovável

Figura 2: O carbono removido da floresta pela indústria dos produtos florestais representa apenas 0.5
% do carbono que é reciclado entre a floresta e a atmosfera por ano, e menos de 0.03 % do carbono
armazenado na floresta a nível mundial.
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Fonte: Buchanan e Levine, “Wood-based buildings materials and atmospheric carbon emissions”, 
Environmental Science and Policy 2 (1999)

Figura 1
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Quase todos os materiais removidos da floresta são
utilizados quer em produtos quer em combustível de
biomassa, pela indústria dos produtos florestais. Por esta
razão, a indústria criou e suporta uma grande infra-
estrutura decisiva na recolha de biomassa florestal.

A indústria florestal é altamente
eficiente em recursos

Gestores Responsáveis do carbono 1

Figura 3: Em muitos países industrializados cerca de metade do papel
é recuperado para reciclagem, permitindo a reutilização da fibra
florestal várias vezes. 
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A Taxa de Recuperação de papel
em alguns  países desenvolvidos 
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A indústria florestal é de energeticamente intensiva, mas satisfaz a maioria
das suas necessidades com combustíveis de biomassa neutros em carbono.

Figura 6: Consumo de energia
primária específica, consumo e
produção de electricidade  na
indústria europeia de papel.
(index 1990-2004).

Figura 4: A indústria dos produtos florestais obtém grande parte dos seus
requisitos energéticos a partir da biomassa, mais do que qualquer outra
indústria. Nos países desenvolvidos, em média, o sector dos produtos
florestais obtém mais de metade da sua energia a partir da biomassa.

2.1% Minerais não metálicos

0.7% Têxteis e curtumes

0.5% Construção

0.2% Químicos e petroquímicos   

0.1% Metais não ferrosos

0.1% Ferro e aço

<0.1% Maquinaria

<0.1% Equipamento transporte

<0.1% Exploração mineira e pedreira

9.3 % Alimentos e tabaco

De acordo com o Painel Intergovernamental para as
Alterações Climáticas (IPCC), o carbono dos combustíveis
fósseis é o principal responsável pelo aumento do CO2

atmosférico que ocorreu nos últimos 100 anos.

Sector
industrial/percentagem da
energia a partir de
biomassa

Figura 5: A energia renovável a partir da biomassa satisfaz uma percentagem
crescente da energia primária necessária à indústria de pasta e papel. O gráfico
ilustra o aumento do recurso aos combustíveis de biomassa desde 1990. As
variações de país para país são em grande parte devidos aos diferentes tipos de
fábricas existentes. As indústrias na Austrália e no Japão, por exemplo, abrangem
uma larga fracção de fábricas de reciclagem que normalmente têm menos
oportunidades para a utilização de combustíveis de biomassa.

Indústria de papel/
percentagem de
energia satisfeita
pelos combustíveis
de biomassa

1. A Taxa de recuperação de papel é geralmente definida pela percentagem
de papel e cartão, de consumo doméstico, que é recuperado para reciclagem
e outras utilizações. Os dados provêm das associações sectoriais nacionais para
2003, ou referentes ao ano mais recente de que há registo de dados. As
comparações entre países têm de ser feitas com alguma precaução, uma vez
que as fontes e definições variam consoante a associação em causa.

Fonte: Com base em dados da Energy Statistics of OECD Countries: 2000-2001.
Paris, França: OECD/IEA.
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As emissões directas de gases com efeito de estufa
(GEE) resultantes da combustão de combustíveis fósseis
das indústrias florestais são aproximadamente 264
milhões de toneladas de CO2 por ano, que representa
cerca de um por cento das emissões globais de GEE. As
emissões indirectas de energia adquirida são estimadas
em 130 a 180 milhões de toneladas de CO2 por ano.

Apesar da indústria de pasta e papel ser considerada
energeticamente intensiva a sua eficiência energética melhorou
substantivamente.

