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“Foi na conjugação da adver-
sidade com a criatividade que 
começámos”, explica Roberto 
Amorim, o mentor do projeto 
que levou a ideia de dar um 
novo uso à conteira a um grupo 
de investigadores da Universi-
dade dos Açores, em 2012. 

“Em plena crise económica, 
inspirei-me na natureza e pen-
sei que, se a conteira antiga-
mente servia para outro tipo de 
embalagens, como é o caso do 
queijo fresco e da sola para a co-
zedura do pão de milho e bo-
los de massa no forno de lenha, 
porque não dar-lhe um novo 
uso?”, afirma o empresário. 

A ideia adaptou-se  à realida-
de e, partindo dos conceitos de 
economia circular e economia 
verde, surgiu em 2014 o proje-
to Innovation Green Azores que 
aposta na transformação desta 
planta invasora em abundância 
nos Açores em materiais que po-
derão constituir uma alternati-
va ao plástico descartável. 

“Estamos já em condições de 
afirmar que a conteira, a nossa 
matéria-prima, poderá dar for-
ma a uma série de embalagens, 
desde cuvetes para frutas e vege-
tais, para congelados também, 
malgas para sopa, vasos, pratos, 
copos e cálices de licor, por exem-
plo. Creio que, com estes protó-
tipos, conseguimos concorrer 
com o mercado dos plásticos des-
cartáveis”, afirma Roberto Amo-
rim. 

O empresário explica que , de 
acordo com os ensaios realiza-
dos, os protótipos demoram en-
tre 31 e 37 dias a decompor, algo 
que demonstra o potencial com-
petitivo da matéria-prima, ten-
do em conta que existem atual-
mente no mercado peças 
semelhantes feitas a partir de 
amido de milho e de bagaço de 
cana de açúcar que apresentam 
uma decomposição de 120 dias. 

“Não vamos para já querer 
competir com este tipo de mate-
riais e de peças descartáveis, mas 
admitimos um dia chegar a uma 

Roberto Amorim é o mentor do projeto Innovation Green Azores que estuda as propriedades da conteira

qualidade muito semelhante, 
com a vantagem concorrencial 
indiscutível de não termos uma 
pegada ecológica associada por-
que a conteira está disponível nas 
ilhas, ou seja, não há necessida-
de de mandar vir a matéria-pri-
ma”, salienta Roberto Amorim. 

O mentor do projeto explica 
que, além de estarem a traba-
lhar na certificação da decom-
posição dos protótipos, o pró-
ximo passo está relacionado 
com a resistência térmica das 
peças e com a impermeabiliza-
ção das mesmas. 

“Nós conseguimos uma im-
permeabilização ainda não 
muito significativa, sendo que 
dura 20 a 30 minutos, e obvia-
mente que alguns líquidos não 
se compadecem com este tem-
po de utilização, por isso vamos 
querer chegar, pelo menos, a 
1h30 a 2h00. Temos ainda de 
trabalhar nas questões térmi-
cas para que se possa servir uma 
sopa a uns 65/70 graus”, real-
ça Roberto Amorim. 

Apesar disso, o projeto já tem 
disponível pratos rasos para uti-
lização em piqueniques, cuve-
tes de frutas e legumes e tam-
bém copos. “Já nos 
aproximámos de algumas em-
presas ligadas ao turismo e à de-
gustação de licores para que 
possam substituir os copos de 
plástico, que levam mais de 140 
anos a decompor, por cálices 
biodegradáveis, descartáveis e 
produzidos através da contei-
ra”, afirma o empresário que ad-
mite que a aceitação tem sido 
muito boa. 

