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A história da 
empresa

• Em 1905, o químico alemão August
Fisher adquiriu uma pequena fábrica de
produtos químicos, em Buhl – a Ludwig
Hoerth, fundada em 1884.

• Em 1932 surgiu a inovação crucial,
quando August Fisher desenvolveu a
primeira cola de resina artificial pronta
a usar e transparente.

• O sucesso fez da empresa uma das
mais famosas fabricantes de colas do
mundo.

• A cola no tubo amarelo e preto
tornou-se atualmente num dos mais
bem conhecidos produtos de marca do
nosso tempo – UHU A Cola Universal.



A origem do 
nome

• Naquela altura, era habitual na
indústria do papel, material de
papelaria e indústria de papelaria,
escolher-se um nome de uma ave
como Marca.

• August fez a sua escolha: UHU.

• O nome do logotipo remete para
o som que o Bufo Real emite que é
precisamente um som repetido e
grave, audível a 5km de distãncia -
uhu uhu uhuuhuuhu.



A 
sustentabilidade

• Desde 1994, a UHU tem sido 100%
subsidiária da Bolton Group e da marca
Bolton Adhesives.

• Elevados padrões de qualidade
permitem que o produto permaneça
fiável, duradouro e seguro, tanto em
termos de fabrico como de utilização.

• A maioria dos produtos é fabricada
na Alemanha e Holanda, em fábricas
localizadas nas proximidades dos
centros das cidades.

• Por esta razão, a sustentabilidade é
um assunto importante.

Processo de fabrico da cola 
UHU - Alemanha



O Bufo Real: 
caraterísticas

• O Bufo Real, cujo nome cientifico é BUBO
BUBO, é atualmente a maior espécie de
coruja existente no planeta.

• O seu comprimento pode chegar a 86 cm;
1,70 a 2,10 m de envergadura e pode pesar
até 5,5 kg.

• Esta grande ave de rapina noturna, em
vias de extinção, tem uma longevidade
bastante extensa, podendo variar de 10 a
20 anos.

• Fisicamente, distingue-se pelos dois
tufos de penas no alto da cabeça – que
retrai durante o voo. Grandes olhos de íris
laranja, ventre pálido e listado e dorso
jaspeado e escuro com manchas claras.



O Bufo Real: 
alimentação
e reprodução

• É uma ave predadora de topo, com
uma variada escolha alimentar:
roedores, gaivotas, patos, lebres,
coelhos, raposas, répteis, peixes e
inclusive outras aves de rapina.

• É durante o Inverno que esta ave inicia
a sua época de reprodução.

• Os seus ninhos são feitos em
cavidades nas rochas ou em troncos de
árvores.

• Normalmente a postura é de 2 a 4
ovos brancos, entre os meses de abril e
maio, sendo o período de incubação de
34 a 36 dias.



O Bufo Real: 
habitat

• Mais comum no Nordeste da Europa,
o Bufo Real está também presente na
Ásia e em África.

• Habita em terrenos rochosos com ou
sem bosques, falésias, montanhas,
afastados da presença humana.

• https://youtu.be/k4qalaCCuXg

https://youtu.be/k4qalaCCuXg


Em Portugal, 
onde observar:

Entre Douro e Minho: Serra da Arga, Serra Amarela e Serra 
da Peneda

Trás-os-Montes: Miranda do Douro e Penedo Durão

Litoral Centro: Serra de Aire e Candeeiros e Serra da Freita

Beira Interior: Zona do Tejo Internacional, Portas de Ródão
e Vale de Águeda

Lisboa e Vale do Tejo: Serra de Montejunto, Cabo Espichel
e Agroal

Alentejo: Serra de São Mamede, Monfurado, Vale do 
Guadiana 

Algarve: Alcoutim e Rocha da Pena 



Atualmente

• A falta de sensibilidade ambiental que
leva à perseguição humana, faz do
Bufo Real uma ave em vias de extinção.

• Outros fatores contribuem para a
sua extinção como a rarefação das
suas presas principais e as zonas
inóspitas em que sobrevivem.

• A falta de conhecimento acerca dos
processos da biologia e ecologia das
espécie e dos seus fatores de ameaça
constitui assim uma das maiores
dificuldades em termos de programar
a conservação desta espécie.