O fabrico de produtos madeireiros é normalmente menos
intensivo em energia que o fabrico de papel e cartão, porque
não é necessária energia para separação da madeira
em fibras individuais e porque pouca ou
nenhuma água é adicionada à 

madeira, o que obrigaria a 
uma subsequente 
secagem desta.
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63.5% Madeira e produtos florestais

48.8 % Papel, pasta e impressão

- Electricidade produzida através de cogeração
- Utilização de biomassa como combustível
- Consumo de energia primária
- Consumo de electricidade
- CO2
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Uma longa cadeia de valor e as altas taxas de reciclagem

Os nossos

desafios de carbono

4

Contribuindo para a perda de quota
de mercado dos produtos florestais para
produtos não florestais que podem ser
mais intensos em carbono e energia;

Ameaçando a viabilidade de fábricas de
produtos florestais que proporcionam
maiores benefícios económicos
sustentáveis, em detrimento de
operações de mera queima de fibras
para a produção de energia.

Práticas activas de gestão florestal tais
como, controlo de infestantes,
fertilização, desbaste e fogo controlado,
podem aumentar o sequestro de
carbono. Contudo, na busca destes
benefícios para  o sequestro de
carbono, há que ter em consideração
outras importantes funções florestais,
especialmente no papel que estas
desempenham no abastecimento de
matérias primas para produtos com
base em biomassa e combustíveis de
biomassa para substituição dos
combustíveis fósseis.

A produção florestal é desafiada por
horizontes bastante longos e com
retorno incerto dos investimentos na
melhoria da produtividade. Contudo, se
estes desafios puderem ser
ultrapassados a gestão de madeira  para
fibra proporciona um incentivo
económico crítico para a manutenção
das florestas, em vez da sua conversão
para utilizações sem benefícios
climáticos e energéticos.

As ligações entre a indústria dos
produtos florestais e o ciclo global de
carbono são complexas e políticas  de
alterações climáticas precipitadas
podem ter consequências indesejáveis
na indústria dos produtos florestais.

As tentativas para aumentar o
armazenamento de carbono em
florestas, por proibição de abates,
podem:

Reduzir a disponibilidade de fibra de
madeira para a cadeia de valor das
florestas e para combustíveis de
biomassa;

Aumentar o risco de perdas de
carbono armazenado através de fogos
ou infestações;

Aumentar o custo dos produtos
florestais, fazendo-os perder  quota de
mercado relativamente a produtos que
não armazenam carbono e que são
mais intensivos em carbono e energia.

As tentativas para expandir a utilização
de combustíveis de biomassa, sem
garantir o aumento proporcional das
quantidades de fibras virgens e
recuperadas, pode gerar competição
por fibras de madeira,
nomeadamente:

Reduzindo a disponibilidade e
aumentando o custo de fibras de
madeira para os fabricantes de
produtos florestais;

Um estudo da indústria de pasta e
papel por investigadores das
universidades de Maryland e de
Boston concluiu que:

“…independentemente da localização
da indústria, disponibilidade de
recursos e estrutura de produção, o
aumento da velocidade de retorno do
investimento é o factor de maior
importância nas alterações dos perfis
de emissões de carbono e na eficiência
energética na indústria de pasta e
papel.”

Fonte: Davidsdottir, B. e Ruth, M. “Capital vintage
and climate change policies: the case of US pulp
and paper”, Environmental Science & Policy, issue
7, 2004, pp. 221-233.

Florestas
Reciclam o CO2 entre a atmosfera e

o ambiente terrestre;

Fornecem matérias-primas com
base em biomassa para produtos
florestais;

Fornecem biomassa para
combustíveis neutros em carbono.

Fabrico de produtos de madeira
Utilizam pouco ou nenhum

combustível fóssil, por isso, têm
oportunidades limitadas para a
redução significativa de emissões de
GEE’s;

Muitas vezes, consomem

electricidade adquirida, tornando-os
vulneráveis a  custos elevados de
electricidade;

Tem, devido à sua localização
dispersa, potencial para desempenhar
um papel importante como pólo de
distribuição numa infraestrutura de
biomassa alargada, com o objectivo
de fornecer volumes crescentes de
combustíveis de biomassa à indústria e
à sociedade;

Depende do transporte (de
matérias-primas e produtos) à base de
combustíveis fósseis. 

