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Este projecto é motivo de orgulho para todos os portugueses, nomeadamente para os técnicos
da indústria da pasta e do papel, que demonstraram ser capazes de erguer, desde a raiz, um dos
maiores investimentos industriais jamais realizados em Portugal.
É de enaltecer que o prazo anunciado em Outubro de 2007, aquando da adjudicação da máquina
de papel para o início da actividade desta unidade industrial - 15 de Agosto de 2009, tenha sido
efectivamente cumprido, algo a que em Portugal não estamos habituados, sobretudo em projectos
desta dimensão.
Para o país, a importância de projectos desta natureza, com cariz claramente exportador, é crucial,
ajudando a melhorar a nossa balança de pagamentos, num momento em que Portugal sofre as
agruras da mais grave crise económica das últimas décadas.
No âmbito estrito da nossa indústria, aumenta-se a integração da mesma, ao passar a vender produto de maior valor acrescentado, fundamental para reforçar a competitividade das empresas do
sector. Este facto torna-se ainda mais relevante num momento em que se tem vindo a assistir ao
encerramento de várias unidades fabris na Europa.

12 a 15
Outubro

Ambicionamos que, no futuro, se possam realizar outros projectos que contribuam para assegurar
a sustentabilidade, a longo prazo, do sector, uma vez que os técnicos da indústria da pasta e do
papel estão preparados para os executar.

2010

Sendo este um projecto marcante na história da indústria portuguesa da pasta e do papel, consideramos oportuno dedicar esta edição da info@tecnicelpa ao projecto da nova fábrica de papel do
grupo Portucel Soporcel.

LISBOA

PORTUGAL

Parabéns ao grupo Portucel Soporcel por este grandioso projecto de que todos nos orgulhamos!

Distribuição gratuita aos Associados da TECNICELPA.

www.tecnicelpa.com/ciadicyp/2010
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Gil Dominguez
O Gil Gorgeard Dominguez nasceu em Lisboa em
7 de Outubro de 1968.

MUSEU DO PAPEL

Frequentou o Lycée Français Charles Lepierre e
completado este foi para Grenoble estudar engenharia mecânica seguindo-se um estágio no CEA
(Commissariat à l’Energia Atomique – Physique
des Materiaux).

Terras de Santa Maria
Teve lugar em Paços de Brandão, no passado dia 26
de Junho, a tão aguardada inauguração dos Novos Espaços do Museu do Papel Terras de Santa Maria que
constituem a segunda fase da concretização deste interessante e valioso projecto de preservação e valorização da memória e do património histórico da indústria
papeleira portuguesa iniciada em Outubro de 2002
pelo Município de Santa Maria da Feira sob a direcção
dedicada e entusiástica da Drª Maria José Ferreira dos
Santos, ela mesmo descendente de família de fortes tradições papeleiras naquela região.
O novo espaço museológico resultou da exemplar recuperação e adaptação das ruínas do edifício da antiga
“Fábrica dos Azevedos”, situado algumas dezenas de
metros apenas a montante do primeiro edifício inaugurado em 2002, e tem como vocação principal proporcionar uma estrutura mais funcional para suporte
de actividades pedagógicas, culturais e experimentais
associadas à temática do papel como extensão lógica e
natural do primeiro espaço onde se continuará a oferecer
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aos visitantes um contacto com os diferentes processos de fabrico, desde a ancestral produção manual até
aos primórdios da produção industrial em contínuo, recriando de forma surpreendentemente real e rigorosa
o ambiente fabril desses tempos em que a arte de fazer
papel começou a ser praticada em Portugal.
Durante a cerimónia de inauguração, a que assistiram
várias dezenas de actuais e antigos industriais e operários papeleiros da região, o Presidente do Instituto dos
Museus e da Conservação, Dr. Manuel Bairrão Oleiro,
manifestou grande satisfação e apreço pela conclusão
deste projecto e pela forma como foi concebido e realizado, que considerou dever ser visto como exemplo
a replicar no País, e felicitou vivamente a autarquia da
Feira e a Directora do Museu, Drª Maria José Santos,
pelo alcance da iniciativa e pela qualidade da sua execução. Também o Presidente da Câmara de Santa Maria
da Feira, Alfredo Henriques, teve palavras de admiração
e reconhecimento pelo esforço, persistência, dedicação
e competência da Drª Maria José Santos e de todos os

colaboradores da sua equipa que garantiram o sucesso
garantiram o sucesso deste projecto que, afirmou, fica
a constituir uma marca da política de investimento na
cultura e no património que o executivo municipal da
Feira definiu como uma das opções estratégicas para o
desenvolvimento do Município que se propõe manter
no futuro.
A Tecnicelpa, que desde o início acompanhou e apoiou
todo este processo, fez-se representar neste acto pelo
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Armando Brochado.

Regressou a Portugal para trabalhar na equipe
de Henrique Dominguez.
Casou em Setembro de 2001 com Gabriele Jagdt
Dominguez e era pai de 2 filhos de 3 e 2 anos.
Durante vários anos fez competição em TT como
navegador do irmão Henrique José e foi praticante assíduo de TT tanto em França como em
Portugal.
Também foi grande amador de caça submarina,
de Windsurf (chegou a competir no Campeonato
Nacional) e um “bricoleur” habilidoso e perfeccionista.
O seu carácter aberto, cordial, o seu sentido de
humor, a sua disponibilidade para ajudar, aliados a um grande profissionalismo, tornaram-no
muito apreciado por todos com quem ele privou
que o consideravam uma pessoa de grande qualidade.
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Passeio no

SADO

MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
Novos Sócios Colectivos
- Casa do Corpo Santo, onde estão expostos instrumentos ligados à actividade náutica, que constituem uma
homenagem à história marítima de Setúbal.

O dia 20 de Junho de 2009 foi mais um dia dedicado à
confraternização e convívio entre a “Família” de Sócios
da Tecnicelpa. Passear, rever amigos, pôr conversas em
dia, enfim, um ambiente de amizade que, mais uma vez,
o enorme calor que se fez sentir na bela cidade de Setúbal, não conseguiu abater.
A manhã começou com um passeio pelo centro histórico de Setúbal. Visitámos locais repletos de história,
cultura e tradição, tais como:
- Igreja do Antigo Convento de Jesus de Setúbal, que é
um dos grandes tesouros da região. A Igreja é famosa
pelas suas belas colunas torsas feitas em brecha (uma
pedra típica da Serra da Arrábida) que sustentam as
abóbadas.

- Galeria de Pintura Quinhentista, onde estão expostos
os antigos retábulos da Igreja de Jesus, possuindo outras valiosas colecções artísticas.
- Mercado do Livramento, que constitui um edifício
com valor arquitectónico e decorativo pelos seus azulejos, entre outras peculiaridades.
- Antiga Praça das Couves e Largo das Canastras.
- Cetárias (tanques de forma rectangular de dimensão
variável, destinados à salga e fabrico de diversos molhos e outros preparados de peixe, na época romana).

- Museu do Trabalho Michel Giacometti, com uma vasta
colecção de instrumentos agrícolas e objectos do quotidiano. Exposições: “Mercearia Liberdade – Um património a salvaguardar” (reconstituição); Colecção etnográfica Michel Giacometti “Ao Encontro do Povo”; Indústria
Conserveira “Da Lota à Lata – Reconstituição de Cadeia
Operatória do Fabrico de Conserva”.
Após a visita ao centro histórico, embarcámos num veleiro catamaran para iniciar o passeio no Sado.
O almoço foi a bordo, algures ao longo da costa de
Tróia e Arrábida.
E depois, o momento pelo qual muitos aguardavam. Tivemos a oportunidade de observar sociáveis e divertidos
golfinhos, a sua elegância e a velocidade com que nadavam, bem perto de nós, o que deliciou miúdos e graúdos.

› AMS - GOMA CAMPS, SA
› QUIMA - Recolha e Recuperação
de Desperdícios, Lda

Novos Sócios Individuais
› Aristides Pires Lopes De Carvalho; Celtejo;
› Ricardo José Carvalho Branco; Thomar Arte;
› Luis Manuel Mansos Tomás; grupo Portucel
Soporcel (ATF);
› Gonçalo Nuno Da Graça Vieira; grupo
Portucel Soporcel;
› Joaquim José Galhós Pina Esteves; grupo
Portucel Soporcel (ATF)
› Vera Lúcia Ferraz Silva; Celtejo.

Universo Actual de Sócios
INDIVIDUAIS: 370
COLECTIVOS: 90

De facto um excelente dia, uma excelente iniciativa.
06 / Notícias da Tecnicelpa

Notícias da Tecnicelpa / 07

EVENTOS TECNICELPA

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

Painel “Que Papel para a Indústria do Papel no
Século XXI?”/Assembleia Geral.

PulPaper 2010. Implementing the New Rise.

Seminário “Vestimenta de Máquina”.

105th Annual General Meeting 2010 ZELLCHEMING. CONFERENCE and EXPO.

Tomar, 24 de Março de 2010.

Tomar, 21 de Abril de 2010.

Seminar “Traceability Services in Forest Industry”.
Tomar, 6 de Maio de 2010.

Seminar “Microbiologic Control in Paper Industry”.
Tomar, 23 de Junho de 2010.

Visita ao mais antigo Moinho do Papel de Portugal – Leiria, ano 1411.

1-3 de Junho de 2010.
Helsínquia, Finlândia.

De 29 de Junho de 2010 até 1 de Julho de 2010.
Rhein-Main-Hallen, Rheinstr. 20, 65185 Wiesbaden,
Germany.

43º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel – BRASIL.

4-6 de Outubro de 2010.
Transamerica Expo Center, São Paulo, Brasil.

Leiria, Junho de 2010.

XXI Encontro Nacional Tecnicelpa/VI Congresso
Iberoamericano de Investigação em Celulose e
Papel - CIADICYP 2010.

Seminário

“Análise de Condição de Equipamentos”
No dia 7 de Outubro de 2009, a Tecnicelpa realizou, na
Estalagem de Santa Iria, em Tomar, o Seminário “Análise de Condição de Equipamentos”, leccionado pelo Professor Chedas Sampaio da Escola Náutica Infante Don
Henrique, Eng. João Pais e Eng. João Matos, ambos da
Specman, empresa que representa equipamentos de
manutenção condicionada e trabalha na área da Manutenção Industrial.

