
GRANDE ÊXITO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA EXPORECICLA 2008,

FEIRA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS,

RECUPERAÇÃO E RECICLAGEM INDUSTRIAL

A primeira edição da ExpoRecicla, Feira Internacional de Recuperação e 

Reciclagem Industrial, Gestão e Valorização de Resíduos, foi um êxito total. Nos 

8.008 m2 de exposição do Pavilhão 8 da Feira de Saragoça, os protagonistas do 

sector tinham encontro marcado, representados por empresas, associações e 

instituições, bem como a tecnologia mais avançada. 

Esta edição poderia ser qualificada como o início de uma série de encontros 

profissionais imprescindíveis para impulsionar o avanço das tecnologias para a 

gestão, tratamento e valorização de resíduos urbanos e industriais. 

Informação para imprensa



A ExpoRecicla 2008 destacou-se dos restantes eventos relacionados com este âmbito pelo seu 

carácter altamente especializado, técnico e rigoroso, visto que é a única feira que contempla de 

forma integral os aspectos tecnológicos, industriais e comerciais da recuperação e reciclagem de 

resíduos. A ideia de realizar este evento nasceu da necessidade de reunir os protagonistas e as 

tecnologias num mesmo espaço, e criar assim um fórum conforme a situação actual e a muito 

promissora perspectiva do sector dos resíduos.

A feira foi um êxito total. As estatísticas confirmam a excelente resposta que esta convocatória 

teve e o seu inegável carácter internacional: um total de 112 expositores, dos quais 52 foram 

estrangeiros, pertencentes na sua maioria ao sector da Recuperação e Reciclagem (resíduos 

industriais e urbanos, papel e cartão, resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos, resíduos 

agrícolas e florestais, e pneumáticos e veículos fora de circulação), bem como representantes do 

sector da Gestão e Valorização de Resíduos.

Além disso, tiveram lugar as Jornadas Técnicas que 

analisaram em profundidade os aspectos mais relevantes 

para alcançar uma adequada gestão ambiental, e nas 

quais participaram 40 oradores de grande prestígio 

profissional e mais de 200 delegados em representação 

de empresas, centros de investigação e organismos 

públicos, que elevaram este evento a uma categoria 

dificilmente superável.

ExpoRecicla 2008, uma completa amostra de sustentabilidade

Por outro lado, a ExpoRecicla 2008 viu-se complementada com a celebração simultânea da 

PowerExpo, Feira Internacional da Energia Eficiente e Sustentável, e da EcoBuilding, Feira e 

Conferência Internacional de Arquitectura Bioclimática, Construção Sustentável e Eficiência 

Energética na Edificação, que concluíram um círculo de sustentabilidade desde todos os ângulos. 

As três feiras ocuparam um total de 46.000 m2, contaram com 767 empresas expositoras e 

receberam a visita de 15.000 profissionais.

Concretamente, a ExpoRecicla 2008 cumpriu 

perfeitamente o seu objectivo de apresentar as 

tecnologias mais avançadas, máquinas e sistemas para o 

tratamento de resíduos, através das empresas 

participantes e da maquinaria exposta. Também foram 

apresentados equipamentos para recuperar o cobre do 

fio eléctrico, para valorizar os resíduos urbanos e os 

pneumáticos, e compactadoras e moinhos para reciclar a 

sucata, entre outros. E até mesmo foi possível ver como 

os CDs e DVDs são reciclados.



CDRs e Co-combustão de Biocombustíveis Sólidos 

No que diz respeito à Recuperação Energética, foi realizada, na quarta-feira 24 de Setembro, a 

Jornada sobre Técnicas e aplicações para o acondicionamento de resíduos e correcta valorização 

energética (Combustíveis Derivados de Resíduos –CDR– e Co-combustão de 

Biocombustíveis Sólidos), patrocinada pelo GRUPO SPR. Neste evento tinham encontro 

marcado, pela primeira vez, todos os agentes implicados na valorização energética dos resíduos. 

Deste modo, ao longo da jornada, foram analisados os temas mais recentes e realizadas três 

mesas redondas de grande interesse para o sector.

A seguir, teve lugar a primeira mesa redonda, onde foi discutido o Processo de valorização 

energética em fornos de cimenteira. O sector do cimento é um dos mais avançados a este respeito, 

visto que as suas instalações permitem a combustão controlada dos “resíduos dos resíduos”. 

Durante as intervenções foram consideradas as possíveis soluções para preservar os recursos 

naturais, bem como a gestão de resíduos. Também foram apresentados vários exemplos concretos 

de utilização de CDRs em cimenteiras. 

Depois, teve lugar uma interessante sessão sobre a Co-combustão de Biocombustíveis Sólidos, 

técnica ponteira e necessária, segundo o Plano de Energias Renováveis, para alcançar os objectivos 

de geração eléctrica a partir da biomassa. Para encerrar a Jornada foram debatidas as Novidades 

e tendências em sistemas de tratamento e preparação de CDRs ou biocombustíveis 

sólidos, que abordaram a preparação dos vestígios dos resíduos para a valorização energética. 

Trata-se de uma tarefa complexa que precisa de tecnologia avançada e de um diálogo fluído entre 

os tecnólogos especializados e as empresas de valorização.

Também foi analisado a nível nacional a reciclagem dos resíduos plásticos agrícolas, segundo a 

sua tipologia, e a aplicação de novos mercados finais para estes materiais. 

Por outro lado, a Associação Espanhola de Recuperadores de Papel e Cartão (REPACAR),

teve a oportunidade de oferecer uma comunicação sobre a recuperação do papel.

Na sessão da tarde desse mesmo dia, patrocinada pela Fundação ECOLEC, as comunicações 

trataram sobre a Logística Inversa dos Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos 

(RAAEEs). Um dos pontos primordiais a abordar foi o papel das entidades locais como centro de 

armazenamento temporário de recepção RAAE. 

Recuperação do Plástico e Gestão dos RAAEs

A sessão da parte da manhã da Jornada Técnica de 

quinta-feira 25 de Setembro, patrocinada pela 

CICLOPLAST, abordou as Aplicações e Novas 

Tecnologias para impulsionar inovações na 

reciclagem e valorização de Plásticos a nível 

internacional. Desta forma, obtiveram um considerável 

protagonismo: o Sistema Belga, a reciclagem do PVC 

gerado no sector da construção, e o Estudo Cicloplast 

sobre mercados finais de plástico reciclado nos Estados 

Unidos e Europa.



A Jornada Técnica de sexta-feira 26 de Setembro teve como eixo a Recuperação e Reciclagem de 

Resíduos através de uma Mesa Multissectorial onde foi levado a cabo uma análise do sector a 

partir de dois aspectos: o técnico e o comercial. Esta sessão, patrocinada pela ECOEMBES, 

centrou-se na figura do recuperador e na dificuldade de recolher resíduos menos comuns. 

A importância da reciclagem na actualidade

A recuperação, a reciclagem e a valorização dos resíduos industriais são temas obrigatórios para a 

sociedade actual. É imprescindível um avanço nestes campos para preservar o meio ambiente e 

alcançar uma gestão válida dos resíduos, através da consciencialização e da tecnologia disponível. 

Graças ao esforço e à divulgação levada a cabo na ExpoRecicla 2008 pelas empresas, associações 

e instituições, já se avançou um pouco mais neste sentido e foi criada uma nova referência para o 

sector da recuperação e reciclagem.
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