Fabrico de pasta de papel

Procura caminhos para a redução da
utilização de energia, devido ao
aumento dos custos dos combustíveis
fósseis e da electricidade e das
reduções de emissões de GEE’s que
ocorrem como resultado;

Utiliza grandes quantidades de
vapor, tornando as fábricas de pasta e
papel  anfitriões ideais para produção
combinada de calor e energia
(cogeração); a utilização sequencial de
vapor com diversos propósitos nos
processos de produção, permite a
estes sistemas obterem alta eficiência;

É já um líder na utilização de
cogeração em muitos países, mas
existe ainda muito por explorar; em

Quando se estabelecem políticas para a
indústria dos produtos florestais, é
importante considerar não apenas as
unidades de fabrico, mas também a

longa cadeia de valor e o elevado grau
de reciclagem. Os impactes no carbono
e no clima ocorrem em longos períodos
de tempo e o perfil de carbono desta

indústria pode dificultar o
desenvolvimento de políticas
apropriadas para a indústria dos
produtos florestais.
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Os nossos desafios de carbono 2

5

A indústria dos produtos florestais é de capital intensivo

A indústria é baseada em grandes investimentos:
a nova fábrica de pasta da Veracel, co-
propriedade da Celulose de Aracruz e da Stora
Enso, foi construída no estado brasileiro da Bahia
com um custo de 1.25 mil milhões US$. A fábrica
iniciou actividade em Maio de 2005. Quando
estiver a funcionar em pleno, irá criar 3.000
postos de trabalho directo, com um investimento
de 400,000 US$ por cada posto de trabalho.
Fotografia: Banco de imagem da Stora Enso

A indústria dos  produtos florestais é de
capital intensivo, tornando difícil e de
elevado custo a alteração de tecnologias
de forma a acomodar acções políticas
de curto prazo.

A melhor forma para a indústria de
produtos florestais reduzir as emissões, é
através de inovação tecnológica e do
aumento da velocidade de rotação do
capital. Contudo, a indústria é de capital
intensivo e de equipamentos de grande
longevidade. Por exemplo, o tempo de
vida estimado para uma central de
cogeração, para uma fábrica de pasta
química ou de produção de papel é de
25 anos. As decisões que dizem respeito
aos combustíveis, alternativas de
aquisição de energia, processos de

produção e respectiva eficiência, bem
como as principais matérias-primas e
categorias de produtos, são tomadas
com anos de antecedência. Os
horizontes de planeamento a longo
prazo são um dos desafios mais difíceis
que esta indústria enfrenta.
As políticas relacionadas com as
alterações climáticas, tais como
tributação, quadros de licenciamento e
de procedimentos, e mercados de
emissões afectam a competitividade.
Apesar destas políticas serem planeadas
para conduzir a indústria a uma
sociedade menos dependente do
carbono, podem não proporcionar
medidas suficientes para mitigar as
emissões, devido aos elevados custos
envolvidos.

Produção combinada de
Calor e Electricidade
(Cogeração)

Central eléctrica
convencional

Electricidade

Perdas de Energia 
40 a 65%

Electricidade

Combustível

Combustível

Perdas de Energia 
10 a 20%

Vapor

Fábrica de Papel ou
aquecimento local

Centrais Eléctricas

capitais e quantidades insuficientes de
combustíveis de biomassa a custos
comportáveis.

Tal como as unidades fabris de
produtos madeireiros, suportam os
sistemas de aquisição e distribuição de
biomassa, que podem ser expandidos
para a  produção de quantidades
adicionais de combustíveis de
biomassa para a sociedade;

A indústria continua a pesquisar
tecnologias inovadoras que tenham
potencial para atingir reduções
drásticas na utilização energética. As
áreas em foco incluem processos
mecânicos de produção de pasta,
sistemas de recuperação de licores de

cozimento e secagem de papel e
tecnologias associadas.

Produtos florestais
Armazenam o carbono e devolvem-

no lentamente para a atmosfera;

Muitas vezes competem com
produtos que são mais intensivos em
carbono e energia;

Podem ser reciclados, promovendo
a eco-eficiência na utilização dos
recursos florestais;

No fim do seu ciclo de vida, podem
ser utilizados como combustíveis de
biomassa em substituição dos
combustíveis fósseis.

Figura 7: Comparado com os sistemas convencionais para produção de energia eléctrica, a co-
geração (calor e energia) produz o dobro da energia utilizável a partir da mesma quantidade de
combustível.

A indústria desenvolveu ferramentas
para cálculo das emissões de GEE da
produção de pasta e papel e do
fabrico de produtos de madeira. Estas
ferramentas foram aceites para
utilização, integradas no protocolo de
GEE’s do WRI /WBCSD, e estão
disponíveis no website do Protocolo de
GEE’s www.ghgprotocol.org

Ferramentas de cálculo
desenvolvidas pelo
International  Council
Forest and Paper
Associations (ICFPA), em
conjunto com o WBCSD
e o World Resources
Institute.