Lisboa, de 12 a 15 de Outubro de 2010.
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Foi uma oportunidade para o aperfeiçoamento de conhecimentos na área da análise de condição de equipamentos, por parte dos 26 participantes, utilizando
várias técnicas e ferramentas disponíveis, mais ou menos sofisticadas, capazes de fornecer as respectivas indicações. Houve possibilidade de promover o contacto
e a troca de experiências neste domínio, que permitem
a optimização das funções diárias dos participantes, na
área da Manutenção.
O evento decorreu com grande interesse por parte dos
participantes, facto aliás constatado através dos resultados dos questionários de avaliação, que destacaram o
interesse do tema, e da forma explícita como os apresentadores transmitiram os conceitos.
Notícias da Tecnicelpa / 09

Inovar, inventar
e optimizar são verbos com
significados muito diferentes

A OPINIÃO DE CELSO FOELKEL

O sector mundial de produção de celulose e papel
investe e muito em pesquisas tecnológicas. Isso
ocorre tanto nas empresas industriais, como nos
fornecedores de insumos, equipamentos e tecnologias e ainda nas universidades relacionadas. Apesar
desses maciços investimentos, o sector continua
bastante enraizado em conceitos tecnológicos antigos, tais como o processo kraft de polpação, a
máquina Fourdrinier de formar e secar folhas, o
uso de processos a média e baixa consistências,
etc. Além disso, é absolutamente inexplicável que
as fabricações de celulose e papel ainda continuem
a consumir tanta água por tonelada de produto manufacturado (entre 15 a 25 m³/tad para celulose e
entre 5 a 10 para o papel, mesmo para as melhores
e mais eficientes tecnologias vigentes). Também é
incompreensível a enorme geração de refugos de
papel (aparas ou recortes) ao longo de toda a cadeia
produtiva do papel, desde a máquina formadora da
folha, passando pela conversão, gráficas, etc. Em
resumo, investimos muito, mas ainda continuamos
com paradigmas tecnológicos antigos e em alguns
casos muito ineficientes (ou mesmo, obsoletos).
Talvez a maior das razões para esse fato seja o
carácter de ser uma indústria tipicamente de processo, ou seja, as pessoas da indústria amam e veneram o processo, vivendo para ele. Os principais
focos das pesquisas acabam necessariamente se
concentrando na eficiência operacional, na redução de custos, no aumento da escala produtiva e
na busca de uma qualidade homogénea de produto, capaz de ser mantida independentemente das
variações do processo. Alcançadas essas especificações e objectivos, os empresários se acalmam
e os técnicos dormem tranquilos. Com esses fundamentos conceituais instalados nas empresas, é
óbvio que grande parte do esforço de pesquisa é
colocado em optimizar o processo de produção.
A busca está sempre em aumentar os ritmos de
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OPINIÃO

produção, consumir menos insumos e energia,
melhorar a qualidade de forma a torná-la igual ou
melhor à do mais sério concorrente e ter escala
e produtividade inigualáveis. A melhoria contínua
é então a maior das preocupações, sendo que as
modernizações das fábricas sempre objectivam
escala maior de produção, melhores qualidade e
eficiência produtiva. Com isso, as empresas esperam ganhar maior competitividade e continuarem
vencedoras ou sobreviventes nos mercados.
Outra razão para o nosso sector sempre desejar
trabalhar com tecnologias comprovadas e conhecidas é sua aversão ao risco de grandes mudanças
tecnológicas (invenções). Isso porque as fábricas
são grande demandantes de capital. Como justificar mudanças de paradigmas tecnológicos, quando
se acabou de construir uma nova fábrica de alguns
bilhões de dólares? Por isso, o verbo inventar, ou
criar formas absolutamente criativas e novas, que
representem mudanças tecnológicas relevantes,
é o verbo menos praticado pelas equipes de pesquisa sectorial. Ele só se justifica praticar quando
alguma séria ameaça impacta o sector, como foi
o caso das famigeradas dioxinas e suas temidas
consequências.
Por outro lado, o verbo inovar tem tido algumas
boas e interessantes aplicações. Por inovar, entenda-se uma mudança na forma de fazer nossos
produtos (ou em seus processos, usos, métodos
ou especificações). Essas formas novas podem ser
buscadas dentro ou fora do sector. Não tenho dúvidas que temos tido bons exemplos de inovações
no sector. Por exemplo: a criação de páletes de papelão ondulado para substituição aos de madeira;
a criação de embalagens de cartão longa vida para
líquidos; o desenvolvimento de papel decorativo
impresso com fiéis desenhos de madeira, para ser
colado em painéis MDF e simular madeiras nobres

o uso de fibras residuais em compósitos; a compostagem de resíduos industriais e seu uso agrícola, etc. Entretanto, se continuarmos a buscar
exemplos, logo eles se esgotarão também. Isso
porque interessa aos produtores do sector terem
produtos tipo “commodities”, que sejam produzidos em enormes quantidades, ao mínimo custo, em uma altíssima eficiência e na qualidade
constante e desejada pela maioria dos clientes.
Talvez o sonho de quase todos empresários do
sector possa ser resumido no seguinte: produzir
em uma fábrica altamente automatizada ou robotizada, em uma qualidade estável e universal,
com uma eficiência operacional capaz de atender
todos os seus anseios de custo, competitividade,
produtividade e mínimos problemas ambientais
e sociais.

Com isso tudo, a velocidade do sector para se
relacionar com outras tecnologias e mercados é
reduzida. Temos poucas inserções para produzir
tecnologias híbridas com os sectores metal-mecânico, informática, telecomunicações, plásticos,
etc. O nosso sector parece que se auto-admira e
se auto-locupleta, sacia-se em seus próprios feitos
e valores. São poucas as relações provocadas por
nós próprios com outros sectores produtivos. Vejam o exemplo da altíssima voracidade do sector
de plásticos por inter-relações mercadológicas e
tecnológicas: aventura-se em todos os negócios
sempre na busca de como produzir em plástico e
de forma mais barata e com mesmo desempenho
de qualquer coisa que achem interessante e com
chances de sucesso. Admirável essa postura por
inovar, não é mesmo?

Outra grande realidade do sector é sua baixa prática para tentar enxergar o futuro dos produtos
papeleiros. Quando nossos dirigentes se reúnem
para estrategiar acções empresariais, sempre o
fazem com sua própria equipe empresarial. Isso
em resumo significa: baixa diversidade de visão e
disciplinariedade, todos “olhando o próprio umbigo”. É difícil se ter visões diferentes de futuro
ao se actuar dessa forma, não é mesmo? Acabamos só enxergando o que nos interessa. E o que
vemos pode não ser o que vai acontecer...

O mundo hoje mostra uma dinâmica tão grande,
que muito provavelmente algumas de nossas crises podem estar relacionadas a essa baixa interacção mercadológica e baixas capacidades inovativa
e inventiva. Por essa razão, precisamos começar a
deixar um pouco de lado o verbo optimizar e passar a praticar mais os verbos inovar e inventar.
Entretanto, para fazer isso, precisamos desenvolver
visões mais amplas do futuro de nossa sociedade.
Quais seriam as tendências tecnológicas, económicas, ambientais, sociais em diferentes estimativas
de prazos? Talvez as respostas possam se converter em forças motrizes para novos e necessários
saltos tecnológicos nos processos de fabricação de
celulose e papel e para suas utilizações.

Temos fábricas de longa maturação tecnológica,
florestas de longas rotações para produção de
madeira e investimentos altos com longos períodos para se conseguir retornos interessantes aos
accionistas. Logo, existe muita dificuldade para
se querer mudar o “status quo”, a menos que seja
para crescer mais, reduzir custos e aumentar produtividade. Nada mais natural em função dos paradigmas que aprendemos a construir ao longo de
nossa existência.

Afinal, o papel é um produto magnífico, natural,
reciclável, versátil, eficiente, barato, multi-uso e altamente inserido no dia-a-dia de nossa sociedade.
Entretanto, será que isso basta? Será que essas
realidades de hoje serão suficientes em 20 anos
mais?
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CURSO INTENSIVO
“Processo de Produção de Papel”

Visita ao Museu
DO PAPEL E VISIONARIUM
O dia 24 de Outubro de 2009 foi o dia escolhido para
mais uma visita lúdica, desta vez ao Museu do Papel
Terras de Santa Maria, em Paços de Brandão e ao “Visionarium”.

De seguida, na Odisseia da Matéria, Mendeleiev incita
a seguir o mesmo método de investigação que ele próprio utilizou: observar, reflectir, compreender e experimentar.

O Museu do Papel constitui o primeiro espaço museológico dedicado à História do Papel em Portugal. Integra
no seu espaço, duas antigas fábricas de papel: Antiga
Fábrica de Papel de Custódio Pais e antiga Fábrica de
Papel dos Azevedos.

Por fim, na Odisseia do Universo, o famoso astrónomo
Hubble, ao falar da imensidão do Universo, deixa transparecer o local humilde que o Homem ocupa.

Podemos observar a produção folha a folha, no espaço
manufactureiro do Engenho da Lourença, e o “coração”
do museu, uma máquina de forma redonda. É sem dúvida um espaço extraordinário, envolvendo os visitantes
nos processos de fabrico, numa partilha de memórias
papeleiras e interiorização de gestos, tantas vezes repetidos pelos operários e operárias que ali trabalharam.
Após o almoço foi a vez da visita ao Visionarium. Fomos
convidados a “viajar” de Odisseia em Odisseia começando pela da Terra, na qual Fernão de Magalhães convida
a descobrir os conceitos e noções científicas ligados à exploração do nosso planeta.
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Foi um dia recheado, não só pela aquisição de conhecimentos, mas cheio, repleto pelo bom ambiente de
amizade que reinou entre 39 pessoas, na sua maioria
sócios da nossa Associação. Outra coisa não seria de
esperar, com base no que vai sendo habitual.

Teve lugar, de 11 a 13 de Novembro de 2009, o Curso Intensivo “Processo de Produção de Papel”, na Universidade da Beira Interior, Covilhã. Foi mais uma acção conjunta entre a Tecnicelpa
e a Universidade da Beira Interior.
Os conteúdos programáticos deste ano, e respectivos oradores, foram:
Módulo 1 Materiais fibrosos – Morfologia das fibras.
Emília Amaral (Universidade da Beira Interior).
Módulo 2 Preparação das pastas na fábrica de papel: desintegração, refinação e depuração.
Pedro Lopes (grupo Portucel Soporcel).
Módulo 3 Produção da folha de papel: formação, prensagem, secagem.
Carlos Brás (grupo Portucel Soporcel).
Módulo 4 Aditivos químicos na fabricação de papel.
Carlos Silva (grupo Portucel Soporcel).
Módulo 5 Princípios fundamentais da formação pela via húmida.
Ana Paula Costa (Universidade da Beira Interior).
Módulo 6 Caixa de chegada, tecnologia das prensas e da secagem, sizer, calandra e bobinadoras.
António Rodrigues (grupo Portucel Soporcel).
Módulo 7 Tratamento da superfície do papel: colagem superficial.
Ana Ramos (Universidade da Beira Interior).
Módulo 8 Propriedades físicas e imprimabilidade do papel: influência das variáveis de acção dos processos
nas propriedades dos papéis; propriedades estruturais, de resistência, ópticas e imprimabilidade.
Ana Ramos e Ana Paula Costa (Universidade da Beira Interior).
O evento foi, de um modo geral, do agrado de todos os participantes, facto aliás confirmado
através dos questionários de avaliação.
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SEMINÁRIO

“Gestão da Segurança
na Indústria de Pasta e Papel”
No dia 18 de Novembro de 2009, a Tecnicelpa realizou, no Hotel dos Templários, em Tomar, o Seminário
“Gestão da Segurança na Indústria de Pasta e Papel”,
para abordar a saúde, higiene e segurança no trabalho,
um assunto cada vez mais relevante nas actividades das
empresas.
De manhã foi efectuado o Enquadramento legislativo
da SHST e estatístico dos acidentes de trabalho e das
doenças profissionais.
Foi abordado o processo de Análise de Riscos, apreciados Índices Estatísticos e alguns Riscos Específicos.
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A tarde começou com a apresentação da Organização
de Segurança na Portucel Viana, na qual foram apresentados meios técnicos e humanos SHST existentes
naquela empresa.

Foram apresentados Aspectos Práticos da Coordenação
de Segurança em Obra, nomeadamente sobre a utilização de cestos suspensos em equipamentos de elevação
para execução de trabalhos temporários em altura.

Foi feita uma reflexão sobre o decreto lei nº 50/2005.
O âmbito deste decreto é regular as prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de trabalho e regulamentar a
utilização de equipamentos destinados à execução de
trabalhos em altura.