Conteira poderá substituir o 
plástico descartável na Região
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Processo de transformação passa por prensar a matéria-prima

Projeto da Innovation Green Azores está a transformar a conteira numa alternativa ao plástico descartável. Já foram 
desenvolvidos protótipos de pratos, copos e embalagens feitos a partir desta planta invasora em abundância nos Açores
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Processo de 
transformação da 
conteira passa por 
triturar e prensar

Os investigadores da Universida-
de dos Açores descobriram que a 
fibra e a celulose da conteira do-
tavam esta planta invasora de 
propriedades interessantes para 
o desenvolvimento do projeto. 
Nesse sentido, perceberam que o 
processo que “mais valorizava as 
peças finais” começava com uma 
desfolhagem e o corte de uma 
parte do caule - a chamada bai-
nha -, que depois secam ao ar li-
vre para, mais tarde, serem tritu-
rados. Esta trituração é realizada 
por moinhos de milho, sendo de-
pois aplicado um ligante “orgâni-
co e de base regional” ao material 
para que passe por uma prensa e 
seja moldado à forma desejada. 
Para esta última fase, foi neces-
sário encontrar o equilíbrio entre 
a carga e o calor aplicado.
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Empresário destaca “questão 
política” da conteira

Resultado final de uma malga de sopa feita a partir da planta

Roberto Amorim afirma que 
o projeto da Innovation Green 
Azores “valoriza” a conteira, 
mas destaca que existe uma 
“questão política” associada à 
planta invasora, sendo agora 
necessário perceber junto do 
Governo Regional se “quer ou 
não aproveitar as suas poten-
cialidades”. 

“Trata-se de uma planta in-
vasora, infestante, que tem as-
sociada uma série de custos 
para limpeza, desbaste, etc., 
além da gravidade que a sua 
ocupação representa nas ilhas 
em termos de solos”, explica o 
empresário. 

Nesse sentido, e tendo em 
conta as potencialidades que a 
investigação da Universidade 
dos Açores revelou acerca da 
planta, Roberto Amorim afir-
ma que, “com as novas tendên-
cias da economia circular, te-
mos aqui uma conjugação 
perfeita”. 

“Agora é necessário proceder 
a um exercício de honestidade 
da conteira e, muito em breve, 
nós vamos esclarecer junto das 

entidades governamentais qual 
será o rumo a dar a este projeto 
no próximo ano 2020”, realça. 

Roberto Amorim salienta 
que os Açores terão a oportu-
nidade de serem pioneiros no 
tratamento da conteira a nível 
internacional, visto que, em al-
guns países, ainda são aplica-
dos programas de erradicação 
de plantas invasoras que acar-
retam custos elevados para a 
gestão florestal. 

“Isto é exatamente o oposto 
do que nós estamos a fazer e te-
mos aqui a oportunidade de 
mudar a política internacional, 
sendo a Região a detentora des-
se conhecimento que muito in-
teresse tem despertado”, desta-
ca o empresário.  

Um dos protótipos em construção da Innovation Green Azores

“Em breve, também iremos 
abordar as câmaras municipais 
para serem um agente dinami-
zador da nossa iniciativa”, con-
ta o empresário, acrescentan-
do que “temos aqui uma 
oportunidade, já que, até 2021, 
há uma obrigatoriedade relati-
vamente à substituição de tudo 
o que sejam peças plásticas des-
cartáveis”. 

O projeto da Innovation 
Green Azores tem atualmente 
a Associação Agrícola de São 
Miguel através da Cooperati-
va União Agrícola como enti-
dade promotora e, desde de-

zembro de 2018, que é 
financiado pelo Programa Ope-
racional Açores 2020, com-
participado por fundos estru-
turais comunitários. 

Roberto Amorim faz questão 
de assinalar a dificuldade en-
contrada na aquisição de finan-
ciamento, tendo sido necessá-
rias várias candidaturas ao 
mesmo programa ao longo de 
quatro anos. No entanto, sa-
lienta que, ao nível da investiga-
ção, tem vários parceiros estra-
tégicos que vão desde empresas 
a universidades, tanto no conti-
nente como na Europa.  

Conteira é uma planta invasora que acarreta custos na gestão florestal dos Açores
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Projeto poderá diminuir 
os custos com a planta 
invasora na Região  
se o Governo quiser 
aproveitar as suas 
potencialidades
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