Gerir as emissões de GEE

alguns locais, os desafios para a
utilização deste potencial incluem
limitações reguladoras e de mercado;

Que utiliza fibra virgem e obtém
quantidades significativas da sua
energia a partir da biomassa – p.e.,
resíduos de madeira, cascas de árvores
ou licores de cozimento que contêm a
lenhina removida da madeira durante
o processo de fabricação da pasta;

Tem, em parte, oportunidade para
aumentar a utilização de combustíveis
de biomassa, e, em alguns casos, as
fábricas têm a oportunidade de
substituir uma parte dos combustíveis
fósseis por combustíveis de biomassa;

 Enfrenta desafios para  a
concretização destas melhorias,
nomeadamente a disponibilidade de
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Investigação

6

As nossas

oportunidades de carbono

Na sua fábrica em New Bern, Carolina do
Norte, a Weyerhaeuser Corporation estabeleceu
uma parceria com uma empresa de
gaseificação, a Chemrec, para tratar de uma
série de questões (eficiência, produtividade,
segurança e integração de produção de pasta)
que têm de ser solucionadas por forma a
tornar a tecnologia de gaseificação de licores
de pasta comercialmente viável.
Fotografia: Chemrec

Devido ao facto da indústria dos
produtos florestais ser energeticamente
intensiva e com base em biomassa,
existem oportunidades significativas
para potenciar avanços tecnológicos
inovadores.

Os exemplos incluem:
Desenvolvimento de bio refinarias

com base em florestas para conversão
da biomassa florestal em combustíveis
gasosos e líquidos e outros produtos
comerciais1.

Avanços significativos em áreas
energeticamente intensivas no fabrico
de produtos florestais - p.e., fabrico
de pasta por processos mecânicos ou
químicos, secagem de pasta e papel e
recuperação química.

O grupo de trabalho do WBCSD

“Sustainable Forest Products Industry”
encoraja as parcerias publico -
privadas, tais como, a European Forest
– Based Technology Platform e a US
Agenda 2020 Technology Alliance, por
forma a acelerar avanços nas
tecnologias necessárias para a redução
drástica da utilização de energia e
emissões de gases com efeito de
estufa.

Apesar da indústria de pasta e papel ser
já líder na utilização de tecnologias de
cogeração, há mais que pode ainda ser
feito. Um estudo do governo dos EUA,
indica que “a cogeração é uma
oportunidade importante para a
melhoria da eficiência energética e
redução das emissões de carbono das
indústrias de pasta, papel e químicas.
[…] Existem ainda cerca de 17.8 GW
de potencial técnico remanescente
para a cogeração na indústria de pasta
e papel…”

Fonte: Khrushchm M., et. Al. Carbon Emissions
Reduction Potential in the US Chemicals and Pulp ans
Paper Industries by applying CHP Technologies.
Report LBNL-43739. Berkeley, CA: Lawrence
Berkeley National Laboratory, 1999.

Edifícios em madeira reduzem as
emissões de gases com efeito de
estufa
Pesquisas efectuadas na universidade
de Canterbury na Nova Zelândia,
concluíram que “…edifícios em
madeira requerem processos
energéticos muito mais baixos,
resultando em emissões mais baixas
de carbono, quando comparados com
edifícios de outros materiais, tais
como, tijolo, alumínio, ferro ou betão.
…[um] aumento de 17% da utilização
de madeira na indústria da construção
na Nova Zelândia poderia resultar
numa redução de 20% das emissões
de carbono do fabrico de todos os
materiais de construção, significando
uma redução de 1.5% do total de
emissões da Nova Zelândia.

Fonte: Buchanan e Levine. “Wood-based building
materials and atmospheric carbon emissions”.
Environmental Science and Policy 2 (1999), pp
427-437

1 – A tecnologia da gaseificação converte a
biomassa numa forma gasosa que pode ser
utilizada para a produção de electricidade com
mais eficiência do que as convencionais técnicas
de produção com base em biomassa. Se bem
sucedido, poderá transformar a indústria dos
produtos florestais de consumidor líquido, para
uma situação de exportador líquido de
electricidade “verde” com base em biomassa
para a utilização pela sociedade. A gaseificação
também tem o potencial de produzir bio
combustíveis para transportes e químicos
necessários para a criação de bio produtos do
futuro.
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As nossas oportunidades de carbono 3

O papel da indústria sustentável dos produtos florestais

A indústria sustentável dos produtos florestais pode tomar uma série de acções para ajudar a reduzir o
consumo energético da sociedade e a diminuir as emissões de gases com efeito de estufa.