Por fim, foram referidos os princípios da Gestão da Segurança no Projecto de Modernização da CELBI.
O evento decorreu com grande interesse por parte dos
participantes, facto aliás corroborado através dos resultados dos questionários de avaliação, que destacaram não só a excelência do tema como a mestria dos
oradores.
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Tecnicelpa apoia Conferência
Internacional Industry-Based
Bioenergy and Biorefinery
A Tecnicelpa apoiou a realização de uma conferência internacional IndustryBased Bioenergy and Biorefinery organizada pelo GNIP (Grupo Nacional de Integração de Processos), envolvendo directamente o Instituto Superior Técnico
(IST-UTL), o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Instituto RAIZ
(grupo Portucel Soporcel) e o IAPMEI, no âmbito da sua participação no Acordo Internacional Industry-related Technology and Systems (IETS) da Agência
Internacional de Energia (AIE). Esta conferência decorreu nos dias 19 e 20 de
Novembro, no Auditorium do Fórum Tecnológico do Campus do Lumiar, em
Lisboa. Esta conferência contou ainda com o apoio da Ordem dos Engenheiros
e da Direcção Geral da Energia e Geologia.
Esta conferência teve como tema de fundo a utilização eficiente da biomassa e
outros produtos renováveis de origem vegetal. Este aspecto tem tido cada vez
maior importância tanto em termos energéticos, como para a obtenção de novos materiais que substituam os actuais de origem fóssil ou mineral. O estudo e
o aprofundamento das bases científicas e dos desenvolvimentos tecnológicos,
necessários para que os respectivos processos industriais possam ser economicamente competitivos, revestem-se da maior importância para a economia
portuguesa. Tal facto foi reconhecido pelo Secretário de Estado da Energia e
Inovação, Carlos Zorrinho, na sessão de abertura da conferência.
A conferência contou no seu programa com participações de representantes de
diversas empresas, universidades e associações de relevância nacional e internacional, destacando-se a Autoridade Florestal Nacional (AFN), Centro Biomassa para a Energia (CBE), LNEG, IST-UTL, GALP, PRIO, EDP Bioeléctrica, RAIZ,
Invenntia (ex-STFI), Agência Internacional de Energia (AIE) e Direcção Geral
de Transportes e Energia da Comissão Europeia (DG TREN). Os vários intervenientes salientaram a importância da gestão dos recursos florestais e agrícolas
como meio de sustentar a produção de energia, combustíveis e produtos de origem renovável. Os intervenientes associados à indústria de pasta e papel (RAIZ
e Invenntia) identificaram as áreas mais promissoras associadas à integração
do conceito de biorefinaria nesta indústria, sendo esta linha de desenvolvimento reconhecida como fulcral para a sustentabilidade futura do sector.
Na sessão final da conferência houve espaço para uma mesa redonda de discussão e conclusões finais, onde Gil Mata do grupo Portucel Soporcel conjuntamente com Luís Mira Amaral e Clemente Pedro Nunes do IST-UTL, relevaram o papel da indústria da pasta e papel na utilização eficiente da biomassa
para a produção, tanto de energia como de produtos de elevado valor acrescentado. Por último, como parte integrante do programa da conferência, foi
realizada uma visita às instalações industriais da fábrica de pasta do grupo
Portucel Soporcel, em Setúbal.
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Acerca do GNIP:
O GNIP (Grupo Nacional de Integração de Processos)
é um consórcio de instituições, empresas e universidades, com o objectivo genérico de divulgar e promover as metodologias de Integração de Processos em
Portugal. Das instituições participantes, destacam-se o
IST, FEUP, INETI, ISEL, ISEP DGEG-Direcção Geral de
Energia e Geologia, IAPMEI, CUF-Quimigal, Galp Energia, Repsol, Investwood e Portucel (representada pelo
RAIZ). Este consórcio tem dado o apoio necessário à
participação portuguesa no Acordo Internacional para
a Integração de Processos - IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems), no âmbito da Agência Internacional de Energia (AIE). Neste âmbito, temse vindo a desenvolver trabalho em diversas áreas de
integração energética, incluindo a área de gaseificação
de licor negro e biomassa. Neste momento, perspectiva-se

o planeamento de novas áreas de desenvolvimento,
incluindo a gaseificação associada à biorefinaria e
tecnologias eficientes de secagem, entre outras. Neste sentido, foi preparado um novo anexo associado às
Biorefinarias, incluído no acordo IETS da AIE onde se
prevêem projectos que envolvem o desenvolvimento de
actividade de investigação e desenvolvimento na área
da bioenergia, biocombustíveis, bioprodutos e integração de processos.
Informações adicionais acerca deste grupo de trabalho
poderão ser visualizadas no site do GNIP: http://gnip.
widescopedesign.com/home.do.
Gabriel Sousa.
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uma procura mundial de papel e cartão da ordem de 530
Mton. O Presidente da Divisão de Máquinas de Papel da
Voith, Eng. Kurt Brandauer, adiantou que dentro de 5
anos a China será o maior produtor mundial de papel, e
referiu como aspectos determinantes, num curto prazo,
a expansão dos mercados emergentes e a especialização
do produto e, num mais longo prazo, a necessidade de
os produtores de papel reduzirem custos, designadamente de fibra, energia, água e químicos. Com quebras
em todo o mundo e bastante diversificadas consoante o
segmento de mercado, indicou, para a Europa, uma redução em 2009 de 17% na produção de papéis gráficos
e de 10% no segmento de embalagens. Todavia, prova
de que já há sinais de alguma recuperação, embora não
total, é o facto, adiantado pelo Presidente da Associação
Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), Paulo Peres, de
que desde Março de 2009 tem ocorrido um aumento na
procura deste tipo de produto.

A TECNICELPA NO 42º CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL – ABTCP-PI 2009
PAULO JORGE TAVARES FERREIRA
Vogal do Conselho Directivo da Tecnicelpa
Uma vez mais a Tecnicelpa esteve representada, desta
feita na pessoa do vogal do Conselho Directivo Paulo Jorge Tavares Ferreira, no Congresso e Exposição
Internacional de Celulose e Papel, o maior evento do
sector na América Latina, organizado pela ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, nesta
sua 42ª edição com a colaboração da PI – Associação
Finlandesa dos Engenheiros da Indústria de Papel. O
congresso decorreu, como habitualmente, em S. Paulo,
Brasil, entre os dias 26 e 29 de Outubro, no Transamerica Expo Center, e incluiu no seu programa, para
além da grande exposição onde estiveram presentes os
maiores fabricantes de equipamento e fornecedores do
sector, apresentações técnicas de elevada qualidade,
sessões plenárias, mesas-redondas, cursos, palestras e
simpósios paralelos.
Precedendo a Sessão Solene de Abertura teve lugar a
sessão plenária subordinada ao tema “A crise Económica na Indústria de Celulose e Papel”, tão pertinente num
ano especialmente difícil a nível mundial. Desta sessão
destacam-se as intervenções do Eng. Carlos Farinha e
Silva, que, com uma perspectiva optimista, recordou que
é nos períodos de crise que se catalisam e aceleram as
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mudanças, se promove a inovação, se clarificam os pontos fracos e fortes e as ameaças se transformam em
oportunidades, sendo porém necessário que as empresas se mantenham permanentemente atentas às evoluções no sector. Já a Presidente da Bracelpa – Associação
Brasileira de Celulose e Papel), Dra Elizabeth de Carvalhaes, revelou que, não obstante a elevada produtividade florestal, o baixo custo de produção e até mesmo um
acréscimo de 16% no volume de pasta vendida, o Brasil
sentiu, até Outubro de 2009, uma diminuição de 22%
na receita, prevendo um fecho do ano de 2009 com um
valor ainda mais elevado, fruto, por um lado, da queda
no preço da pasta nos mercados mundiais e, por outro,
da desvalorização do dólar. Destacou, como aspecto positivo, o aumento de 84% no volume de vendas para a
China, em relação a 2008, como consequência do facto
deste país se estar a tornar num grande produtor de papel e não ter recursos florestais suficientes. Este facto
foi complementado com a perspectiva apresentada pelo
Eng. Carlos Farinha e Silva de que até 2015 a China, a
Rússia e a Índia serão responsáveis por um aumento
de 70% na produção de papel e cartão, o que favorece
a produção de celulose de fibra curta, antevendo para
2025, num cenário de crescimento económico favorável,

No total das 82 apresentações orais e em poster (valor
ligeiramente inferior ao de 2008), divididas nos temas
“Automação e Controlo do processo”, “Celulose”, “Engenharia e manutenção”, “Meio Ambiente”, “Papel” e “Recuperação e Utilidades”, a média de avaliação dos trabalhos
variou entre 7,6 e 8,3 (de 1 a 10). No que diz respeito à
exposição, o número de stands de produtores de equipamento e fornecedores foi consideravelmente menor
do que o de 2008, natural reflexo do período de crise,
mas ainda assim com a presença dos maiores “players”
do sector e com bastante informação disponível. Stands
como os da Cargill, Voith, CBTI, Centroprojekt do Brasil
S/A, Hergen, NSK Brasil Ltda e Poyry mereceram destaque. No jantar de encerramento do Congresso foram
premiadas, em diferentes vertentes, empresas como a
Albany, a Fibria, a International Paper, a Klabin, a MD
Papéis, a Santher, a Suzano e a Voith.
O programa do congresso incluiu ainda uma palestra
com o título “Liderando Gerações Diferentes” e outra sobre “Inovação e Sustentabilidade no Sector de Celulose
e Papel: Desafios e Oportunidades para o Crescimento
Sustentável”, bem como um curso sobre refinação.
Além de assistir a diversas sessões técnicas tive também
o privilégio de, enquanto representante da Tecnicelpa,
participar numa reunião com os Engs. Alberto Mori e
Lairton Leionardi, respectivamente Presidente e VicePresidente da ABTCP, e com os Engs. Francisco Souza,
Gerente Institucional e Celso Foelkel, do Gabinete de
Relações Internacionais. Nesta reunião abordou-se um
aprofundamento das relações entre ambas as instituições, designadamente com o eventual

envolvimento activo da Tecnicelpa no Congresso ABTCP
de 2012, como co-realizadora, e com a vinda a Portugal
de uma delegação da ABTCP para participar no XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP
2010. A este propósito, importa referir que o Congresso
ABTCP-PI 2009 permitiu de facto, através dos muitos
contactos estabelecidos, efectuar uma ampla divulgação
do evento a realizar em Portugal em 2010. Façamos
votos para que os resultados desta divulgação sejam os
esperados!
Durante a estadia no Congresso foi-me igualmente dada
a oportunidade de conceder uma entrevista, entretanto
publicada na edição de Novembro de 2009 da revista “O
Papel” (ano LXX, nº 11), na qual se aborda, de um modo
geral e entre vários aspectos, o posicionamento de Portugal no mundo enquanto produtor de pasta e de papel.
Nesta revista onde também se pode encontrar extensa informação do 42º Congresso e Exposição Internacional de
Celulose e Papel – ABTCP-PI 2010, designadamente um
resumo dos trabalhos técnicos premiados em cada tema.
A terminar a participação no Congresso, destaco o simpósio sobre Pesquisa e Tecnologia de Papel Reciclado,
ao qual assisti, e que contou com apresentações de 4
keynote speakers de renome mundial e de 6 investigadores com trabalho desenvolvido nesta área.
Devo ainda destacar, à margem do Congresso, a calorosa recepção que me foi dada, enquanto representante
da Tecnicelpa, pela empresa Voith no Brasil, que me facultou, além de um interessante programa turístico no
dia da chegada (um domingo), a visita às instalações da
Voith Paper Máquinas e Equipamentos Ltda. e da Voith
Hydro Ltda., em Jaraguá - São Paulo.
Ainda antes do regresso a Portugal, e como membro da
RIARREC – Red Iberoamericana para la Revalorización
del Reciclado Celulósico e participante no simpósio atrás
referido, tive a oportunidade de visitar as instalações da
empresa Suzano – Papel e Celulose em Rio Verde (Divisão de Couché-Reciclado) e em Suzano (Divisão de Pasta
Branqueada).
Para todos os possíveis interessados resta informar que,
em 2010, o 43º Congresso e Exposição Internacional de
Celulose e Papel será realizado pela ABTCP em conjunto
com a TAPPI, entre os dias 4 e 6 de Outubro, igualmente
no Transamerica Expo Center de São Paulo, e que simultaneamente decorrerá o 1º Simpósio e Exposição LatinoAmericanos de Tissue.
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XXI Encontro Nacional Tecnicelpa/VI Congresso
Iberoamericano de Investigação em Celulose
e Papel - CIADICYP 2010

Numa organização conjunta da TECNICELPA (Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel) e da RIADICYP (Red Iberoamericana de Investigación en Celulosa y Papel) vai decorrer entre os
dias 12 e 15 de Outubro 2010, no Centro de Reuniões
da Feira Industrial de Lisboa (FIL, Parque das Nações),
Portugal, o XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI
Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010.
Cada uma destas Entidades (TECNICELPA e RIADICYP)
tem Encontros regulares, aproximadamente bienais,
que decorrem em diversas cidades de Portugal e países
Iberoamericanos, respectivamente. Decidiram agora, a
TECNICELPA e a RIADICYP, conjugar esforços e organizar o próximo evento em conjunto, pretendendo, assim,
aumentar o interesse pela iniciativa e reunir um elevado
número de participantes: Cientistas, Produtores, Técnicos e Empresas Fornecedoras de diferentes partes do
globo que trabalhem na área da Floresta, Pasta e Papel.
A par com as profundas transformações e dificuldades
da sociedade à escala global também as indústrias da
fileira florestal, designadamente as da pasta e do papel,
atravessam momentos de grande incerteza e enfrentam enormes desafios. Esta realidade impõe abordagens distintas das até agora dominantes e alterações
profundas em múltiplas vertentes, nomeadamente de
âmbito científico e tecnológico. É neste contexto que o
XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso
Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel
- CIADICYP 2010 decorrerá sob o tema de fundo.
Novos Paradigmas na Indústria da Pasta e do Papel
abordando os seguintes tópicos específicos:
› Floresta
› Matérias-Primas
› Produção de Pasta
› Produção de Papel
› Transformação e Impressão
› Química da Pasta e do Papel
› Energia e Ambiente
› Biotecnologia e Biorefinaria
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Outros assuntos relacionados, como Reciclagem ou Experiências Industriais, serão incluídos nos diferentes
tópicos principais acima mencionados de acordo com
o conteúdo do trabalho.
O evento tem como idiomas oficiais o Inglês, o Português
e o Castelhano e o Programa Geral inclui 3 sessões plenárias com oradores convidados, 2 apresentações convidadas (keynote lectures), apresentações orais, sessões
de posters e uma cerimónia de encerramento. As apresentações orais serão divididas em duas sessões a decorrer em simultâneo. O programa inclui ainda uma visita
técnica a uma das maiores e mais modernas fábricas do
Mundo de papéis de impressão e escrita não revestidos
– a nova fábrica de papel do grupo Portucel Soporcel, em
Setúbal. Aos participantes, será oferecido uma recepção
de boas-vindas (Porto de Honra) e um Jantar de Gala,
num ambiente mais descontraído propício para discussões informais e momentos de confraternização. Está
também previsto um atractivo Programa Social de modo
a proporcionar momentos lúdicos aos acompanhantes
numa das mais bonitas capitais da Europa.
Ao melhor trabalho e ao melhor poster serão atribuídos prémios simbólicos. Adicionalmente, e como é já
tradição nos Encontros da TECNICELPA, mantém-se o
“Prémio TECNICELPA” que foi criado com o intuito de
estimular a produção de trabalhos técnico-científicos
desenvolvidos em Portugal (Empresas, Universidades
ou Institutos de Investigação) por autores de nacionalidade portuguesa ou estrangeira que desenvolvem a sua
actividade nas áreas da Floresta, da Pasta e do Papel.
A Comissão Organizadora do XXI Encontro Nacional
TECNICELPA / VI CIADICYP 2010 tem a honra de convidar a participar no evento todos os Cientistas, Produtores, Técnicos e Empresas Fornecedoras que, directa
ou indirectamente, estão ligados ao sector da Floresta,
da Pasta ou do Papel.
É sem dúvida um evento a não perder, dada a relevância
da conferência, que incluirá a participação de reputados investigadores da Europa e da América do Sul e do
Norte, bem como de importantes empresas do sector.

Comissão Organizadora

Comissão Científica

Maria Cidália Ferreira da Torre Abreu,
Presidente do XXI Encontro Nacional TECNICELPA,
Presidente da Tecnicelpa, grupo Portucel Soporcel – Portugal
Paulo Jorge Tavares Ferreira,
Presidente do VI CIADICYP Universidade de Coimbra – Portugal

› Eng. Serafim Tavares (Presidente, RAIZ – Portugal)
› Eng. Agostinho Dolores Ferreira (Grupo Altri, Portugal)
› Prof. Ana Paula Duarte (Universidade da Beira Interior, Portugal)
› Eng. Armando Brochado (Ex. Q. S. Grupo Gescartão, Portugal)
› Prof. Carlos Pascoal Neto (Universidade de Aveiro, Portugal)
› Eng. Carlos Santos (Renova, Portugal)
› Eng. Carlos Vieira (Grupo Portucel Soporcel, Portugal)
› Prof. Celso Foelkel (ºCelsius Degree, Brasil)
› Eng. Fernando Antunes Rosa (Prado Karton, Portugal)
› Prof. Emeritus Göran Gellerstedt (KTH, Suécia)
› Eng. João Luís de Pinho Ferreira (Grupo Altri, Portugal)
› Prof. Jorge Luiz Colodette (Universidade Federal de Viçosa, Brasil)
› Dr. Juan Carlos Villar (INIA, Espanha)
› Prof. Luís Jimenez (Universidad de Córdoba, Espanha)
› Eng. Manuel Gil Mata (Grupo Portucel Soporcel, Portugal)
› Prof. Maria Margarida L. Figueiredo (Universidade de
Coimbra, Portugal)
› Prof. María Cristina Area (Universidad Nacional
de Misiones, Argentina)
› Eng. Michael Odell (Grupo Portucel Soporcel, Portugal)
› Prof. Miguel Zanutinni (FIQ – UNL, Argentina)
› Prof. Mohamed Naceur Belgacem (INPG, Grenoble, França)
› Dr. Nuno Borralho (RAIZ, Portugal)
› Prof. Pedro Fardim (äbo Akademi University, Finlândia)
› Eng. Rui Sant’Ovaia (Instituto Politécnico de Tomar, Portugal)
› Prof. Song Won Park (Universidade de S. Paulo, Brasil)

› Ana Paula Coelho Duarte (Universidade da Beira Interior –
Portugal)
› António Fernando dos Santos Prates (Grupo Altri – Portugal)
› Augusto Jacinto Góis (Tecnicelpa – Portugal)
› João Carlos Alves Inácio (Grupo Gescartão – Portugal)
› Juan Carlos Villar Gutiérrez (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Espanha)
› María Cristina Area (Universidad de Misiones, Coordenador
de RIADICYP – Argentina)
› Maria da Graça Videira Sousa Carvalho (Universidade de
Coimbra – Portugal)
› Orlando Manuel Rodrigues Ferreira (Grupo Portucel Sopor
cel – Portugal)
› Ricardo Jorge Alves Ramos Rodrigues (Grupo Portucel So
porcel – Portugal)
› Song Won Park (Universidade de São Paulo – Brasil)

Programa Geral

10:30
10:20
Sessão de Abertura
11:30
11:50

Café

10:20
11:50

16:00
16:30

16:00
16:30

16:00
16:30

16:30
18:10

16:30
18:10

16:30
17:30

Café

Inscrições e informação actualizada disponível em: www.tecnicelpa.com/ciadicyp/2010
CONTACTOS - Secretariado // Maria João Canha ou Cesaltina Baptista
E-mail: tecnicelpa.ciadicyp@tecnicelpa.com
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JOSÉ HONÓRIO

Presidente da Comissão Executiva do grupo Portucel Soporcel

O GRUPO PORTUCEL
SOPORCEL NA
ECONOMIA NACIONAL
O País atravessa uma situação económica, financeira e social grave, sendo
de vital importância o aumento da produção de bens transaccionáveis, e das
exportações em particular.
Até 30 de Setembro de 2009, o PIB decresceu 3,4% relativamente ao período
homólogo do ano anterior, sendo que em 2008 teve crescimento nulo, e as
exportações diminuíram 21% até 31 de Outubro de 2009.
Veja-se a matriz de exportações da economia portuguesa:
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2,3%
1,5%
0,9%

a maior fatia da contribuição da fileira florestal do eucalipto cabe ao grupo Portucel Soporcel, que apresentou,
em 2009, um volume de negócios de aproximadamente
1 100 milhões de euros, tendo exportado cerca de 928
milhões de euros para perto de 100 países dos 5 continentes. As exportações do Grupo representam cerca
de 3% do total nacional, podendo este valor ultrapassar
4% quando a nova fábrica de papel em Setúbal atingir
a plena capacidade.
O facto de recorrer essencialmente a matérias-primas e
serviços de origem nacional, tem-lhe permitido garantir a incorporação de um Valor Acrescentado Nacional
relativamente estabilizado em cerca de mil milhões de
euros, correspondentes a cerca de 0,6% do PIB.
A dimensão e qualidade dos activos é naturalmente
compatível com a riqueza gerada pelo Grupo, que lidera o sector na Europa, quer em termos de capacidade
produtiva de papel fino não revestido – 1,55 milhões
de toneladas/ano –, quer de pasta branca de eucalipto
– 1,35 milhões de toneladas/ano, das quais 1,1 milhões
de toneladas são integradas no fabrico de papel.

O grupo Portucel Soporcel é ainda responsável pela
gestão de cerca de 120 mil hectares de activos florestais, assumindo-se como um motor determinante da
certificação da floresta portuguesa e da preservação
da biodiversidade, não só pelo papel desempenhado
como principal e exigente consumidor, mas sobretudo
como gerador e transmissor do conhecimento adquirido na gestão sustentada do seu próprio património,
que representa 59% da área florestal certificada pelo
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) e 49% da área certificada pelo FSC (Forest
Stewardship Council) no nosso país.
O peso do Grupo na economia nacional repercute-se de
forma significativa no tecido empresarial nos sectores de
actividade a montante e a jusante, em particular na prestação de serviços de silvicultura, de engenharia industrial
e de logística. As exportações por via marítima do Grupo
representam 10% do total da carga marítima convencional e contentorizada, movimentada em portos nacionais.
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no
sector da energia, como primeiro produtor nacional
de “energia verde” a partir de biomassa. A produção
de 1 148 GWh em 2009, representou cerca de 55% da
energia proveniente de biomassa em Portugal, o que
corresponde a 2,5% da energia eléctrica produzida no
País.
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Nos últimos 6 anos, mais de 160 milhões de euros de
investimentos ambientais permitiram conciliar o desenvolvimento com a melhoria do desempenho ambiental.
Nesse período, em que as produções de pasta para papel e de papel fino de impressão e escrita não revestido
aumentaram, respectivamente, 10% e 12%, registaramse reduções de 27% no consumo específico de água e de
16% no consumo específico de combustíveis fósseis.