A indústria pode tornar-se mais eficiente
no que respeita à energia, aumentando
a utilização da biomassa para fins
energéticos.

A indústria europeia de pasta e papel
comprometeu-se com o objectivo de,
em 2010, chegar em média aos 25%
de quota de biomassa para consumo
energético primário para aquecimento e
electricidade, e um aumento de quota
de biomassa do consumo primário total
local, de 49% a 56%.

A Associação Americana de Florestas e
Papel adoptou como objectivo a
redução da intensidade de gases com
efeito de estufa (i.e., uma redução da
emissão de gases com efeito de estufa
por tonelada de produção) pelos seus
associados de 12% em 2012.

O sector de pasta e papel do Canadá
reduziu as emissões de gases com efeito

de estufa em cerca de 22% durante o
período entre 1990-2000, ao mesmo
tempo que a sua produção cresceu na
mesma proporção. Em Novembro de
2003, tornou-se na primeira indústria
do Canadá a assinar um acordo com o
governo federal, comprometendo-se a
aumentar as reduções no período de
2008-2012, tendo em conta o plano
estratégico do Canadá para atingir as
metas estabelecidas pelo Protocolo de
Quioto.

A Associação Japonesa de Papel
estabeleceu como meta, uma redução
de 13% na intensidade energética e
uma redução de 10% nas emissões de
CO2 para 2010, comparado com os
níveis de 1990.

O aumento da utilização de biomassa
para fins energéticos é um elemento
chave de todos estes compromissos.

A central eléctrica a biomassa de Alholmens Kraft
da Pietarsaari, na Finlândia,  é uma das maiores
unidades mundiais. A central é uma unidade de
cogeração, que produz electricidade para os
proprietários, bem como vapor de água que é
utilizado por uma fábrica UPM vizinha e pelos
municípios locais para aquecimento. A central foi
concebida para a utilização de 150,000 a
200,000 metros cúbicos  por ano de resíduos
enfardados ou soltos, provindos da exploração
florestal.
Fotografia: brochura TEKES, 2002

A indústria pode ajudar a abastecer a
sociedade com quantidades crescentes
de fibras sustentavelmente produzidas,
por forma a serem utilizadas como
matérias primas ou bio energia.

A indústria florestal está a encontrar
caminhos para aumentar a
produtividade florestal, enquanto
protege o seu valor ambiental.

A indústria pode empenhar-se no
aumento da utilização de fibras
recicladas..

A indústria comprometeu-se com um
leque de objectivos de reciclagem, que
variam em tempo e alcance, por forma
a reflectir as condições em diversas
partes do mundo. Em alguns casos, os
compromissos são em taxas de
recuperação, definidos como a fracção
do papel consumido que é recuperada
e reciclada. Outros compromissos
baseiam-se nas taxas de utilização, a
fracção da fibra usada nos novos

produtos que é originária de fibras
recuperadas.

Alguns dos diferentes objectivos dessa
reciclagem são:

A Associação Japonesa de Papel
assumiu como objectivo atingir uma
taxa de 60% na reutilização de papel
usado em 2005;

A Associação Americana de Floresta
e Papel tem como objectivo recuperar
55% de todo o papel consumido nos
EUA em 2012;

A Confederação Europeia de
Indústria de Papel (CEPI), a Associação

de Recuperação de Papel (ERPA) e a
Federação Europeia de Fabricantes de
Cartão (FEFCO) assumiram o
compromisso de “tomar medidas para
garantir que em 2005, pelo menos
56% do papel e cartão consumidos na
Europa, sejam reciclados”;

Em Janeiro de 2003, a Associação de
Produtos Florestais do Canadá,
anunciou um aumento de 25% na
recuperação de papel em 2010,
aumentando assim a taxa de
recuperação para 55%.