Papel UWF > Ranking Europeu em 2010
Portucel Soporcel
Stora Enso

Veitsiluoto

Mondi

Theresienthal

UPM

As fábricas cumprem as mais exigentes normas ambientais, incluindo a regulamentação IPPC, em vigor
desde Outubro de 2007, tendo, em 2009, assegurado
a valorização de 94% dos seus resíduos industriais. Por
outro lado, nesse mesmo ano, o carbono retido pelas
florestas do Grupo, correspondeu a mais do dobro das
emissões de CO₂ efectuadas pelo conjunto das suas instalações industriais.
Mas a influência do grupo Portucel Soporcel, no sector
e na economia, deve ser avaliada, não só pela dimensão e competitividade dos activos, mas também pela
liderança internacional de que desfruta nos segmentos
de maior valor acrescentado, constituindo-se como um
pólo de exigência e de valorização da produção nacional, através do modelo de negócio que desenvolve.
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De facto, o Grupo ocupa uma excelente posição competitiva em termos de diferenciação de produtos e serviços, apresentando índices de notoriedade internacionais elevados das suas principais marcas, como é o caso
do Navigator, líder mundial de vendas no segmento
Premium de papéis de escritório, e do Soporset, líder
europeu nas vendas de papel Premium para impressão
em offset.

Em 2010, a capacidade de produção de energia eléctrica instalada do Grupo deverá representar cerca de
5% de toda a energia eléctrica produzida no País, obtida, na sua grande maioria, a partir de recursos renováveis.

Encontra-se praticamente concluído um ambicioso plano de investimentos de cerca de 900 milhões de euros,
dos quais 175 milhões na área de energia e 550 milhões numa nova fábrica de papel em Setúbal, a qual
arrancou em Agosto de 2009.

Com a nova fábrica de papel em Setúbal, e os actuais
activos da Figueira da Foz, o Grupo passa a deter os
dois maiores complexos industriais integrados de papel
fino não revestido e assume a liderança do mercado na
Europa.

As indústrias de base florestal têm credenciais únicas
de sustentabilidade que importa dar a conhecer, bem
como a posição que Portugal hoje ocupa nos sectores
europeus da pasta para papel de eucalipto e de papel
fino de impressão e escrita não revestido. É o dinamismo dos agentes económicos desta fileira, apoiado na
excelência dos recursos humanos, que é o motor das
indústrias de base florestal em Portugal e no qual destaco o grupo Portucel Soporcel.
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Este projecto possibilitou também o reforço da uniformização no Grupo de políticas, processos e sistemas
de gestão, procedimentos, organização de recursos
humanos e sistemas informáticos. A empresa que detém a nova máquina de papel, About the Future (ATF),
aproveitou as melhores soluções e práticas existentes,
contribuindo para a consolidação de um grupo competitivo, dinâmico e inovador que é hoje uma referência
nacional e internacional no sector industrial em que
nos inserimos.

ADRIANO SILVEIRA

Administrador do grupo Portucel Soporcel

A NOVA FÁBRICA DE PAPEL
E ALGUNS DESAFIOS PARA
O GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
A instalação da nova fábrica de papel no complexo industrial de Setúbal, insere-se na estratégia do grupo
Portucel Soporcel de evoluir na integração da sua produção em papéis de impressão e escrita não revestidos
de elevada qualidade. Com esta unidade, passámos a
deter uma capacidade de produção de papel de 1,55
milhões de toneladas, sendo a produção das fábricas da
Figueira da Foz e de Setúbal totalmente integrada.
Tratando-se de uma fábrica a construir num “site” existente foi, desde o início do projecto, considerada a necessidade de aproveitar todas as sinergias possíveis e tornar
o conjunto competitivo, em termos de custos e facilidade
de gestão. Assim, os sistemas de vapor, abastecimento
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de água e tratamento de efluentes encontram-se integrados e vários serviços industriais, como a manutenção, são comuns a todas as fábricas do complexo.
A experiência do Grupo, na gestão de projectos desta
dimensão, foi determinante para o seu sucesso. Constituiu-se um grupo de trabalho pluridisciplinar, formado
por colaboradores oriundos das diversas empresas do
grupo Portucel Soporcel, que trabalhou em conjunto
com os nossos consultores, durante a concepção, projecto, construção e arranque, tornando possível atingir
os objectivos dentro dos prazos e orçamento estabelecidos.

Neste projecto, alguns desafios mereceram a nossa especial atenção.

RECURSOS HUMANOS
A importância de formar uma equipa competente e
dinâmica, para o bom funcionamento das novas actividades, exigiu, desde o início, que se estabelecessem
metodologias para recrutamento e formação dos seus
colaboradores e também para a forma como deveríamos aproveitar competências existentes e sua integração nas novas equipas.
Decidida que foi a implementação do projecto ATF,
foi necessário confirmar a organização e os recursos
humanos, pensados nas fases anteriores de projecto e
elaborar os planos de recrutamento e formação para
os cerca de 350 colaboradores com que funciona esta
moderna e tecnologicamente avançada unidade de produção.

O recrutamento foi orientado para que as equipas fossem constituídas por pessoas que, embora sem experiência nesta área, tivessem formação técnica adequada
e bom potencial de aprendizagem, dando-se preferência a residentes no distrito de Setúbal. Estas equipas
foram enquadradas por colaboradores com experiência
na indústria do papel e, sempre que possível, formados
nas fábricas do grupo Portucel Soporcel.
A formação foi realizada por formadores internos, recorrendo-se a consultores e fornecedores quando se
entendeu ser mais adequado. A parte prática teve lugar
na nossa fábrica da Figueira da Foz. Foram realizadas
mais de 180 000 horas de formação, divididas por 332
acções, nas quais estiveram presentes, para além de colaboradores da ATF, os operadores da nova Central de
Cogeração de Ciclo Combinado (SPCG) e da Fábrica de
Papel da Portucel de Setúbal, totalizando 404 participantes.
O investimento em formação foi superior a 2 milhões
de euros.
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COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJECTO
O licenciamento ambiental é um processo exigente, de
responsabilidade social e tremendamente complicado,
pela quantidade de entidades envolvidas e pela numerosa legislação aplicável.

Projecto de execução pelo IA em 2 de Agosto de 2004,
com as condicionantes a cumprir. Finalmente, a 23 de
Outubro de 2006 é declarada pelo IA a conformidade
do projecto de execução com a DIA.

Desde a Certidão de Localização, passando pela emissão da DIA (Declaração de Impacto Ambiental) e pela
conformidade do projecto de execução com a DIA, pelo
PDM (Plano Director Municipal) e, por fim, a Declaração Final da Conformidade do Projecto com a DIA passaram nada menos que 44 meses!

Tratando-se de uma actividade PCIP, regulada pelo Decreto-lei nº194/2000 de 21 de Agosto, esta instalação
do complexo de Setúbal foi a primeira do Grupo a obter
a Licença Ambiental, com data de 2 de Setembro de
2004, mais tarde, integrada na LA nº 11/2005 que regulamenta as actividades PCIP do complexo industrial
de Setúbal.

Os processos foram iniciados em 20 de Fevereiro de
2003, aquando da solicitação das Certidões de Localização da Nova Fábrica de Papel e da Central de Cogeração.
Em paralelo, foi dado início aos Procedimentos de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para ambas as unidades.
Com o estudo de pré-engenharia em 2004, avançou-se
com a apresentação do Relatório de Conformidade do
Projecto de Execução (RECAPE) em 25 de Maio de 2004
após o que foi emitido parecer sobre a Conformidade do
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Como actividade PCIP, o seu funcionamento previu a
aplicação das melhores técnicas disponíveis (MTD) estabelecidas no Documento de Referência- Reference
Document on Best Available Techniques in the Pulp
and Paper Industry, Comissão Europeia, Dezembro de
2001.
No que respeitou às melhores técnicas disponíveis
transversais, foram seguidos os seguintes documentos:

- Reference Document on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems
Das MTD’s adoptadas é de evidenciar as que dizem respeito a:
- Medidas gerais
- Redução do consumo de água/controlo da poluição
da água
- Redução da quantidade e gestão global dos resíduos
produzidos
- Energia
- Ruído
- Utilização de reagentes químicos
Os VLE (Valores Limite de Emissão) a observar são dos
mais exigentes em Portugal, respeitando a legislação e
recomendações da União Europeia. Também na componente ambiental, a nova fábrica de papel do Grupo
dispõe da mais sofisticada tecnologia para redução do
impacto da sua actividade no ambiente.

- Reference Document on the General Principles of Monitoring
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Já no que respeita ao abastecimento de energia a
150KV através da REN, foi uma tentativa sem sucesso,
pela complexidade de que se revestia esta solução no
desenvolvimento das linhas.
Em 2005, o projecto é integrado num estudo estratégico do Grupo, finalizado em Novembro do mesmo ano.
Apesar de apontar várias alternativas de desenvolvimento no que respeita ao negócio papel, as quais foram profundamente analisadas, a decisão final recaiu
sobre a opção Setúbal e com máquina de dimensão já
anteriormente seleccionada.
Durante o ano de 2006, são feitos alguns desenvolvimentos importantes, sendo de relevar o estudo de
“front end engineering”, que permitiu consolidar alguns conceitos técnicos e tecnológicos, a análise de risco e o orçamento (apresentado em Setembro de 2006).
Foi também altura de reiniciar os contactos e os testes
com os fabricantes de máquinas para estabilizar a tecnologia a utilizar na construção da máquina e iniciar no
campo o estudo de geotecnia da área seleccionada no
pólo industrial de Setúbal, reservado para a implementação da nova unidade.

ÂNGELO LOUREIRO

Director do Projecto da Nova Fábrica de Papel

UM PROJECTO COM
LONGO TEMPO DE MATURAÇÃO
O início deste projecto, hoje realidade, remonta ao ano de
2002 durante o qual foi levado a cabo um conjunto de debates internos sobre mercado e tecnologia, cujo objectivo
era promover o necessário estudo de viabilidade que deveria contemplar duas larguras de máquina 10,25 metros
e 8,64 metros no enrolador, duas velocidades médias
1 300 e 1 600 m/min e três alternativas de localização.
Em Maio de 2003, foi apresentado o relatório final de
viabilidade do projecto, com os cenários alternativos, e
cujo conceito tecnológico nele desenvolvido, e o cenário
mais promissor, ou seja, o critério de dimensionamento
da unidade de maior dimensão, e com localização em
Setúbal, serviram de base para o arranque do Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) e início do procedimento
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
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Ainda durante o final do ano de 2003 inicia-se uma
nova fase do projecto com os trabalhos de pré-engenharia sobre a opção Setúbal e com a unidade fabril
cujo lay-out corresponde ao actual, ou seja, com a
máquina de papel de maior dimensão e cujo estudo
foi apresentado em Maio de 2004.

para o equipamento principal e desenvolve-se um
conjunto de testes nos dois principais fornecedores
de máquina de papel, com o objectivo de testar os últimos desenvolvimentos tecnológicos à data e garantir simultaneamente a liderança do Grupo em termos
de qualidade de produto.

Acompanhando os estudos em curso, são realizados
testes em máquina piloto nos dois principais fornecedores de máquina com diferentes configurações
de prensas, durante os quais se comprovou a viabilidade das velocidades estabelecidas para a nova
máquina de papel.

Para o problema das principais utilidades, vapor e energia eléctrica, foi de início utilizado o modelo de negócio baseado na experiência do Grupo e formalizados os
contactos com promotores para a central de cogeração,
com um conceito tecnológico previamente definido e
aprovado de duplicação dos equipamentos, turbinas a
gás e caldeiras recuperativas, reduzindo o risco de operação da máquina de papel. Posteriormente, este modelo foi abandonado.

No decorrer do ano de 2004 e em paralelo com a
pré-engenharia, começa a azáfama das consultas

Em paralelo com este desenvolvimento da linha produtiva, e com plena consciência de que a energia e vapor
eram caminho crítico do projecto, avançava a definição
do modelo de negócio da energia de entre as alternativas estudadas de Promotor, “Engineering Procurement
Construction (EPC)” e “Engineering Procurement Construction Management (EPCM)”, tendo a opção recaído
favoravelmente na solução EPC.
O ano 2007 é ainda de grandes decisões, desde a decisão de “go ahead” com a nova fábrica de papel por parte da Administração do Grupo, a compra da máquina de
papel e outros equipamentos, a engenharia de detalhe
e a decisão da central de cogeração.
Começa assim a fase de implementação de um projecto,
cujo tempo de maturação, análise, estudo e definições
técnicas, não obstante a sua dimensão e complexidade,
davam a confiança necessária ao grupo de projecto, sobre a opção das soluções técnicas a implementar.
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OS PRINCIPAIS MARCOS
DE UMA OBRA INTEGRADA
Muitas são as datas que, ao longo deste projecto, se
poderiam referir como marcantes, mas sem dúvida que
as que, de seguida, enunciamos se revestem de tal importância que são verdadeiros marcos desta obra.

Dos Contratos de Compra
19 de Outubro de 2007 – contrato com a Metso Paper
para a máquina de papel e outros equipamentos da linha produtiva;
2 de Novembro de 2007 – contrato com a Poyry Forest
para a engenharia de detalhe;
23 de Novembro de 2007 – contrato com o Consórcio
Ensul/Meci Somague para a central de cogeração.
Como informação adicional diremos que, durante o mês
de Dezembro de 2007, foram concretizados os contratos de criticidade elevada, em termos de projecto, quer
para alimentar o desenvolvimento da engenharia de
detalhe, quer para dar continuidade às fases de implementação posteriores.
Outras decisões de compra foram tomadas no primeiro
semestre de 2008 e, à data de 30 de Junho, já estavam
comprometidos 71% do valor do orçamento.
O grupo de projecto estava consciente da importância do calendário da formalização dos contratos de
compras de equipamento necessários para definição de

32 / Nova Fábrica de Papel

lay-outs e das cargas para a engenharia civil. Assim,
chegou a concretizar três negociações por semana
com total respeito pelas regras definidas pela Empresa. O cumprimento rigoroso do plano de compras foi
uma das chaves do sucesso.

Da construção
4 de Janeiro de 2008 – início da obra de estacas e movimentação de terras e redes enterradas;
5 de Março de 2008 – início da obra da estrutura do
edifício da máquina de papel;
21 de Junho de 2008 – início da obra civil na área da
transformação;
Setembro de 2008 – início da montagem da estrutura
dos armazéns robotizados;
Outubro de 2008 – início de montagens mecânicas;
19 de Janeiro de 2009 – início da montagem da máquina de papel (antecipação de 11 dias relativamente ao
calendário de projecto);
Fevereiro de 2009 – início de montagens de equipamento da transformação;
1 de Julho de 2009 – início de testes nas cortadoras
com papel da fábrica actual;
15 de Agosto de 2009 – “stock on wire” de acordo com
o calendário do projecto.

A fase de construção iniciou-se em 4 de Janeiro com
a obra de estacaria, uma obra que pela quantidade de
estacas aplicadas foi considerada a maior jamais executada em Portugal. Falamos de 5 000 estacas com
cerca de 100 km de comprimento total, das quais
1 300 foram estacas cravadas (máquina de papel e
bobinadoras) com profundidade variável que chegou
aos 20 metros.
Entretanto, as condições de execução exigiram reforço
de equipamentos, que não estando disponíveis no mercado, terminaram em Maio e obrigaram a uma sobreposição de trabalhos com a construção da estrutura.
Este foi um interface de gestão difícil e exigindo esforço adicional para manter o calendário do projecto.
A obra de construção do edifício da máquina de papel
progrediu, sem sobressaltos, permitindo a montagem
das pontes rolantes e o início de montagens mecânicas
de equipamentos e tubagens, dentro dos prazos fixados, mas com o objectivo principal de dar condições
à Metso para iniciar as montagens mecânicas da máquina, antes da data programada. E tal aconteceu, no
dia 19 de Janeiro, com 11 dias de antecipação. Sem
dúvida que esta foi uma grande componente para o
sucesso de atingir a meta de 15 de Agosto.
No que respeita à obra de engenharia civil da transformação, tivemos um arranque lento que exigiu um esforço adicional para garantir que o atraso não comprometesse as metas das montagens mecânicas, eléctricas

e de instrumentação, bem como o início dos testes em
Julho e respectiva finalização da obra. Tarefa difícil e
não totalmente conseguida, na parte da conclusão da
obra.
Entretanto, as empreitadas de montagens mecânicas
(200 bombas) e tubagem (700 tons) começam a decorrer no final de 2008, e as montagens eléctricas (de
390 km de cabos) e de instrumentação (3 000 loops)
no primeiro trimestre de 2009 e rapidamente se constatou que o ritmo não era compatível com as necessidades, exigindo da parte do grupo de trabalho uma
pressão constante sobre os empreiteiros e uma coordenação das diferentes disciplinas que garantisse um
controlo dos atrasos e a implementação das soluções
para a recuperação dos mesmos.
De um modo geral, a resposta dos empreiteiros foi positiva, exigindo, da sua parte, cargas de trabalho elevadas, com o simples objectivo em mente de “satisfazer
as necessidades, a cada momento, das equipas de comissionamento”. Com maior ou menor dificuldade, o
objectivo foi atingido.
Tempos difíceis, mas o esforço foi recompensador do
ponto de vista profissional!
Após esta pequena resenha sobre alguns dos principais factos do projecto, surge o momento de fazer referência à linha produtiva com a descrição de dados de
projecto pelos responsáveis de área e de disciplinas.
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A LINHA
DE PRODUÇÃO
DE BOBINAS
A MÁQUINA DE PAPEL MAIS
SOFISTICADA DO MUNDO
Todo o projecto da nova fábrica do grupo Portucel Soporcel, em Setúbal, gira em torno da máquina de papel.
Esta máquina está dimensionada para produzir 500
mil toneladas de papel por ano - o que significa 1 900
toneladas de papel por dia, ou 80 toneladas por hora.
Em termos de velocidade, é capaz de processar 1 800
metros por minuto, o equivalente a 30 metros de papel
por segundo. Esta é a maior e mais larga máquina que
existe na Europa, e também a mais sofisticada, de elevada produtividade e altamente eficiente para produzir
papéis de escritório e para a indústria gráfica, Premium
e Standard.
Além de termos visitado várias fábricas no mundo inteiro, também as máquinas do complexo industrial da Figueira da Foz, que têm tido recordes de produtividade,
a nível internacional, foram o grande exemplo de benchmark para aquela que é a maior fábrica de papéis de
escritório, a nível europeu. Podemos afirmar que temos
uma nova fábrica de papel de referência para o mundo
inteiro.
A máquina de papel é o coração da nova fábrica e a
construção do equipamento central foi contratado à
finlandesa Metso Paper Oy, a 19 de Outubro de 2007,
culminando um rigoroso processo de selecção que envolveu testes prévios, também junto de outros fornecedores mundiais. A máquina começou a ser montada em
Setúbal a 19 de Janeiro de 2009, e só o equipamento
contratado à Metso pesa 4 mil toneladas. Para transportar estes equipamentos, foram necessários 5 navios
e 200 camiões.

ANTÓNIO SEQUEIRA

Responsável de área Máquina de Papel
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Mas além destes, a máquina de papel também integra uma infinidade de sistemas e equipamentos complementares, desde sistemas de tratamento de pastas,
sistemas de ventilação e de vácuo, 2 bobinadoras, uma
rebobinadora, sistemas de embalagem e transporte de
bobinas (163 bobinas por hora), de um complexo sistema de controlo do processo de fabrico e de qualidade
em linha, etc.

A fábrica sofreu várias configurações, até chegar ao
conceito que tem hoje, salientando que todo o projecto, em Setúbal, se desenvolveu em função desta colossal
máquina, concebida para produzir papel com elevadas
propriedades em termos de lisura e mão.
Além das implicações ao nível do processamento de
pasta, o projecto também obrigou à expansão da actual
unidade de PCC (Carbonato de Cálcio Precipitado), uma
das matérias-primas fundamentais na produção de papel, que permite uma redução de fibra, conferindo-lhe
maior brancura e opacidade. É, por isso, um produto
“amigo do Ambiente”.
No complexo de Setúbal já existia uma fábrica de PCC,
com capacidade para 50 mil toneladas/ano, que agora
foi aumentada para 170 mil toneladas/ano. O fornecimento de CO2 à nova fábrica de PCC será assegurado
por piperack, através de um amplo tubo de 600 metros
de comprimento e 1,20 metros de diâmetro. A nova fábrica de PCC passa a ter cinco novos reactores e ligará
à nova fábrica de papel por piperack com cerca de 1,2
km de comprimento.

O sistema de alimentação à nova fábrica de PCC, privilegia, para além da cal como matéria-prima, o dióxido
de carbono dos fornos de cal (fóssil) e da caldeira de
recuperação e de biomassa, contribuindo assim para diminuir as emissões globais de CO2 do complexo industrial de Setúbal.
Uma máquina de papel com esta dimensão e características obrigou ainda ao desenho de um circuito integral
de águas. “É um circuito quase fechado”.
Em Abril, arrancou a fase de commissioning, ou seja, de
testes de um vasto conjunto de equipamentos e instalações por forma a verificar que estes cumprem, em segurança, as especificações e funcionalidades de acordo
com o que nós desenhámos e com o intuito de começarem a funcionar interligados.
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TRANSFORMAÇÃO

A MAIOR CORTADORA DE FORMATOS
REDUZIDOS DO MUNDO

ARMAZÉNS ROBOTIZADOS
DE ALTA EFICIÊNCIA

Na área de transformação, os principais equipamentos
são as cortadoras de formatos reduzidos (3) com capacidade para 360 000 toneladas por ano e as cortadoras de formatos gráficos Folio (3) com capacidade para
190 000 toneladas ano.

Uma das grandes inovações, introduzidas na nova fábrica em Setúbal, foi o desenho dos armazéns robotizados
de bobinas e de paletes, e no seu funcionamento, em interligação directa com a área de expedição, solução que
reduziu significativamente a necessidade de utilização
de grandes espaços de armazenagem convencional.
O armazém automático de bobinas tem capacidade para
cerca de 18 540 toneladas de papel e pode armazenar
um total de 6 270 bobinas distribuídas por produto cópia, offset e cliente. Está equipado para receber/entregar 186/164 bobinas por hora, graças ao conceito de
armazenagem na posição horizontal em perfis adaptados para os vários diâmetros em uso e à possibilidade
de agrupamento de várias bobinas no mesmo transporte nos 2 transelevadores (máquinas com movimentos
de elevação e translação que transportam e armazenam
as bobinas de papel nos perfis).
A função deste armazém é muito importante pois permite que a máquina de papel produza em contínuo, nos
diferentes tipos de papéis, independentemente de haver ou não capacidade de corte na transformação ou de
expedição para as quantidades em fabrico.