Figura 8: As melhorias contínuas na
produtividade florestal podem gerar
benefícios no sequestro de carbono em
florestas e produtos florestais e também
gerar reservas de combustíveis de
biomassa e madeira. Fonte: Haines R.W.
An analysis of the timber situation in the
United States: 1952 to 2050”. U.S.
Forest Service Report PNWGTR- 560.
Fevereiro 2003.
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4

Recomendações

As nossas

recomendações políticas

A indústria dos produtos florestais incentiva o reconhecimento da biomassa
como fonte de energia de baixo impacte, renovável e neutra em CO2.
Acreditamos que políticas mais eficientes e efectivas a longo prazo na
mitigação de gases com efeito de estufa, são aquelas que consideram o perfil
de emissões do produto, ao longo do seu ciclo de vida. A indústria pode
contribuir significativamente para ir de encontro às metas climáticas
mundiais, se determinadas recomendações políticas forem devidamente
implementadas:

1
Os muitos benefícios de produtos e combustíveis de biomassa só podem ser
concretizados se as políticas públicas promoverem o desenvolvimento
adequado de abastecimentos de madeira e fibra recuperada;

2
A utilização de biomassa como fonte de energia neutra em carbono, tem de
ser equilibrada com os benefícios económicos, sociais e ambientais da
utilização deste recurso na cadeia de valor dos produtos florestais;

3
Os incentivos para o desenvolvimento e utilização de tecnologias com base
em biomassa (tais como a gaseificação da biomassa) são necessários de
forma a tornar este sector industrial auto-suficiente em electricidade e,
potencialmente, num fornecedor líquido de energia;

4
Políticas governamentais que ajudem a reduzir o custo de capital através de
taxas de juro mais baixas, incentivos fiscais e amortização acelerada;

5
Os muitos benefícios da produção combinada de calor e electricidade
(cogeração) são bem conhecidos dentro da indústria dos produtos florestais,
por isso devem ser abolidas as barreiras regulatórias que desencorajam as
unidades fabris a maximizar o potencial de produção combinada de calor e
electricidade;

6
O sequestro de carbono na floresta deverá ser considerado com precaução,
por forma a evitar consequências involuntárias, tais como, a retirada de
florestas produtivas da cadeia de valor dos produtos florestais, preços
artificiais dos recursos florestais, ou limitação da disponibilidade de fibras
virgens para processamento;

7
A remoção de carbono da atmosfera e o consequente sequestro nos
produtos florestais durante a sua vida útil, deveriam ter maior
reconhecimento, assim como os seus atributos de carbono e energia,
quando comparados com os produtos não florestais concorrentes.

As políticas públicas necessitam de
considerar não só as implicações nas
alterações climáticas da utilização da
biomassa, mas também, os benefícios
económicos e a criação de postos de
trabalho para a sociedade, que podem
ser ameaçados por políticas que
diminuam a vitalidade do sector dos
produtos florestais. A utilização da
madeira na cadeia de valor dos
produtos florestais, cria um valor
acrescentado 10 vezes superior e cerca
de 100 vezes mais postos de trabalho
do que a utilização da mesma madeira
para apenas utilização energética.

As metas da energia renovável para a
União Europeia podem resultar numa
procura de madeira que excede a
utilização actual total da indústria
europeia de pasta e papel.
Fonte: CEPI. Renewable Raw Materials vs.
Renewable Energy: Two Competing Goals. 2003

8

Aviso às políticas públicas
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Aviso Legal
As designações utilizadas na apresentação de conteúdos nesta
publicação não implicam a expressão de nenhuma opinião do
National Council for Air and Stream (NCASI) ou do World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) no que
respeita ao estatuto legal de qualquer país, território, cidade ou
área, das suas autoridades, no que diz respeito às suas
fronteiras ou limites. Além disso, as visões expressas não
representam necessariamente uma decisão ou políticas
subscritas pelo  NCASI ou pelo WBCSD, nem a citação dos
nomes de comércio ou de processos comerciais constituem o
respectivo endosso.
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Tel:  (+351) 21 781 9001
Fax: (+351) 21 781 9126

Email:  info@bcsdportugal.org
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A Indústria Sustentável de Produtos Florestais – Carbono e Alterações Climáticas, é impresso 
em papel Inaset Plus Offset 100 g/m2, produzido pela Portucel, empresa certificada pela 

NP EN 9001/2000 e NP EN ISO 14001/1999
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