CARLOS LOPES

Responsável de área Transformação
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Além da definição técnica, o critério estabelecido para
este armazém foi o de conseguir absorver 10 dias de
produção média da nova máquina, (período idêntico a
1 ciclo completo de fabrico) e cerca de 12 dias de produção de formatos gráficos da actual fábrica de papel.

De realçar de entre as cortadoras de formatos reduzidos, as cortadoras de 16 pockets (corte de 16 resmas
em simultâneo, na largura da máquina) com uma largura útil de 3,5 metros e uma capacidade anual de produção na ordem das 160 000 toneladas cada. São as
maiores cortadoras de formatos reduzidos, fabricadas
até à data, em todo o mundo e que ultrapassam em 1
pocket a maior largura actualmente no mercado.
Todas as cortadoras são abastecidas por AGV’s (veículos guiados automaticamente) com sistema de guiamento por laser.
O sistema funciona coordenado pelo PPMS (Paper Production Management System) através de interfaces de
comunicação criados em cada equipamento.
O operador só tem que seleccionar, em cada encomenda planeada para corte, o item de armazenagem (no
armazém automático de bobinas - ARS) associado às características das bobinas em corte e introduzir o pedido
nos terminais PPMS existentes em cada equipamento.
O PPMS comunica com o ARS para que este execute
a saída de bobinas e com o sistema de AGV’s para o
transporte das bobinas seleccionadas para as cortadoras, assim como para a recolha dos mandris com o papel que sobrou do desenrolamento.
Na saída das cortadoras, todas as paletes acabadas são
conhecidas e geridas via interface pelo PPMS que co-

munica novamente com o sistema de AGV’s para a sua
recolha e entrega nas enresmadoras de formatos gráficos e nas linhas de embalagem de paletes.
Também na saída das enresmadoras de formatos gráficos, todas as paletes acabadas são conhecidas e geridas, via interface, pelo PPMS que comunica novamente
com o sistema de AGV’s para a sua recolha e entrega
nas linhas de embalagem de paletes.
O embalamento das paletes nestas linhas é efectuado
com filme retráctil pelo processo cortina, que se caracteriza por uma boa transparência após aplicação e
que se traduz por uma correcta visualização dos nossos
produtos, através do filme nas unidades embaladas.
Outros objectivos/vantagens deste tipo de embalagem
retráctil são as elevadas cadências atingidas e a grande
capacidade de retractilização do filme nesta aplicação
que garante, no conjunto palete-produto, uma unidade
muito compacta que dispensa a utilização de cintagem
para a maioria dos destinos.
São 2 linhas redundantes com grande capacidade de embalagem (máximo de 120 paletes por hora em cada linha) que garantem o processamento em simultâneo dos
fluxos máximos de todas as cortadoras e enresmadoras.
As paletes, depois de embaladas, são imediatamente encaminhadas para o armazém automático de paletes - APW.
Em conclusão, toda a movimentação de produto, desde
os transportadores na saída das bobinadoras até à entrega das paletes nos transportadores finais do APW,
é automática, não existindo em condições normais de
funcionamento, qualquer intervenção humana.
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Além da refinação, tivemos também cuidados adicionais na lavagem de pasta, recebida da fábrica de pasta
com o objectivo de obter um elevado padrão de qualidade e a melhor eficiência da máquina de papel. Para o
efeito, foram instaladas duas prensas de lavagem, o que
representa um aspecto inovador ao nível da indústria
de papel.

JOSÉ LUÍS MATOS

Responsável de área Preparação de Pastas

PREPARAÇÃO DE PASTAS
O OBJECTIVO ESTRATÉGICO DE INTEGRAR 100% DA PASTA
A nova fábrica de papel vai permitir atingir um dos objectivos estratégicos do grupo Portucel Soporcel, que é
integrar em papel, toda a pasta produzida no complexo
de Setúbal. Até à data, eram encaminhados para o mercado dois terços da produção global da pasta de Setúbal (o equivalente a 340 mil tAD/ano, num total de 510
mil toneladas), que assim passarão a alimentar a nova
fábrica de papel. Com a integração, houve que assegurar o transporte da pasta e o retorno do filtrado pelo
que foi instalada uma ampla ponte de tubos (piperack)
de 650 metros, que igualmente serve para suporte das
tubagens de vapor e condensados, de efluente e carbonato de cálcio precipitado.

pode fazer bom papel. Não há milagres. A componente
de engenharia de processo mobilizou os recursos humanos com massa crítica, nesta área de engenharia,
tendo-se incorporado não só o conhecimento, mas também as melhores práticas já existentes no Grupo.

O tratamento de pastas e aditivos reveste-se de alguma
criticidade devido às características inovadoras da máquina de papel. Há um maior grau de rigor na preparação
de pasta e aditivos, sendo de salientar que além da fibra,
adicionamos 17 tipos diferentes de aditivos químicos.

O foco das atenções recaiu sobre os ensaios nos refinadores, uma vez que se trata da etapa mais importante
na preparação de pastas, tendo-se iniciado os respectivos ensaios piloto no início de 2008.

O objectivo para esta fábrica, em termos de produto
é obter um papel de elevada qualidade. Este objectivo
colocou-se, desde logo, na fase de tratamento das matérias-primas, já que, sem boas matérias-primas, não se
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Adicionalmente e face às muitas inovações introduzidas, em virtude das exigências da máquina de papel,
o desenho do processo decorreu em estreita colaboração com os fornecedores. Foram feitos muitos ensaios
em máquinas-piloto, com pasta de eucalipto em fardos,
cujos resultados foram benéficos no processo de selecção dos equipamentos junto dos fornecedores.

Como resultado deste desenvolvimento de engenharia
foi definido um total de 10 refinadores, preparados
para usar no futuro novas tecnologias, com o objectivo
de permitir um melhor desenvolvimento da fibra e menor consumo de energia.

Uma outra inovação, introduzida na nova fábrica de
Setúbal, foi a inclusão de filtro para recuperação de
fibra que filtra 100% da água do processo, ou seja, temos um circuito mais limpo que vai permitir recuperar
mais fibra.
Outra área que mereceu a atenção foi a depuração da
pasta onde, para além dos crivos da máquina e de desperdícios, instalámos crivos na pasta virgem de alimentação aos refinadores, o que é inovador no Grupo. Deste
modo, é possível depurar a pasta no sentido de reduzir
as impurezas e também proteger o equipamento.
No capítulo da água fresca, a nova fábrica vai ser abastecida com água de furos, de profundidade associada a
um sistema de descalcificação e com filtros de areia. “A
dureza da água” não se coadunava com os requisitos
da máquina.
Soluções tecnologicamente inovadoras também foram
implementadas ao nível do tratamento de químicos e
aditivos nomeadamente, realizar a filtração de todos os
aditivos junto ao ponto de adição e preparar o sal num
tanque de saturação.
Na desintegração de pasta, foi montada uma linha de
desintegração de fardos 100% automatizada, para desintegrar a componente de pasta de pinho que o produto e as condições de máquina requererem. A capacidade de desintegração instalada permite, como é natural,
cobrir as necessidades da produção, em caso de não
haver bombagem de pasta.

CARLOS PINTO

Responsável das disciplinas Eléctrica,
Instrumentação e Automação

ELECTRICIDADE
E AUTOMAÇÃO
UMA FÁBRICA QUE É UMA
PEQUENA EDP
Montar uma rede eléctrica capaz de abastecer um projecto com a dimensão da nova fábrica de papel, em todas as suas vertentes, não pode deixar de se considerar
uma tarefa hercúlea.
Aqui, a rede eléctrica é como uma pequena EDP e representa uma solução única em comparação com todas
as que actualmente existem.
O controlo da rede eléctrica, com uma potência deste
calibre, é feito pelo melhor sistema de supervisão actualmente existente, o SCADA, segundo o standard IEC
61850. É, sem dúvida, o mais moderno sistema para
este tipo de equipamentos de supervisão.
Em relação aos anteriores projectos, houve aqui um
grande salto, introduzindo-se vantagens em termos de
economia de energia. Energeticamente, esta fábrica é
mais eficiente e isso é devido ao facto de, no projecto,
se ter considerado uma grande percentagem de motores
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A COMPONENTE
DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A MAIOR OBRA DE ESTACARIA EM PORTUGAL
A obra da nova fábrica, iniciada em Janeiro de 2008,
significou quase construir uma cidade em tempo record. Foram utilizados cerca de 175 mil metros cúbicos
de betão, 4 100 toneladas de aço de estruturas e 9 500
toneladas de aço de betão armado para erigir o complexo, que integra três edifícios principais, com uma área
coberta da ordem dos 95 000 m².
É, sem dúvida, uma obra de enorme dimensão, mas há
que ter em conta que a questão não reside só no volume,
mas também no prazo em que teve de ficar concluída.

eléctricos de velocidade variável, o que lhe permite
atingir objectivos muito benéficos em termos de poupança de energia. Este modelo permite obter ganhos
de 10 a 30% em eficiência, relativamente à solução de
velocidade fixa.
As instalações processuais da nova fábrica de papel
são comandadas por um sistema dedicado DCS - Distributed Control System que capta informação e envia
ordens às máquinas de campo através da instrumentação, sensores e actuadores. É sem dúvida a tecnologia
mais moderna, no seu verdadeiro estado de arte. Todo
o sistema utiliza comunicações modernas, incluindo o
comando de motores e a instrumentação que obedecem ao standard Profibus.
O facto de o sistema ser comunicante traz vantagens
significativas à operação, em termos da fiabilidade das
medidas, mas sobretudo ao nível da manutenção da
aparelhagem de campo. Permite fazer inspecções e ensaios em andamento e saber se há avarias ou risco de
os equipamentos ficarem avariados, mesmo com estes
em funcionamento. E essa informação é muito útil.
Em finais de Março, iniciou-se a instalação eléctrica da
rede principal, seguindo-se o processo que se estende
aos motores e quadros eléctricos secundários. O commissioning foi um processo que teve a participação de
equipas alargadas.
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A finalizar, e após o arranque da fábrica, pode dizer-se
que “Arrancar com uma fábrica destas não é o mesmo
que arrancar com um automóvel”.

Alguns Dados da Rede Eléctrica
› Interligação à EDP a 60 KV
› Tranformador principal de
60 KV/15 KV, 63 MVA
› Quadro de distribuição principal de
15 KV, 2 500 A, 35 celas
› 35 transformadores de distribuição de
6 KV, 690 V e 400 V
› Cerca de 1 200 motores de todas as potências, desde
0,18 KW até 2 800 KW
› Cerca de 390 km de cabos

Este projecto destaca-se por ser a maior obra de estacaria jamais construída em Portugal, o que se deve à
dimensão e também ao facto de se localizar numa zona
de risco sísmico.
Foram construídos 100 quilómetros de estacaria, envolvendo cerca de 5 mil estacas, obra iniciada em Janeiro de
2008 e que durou cinco meses. Temos estacas moldadas
em quase todos os edifícios e debaixo da máquina de papel e das bobinadoras, ficaram cravadas 1 300 estacas.
Enquanto estávamos a fazer as estacas, andávamos ao
mesmo tempo a assentar fundações para o edifício.
Logo no primeiro contrato de construção, firmado em
Dezembro de 2007, envolvendo as terraplanagens e
estacaria, foram criadas condições para os diferentes
empreiteiros poderem trabalhar.
Preparámos áreas para estaleiros, ligações de água, esgotos, rede de incêndios, energia e tudo o mais. Outra
das nossas preocupações foi fazer uma rede de drenagem à volta de toda a fábrica ligada ao rio Sado, com
uma bacia de decantação e um sistema de tratamento,
para o caso da ocorrência de fortes chuvadas. Um sistema que se revelou muito providencial para fazer face
aos temporais do último Inverno.

JORGE SAMPAIO

Responsável da disciplina de Civil

O projecto de engenharia civil foi sendo desenvolvido
e aperfeiçoado à medida que se compraram os equipamentos e se foram definindo os detalhes finais. O processo era contínuo e era preciso manter a obra a andar.
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O edifício principal da máquina de papel foi
dos que colocou mais exigências à construção.
A estrutura da máquina é separada do edifício
principal; existem juntas de dilatação para não
haver transmissão de vibrações. O edifício da
máquina tem 24 metros de altura, equivalente
a um prédio com 8 andares, volumetria que responde às exigências de enquadramento na baía
de Setúbal.
Foram construídas duas novas linhas de caminho de ferro no ramal interno do complexo industrial de Setúbal ligado à rede nacional com
o objectivo de criar uma alternativa ao tráfego
rodoviário permitindo o transporte de papel
por via ferroviária.
Com a construção “bruta” já concluída, o projecto de construção civil entrou de seguida na fase
de arquitectura e de articulação com os diferentes sistemas. E a questão chave residiu na coordenação já que em cima dos tectos falsos teve
de se instalar a ventilação, tubagem de processo e da rede de sprinklers, cabos eléctricos, etc,
e tendo de trabalhar tudo ao mesmo tempo.
Finalmente, a obra acabou com a empreitada
dos arruamentos e arranjos exteriores, que incluem dois lagos que, de algum modo, amenizam a realidade fabril.

Alguns dados de construção
› 232 232 m² de área afecta ao projecto
› 94 986 m² de área de construção
› 650 m de comprimento total do edifício
› 28,4 m de altura máxima do edifício		
› 264 m de largura na transformação
› 100 km de estacaria, totalizando 5 mil estacas
› 175 000 m³ de betão
› 4 100 toneladas de aço de estruturas
› 9 500 toneladas de aço de betão armado
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ALFREDO OSÓRIO

Responsável da disciplina de Mecânica

A COMPONENTE
MECÂNICA
DO PROJECTO
EMPREITADA COM 700
TONELADAS DE TUBOS
No final de 2008, foi a altura de entrarem em campo na nova
fábrica os trabalhos de tubagens e montagens mecânicas.
Uma fábrica desta dimensão tem sempre uma componente
muito importante de montagens mecânicas, sendo que a maior
parte deste trabalho se refere a tubagens, além de outros equipamentos, como os silos.

SISTEMAS
DE INFORMAÇÂO
FÁBRICA INTELIGENTE COM
SOLUÇÕES INTEGRADAS

A ventilação dos diversos edifícios da fábrica foi um dos sectores que exigiu um elevado grau de complexidade, tanto por razões de processo como de ambiente de trabalho. Áreas como o
armazém robotizado de bobinas e as cortadoras de papel têm de
estar climatizadas de acordo com padrões bastante rigorosos.

O desenvolvimento do sistema de informação (PPMS e
PIMS) para suporte à nova fábrica de papel, representou para os Sistemas de Informação mais um grande
desafio em termos de complexidade técnica e funcional, devido aos elevados níveis de automatização e eficiência requeridos. O envolvimento desta especialidade foi abrangente, com uma diversidade de actuações
transversais que se estendem desde o nível meramente
técnico até aos conceitos de engenharia no que respeita aos fluxos do processo produtivo.

No campo das montagens mecânicas, a dimensão da nova
fábrica é um factor a destacar relativamente aos anteriores
projectos. Em peso de tubagem nota-se uma diferença maior.
Estamos a falar de 700 toneladas de tubagens nesta fábrica,
enquanto que a da Figueira da Foz teve 450 a 500 toneladas.
E é quase tudo aço inoxidável. Esta é uma grande obra!

Um dos aspectos mais críticos, no funcionamento de
uma fábrica de papel, tem a ver com a garantia de continuidade das operações, e isso só se consegue com um
sistema de informação fiável e robusto, integrado e capaz de monitorar as operações fabris interagindo em
tempo real com os diversos equipamentos fabris.

A nova fábrica integra três silos com 4 mil metros cúbicos de
capacidade, e outros dois com 2 mil metros cúbicos, além de
um depósito de água com 4 mil metros cúbicos.

MÁRIO ROQUE PÓVOA

Responsável dos Sistemas de Informação
Nova Fábrica de Papel / 43

Trata-se de um verdadeiro modelo de “fábrica inteligente”, em que todas as operações são suportadas e monitoradas pelo sistema de informação, tal como o sistema
nervoso no corpo humano.
As particularidades da solução que foi adoptada em Setúbal, comparativamente com outras fábricas do Grupo,
prendem-se sobretudo com novas ideias na concepção
de engenharia, nomeadamente quanto ao funcionamento dos armazéns automáticos.
Há um maior nível de exigência do sistema de informação porque, por exemplo, as operações de despacho,
para além de enquadrarem produtos produzidos nas
duas fábricas de papel de Setúbal, vão obrigar a um
elevado sincronismo com o funcionamento dos armazéns robotizados.
A complexa solução técnica implementada na nova fábrica de papel, interage intensamente com outras soluções aplicacionais, cujo desenvolvimento tem vindo
a decorrer em simultâneo, e que resultam da adopção,
para o negócio papel, de novos modelos de gestão e
comercialização transversais a todo o grupo Portucel
Soporcel. A solução única daí resultante, que estamos
também a construir, vai enquadrar todas as fábricas de
papel do Grupo. O sistema já foi pensado no sentido
de permitir uma gestão mais eficaz das actividades de
natureza comercial e respectivo relacionamento com as
unidades produtoras.
Para o projecto da nova fábrica de Setúbal, foi mobilizado um conjunto de quadros a nível interno com muita
experiência no acompanhamento e implementação deste tipo de operações em anteriores fábricas do Grupo.
A experiência das implementações e o know-how entretanto adquirido, o domínio técnico e funcional das
soluções, muitas das quais já estão implementadas na
fábrica da Figueira da Foz e o espírito de equipa evidenciado, permitem encarar o projecto em curso com
bastante optimismo.
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FORMAÇÃO
Formação avançada e treino
em fábricas reais
O projecto da nova fábrica obrigou a montar um vasto
programa de formação, abrangendo pessoas de diferentes áreas e vários níveis de criticidade. A nível interno, foram recrutadas 95 pessoas para a nova fábrica,
que foram assim transferidas de outras áreas do Grupo
onde desempenhavam as suas funções.
Foi usada a fábrica da Figueira da Foz como plataforma
para treinar na realidade, embora se deva atender, para
as especificidades da máquina de papel de Setúbal, que
é diferente de qualquer outra que actualmente existe.
Na Finlândia, na Metso Paper Oy, fornecedora do equipamento central da nova máquina de papel, decorreu
um programa de treino que durou vários meses para
30 colaboradores do Grupo. Estes colaboradores, como
utilizadores chave, deram posteriormente formação específica aos outros operadores, numa filosofia de treino
já utilizada no Grupo e nos mais recentes projectos de
referência a nível mundial.
O programa de formação para a nova fábrica, que decorreu a partir de 2008, foi tecnicamente dado por
concluído em Maio/Junho, quando arrancou a fase de
testes de commissioning, e esse sim foi o melhor treino
de todos.

OS RECURSOS HUMANOS
NO PROJECTO
O resultado final obtido no desenvolvimento e implementação deste projecto, no qual foram cumpridos o
orçamento e o calendário, só foi possível pela qualidade
dos recursos humanos que directamente estiveram associados a esta obra, de um modo permanente, desde o
início do projecto.
Neste particular, às equipas de gestão de área e disciplina, e extensivo à função compra, que pela sua experiência acumulada, ao longo dos últimos anos em projectos
de dimensão significativa, mas também pela sua dedicação total, merecem, da nossa parte o mais sincero
agradecimento pelo trabalho desenvolvido.
Uma pequena equipa em dimensão, mas uma grande
equipa em valor técnico!
Igualmente, o maior agradecimento a todos os restantes colaboradores do Grupo que participaram ao longo
do projecto ou em fases particulares, e que constituíram um enorme apoio para a obtenção dos objectivos.
Para a restante equipa de engenharia e suporte administrativo, vai o nosso maior reconhecimento pela facilidade de enquadramento na equipa, o seu empenho, e
pelo sentimento de confiança que transmitiam defendendo os objectivos, como se fossem seus.
Uma palavra de agradecimento a todos os fornecedores pelo empenho que puseram no desenvolvimento do
trabalho e que, sem dúvida, foi parte do sucesso nos
resultados obtidos.
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CENTRAL DE COGERAÇÃO A GÁS
NATURAL - A COMPONENTE
ENERGÉTICA DO PROJECTO
A nova fábrica do grupo Portucel Soporcel em Setúbal, envolveu a construção de uma central de cogeração a gás natural,
em ciclo combinado, no interior do complexo.
Envolvendo a produção em simultâneo, de energia térmica e
energia eléctrica, a cogeração permite vantagens ambientais e
energéticas. É uma utilização com elevado rendimento e recorrendo a um combustível com teor reduzido de carbono, como é
o caso do gás natural.
É a maior central de cogeração a gás natural, actualmente em
Portugal. Esta instalação foi desenhada para fornecer vapor necessário ao funcionamento da nova máquina de papel da fábrica de Setúbal.
Foi desenhada para fornecer, em termos médios, 110 t/h de
vapor de baixa pressão - 4,8 bar(a) e 6 t/h de vapor de média
pressão - 6,5 bar(a), sendo a energia eléctrica produzida, em
termos médios, cerca de 75 MWh.
O projecto desta central de cogeração significou, na prática,
construir uma “fábrica dentro da fábrica”. É uma instalaçãosatélite deste complexo e foi o único projecto da nova fábrica
entregue em regime de «chave-na-mão» a um consórcio da Ensulmeci com a Somague.
Para garantir a fiabilidade do processo, optou-se por ter todos
os equipamentos principais em duplicado. Esta central de cogeração conta assim com dois grupos de equipamentos: duas
turbinas a gás natural e duas caldeiras recuperativas. Com este
desenho, em caso de avaria ou manutenção de um dos grupos,
o défice de vapor é compensado pela central existente.
A nova central de cogeração tem como equipamentos principais:

Duas Turbinas a Gás
Fabricante: General Electric
Modelo: GE LM2500 + G4 DLE
Potência: 32,5 MW (ISO 15ºC 60% HR) cada

ANTÓNIO ESTUDANTE OLIVEIRA

Responsável da área de Energia
e Central de Cogeração
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Turbina de ciclo simples (não regenerativa) de dois eixos:
- Gerador de gases, no primeiro eixo, com:
Compressor de ar, axial, de 17 etapas (as 7 primeiras de geometria variável). RC: 23:1
Câmara de combustão única, em anel, com sistema seco de
baixas emissões (DLE)

Turbina de alta pressão, axial, de 2 etapas.
- No segundo eixo, a Turbina de potência de baixa pressão, de 6 etapas, com velocidade de rotação de 3 600
rpm, ligada aerodinamicamente ao gerador de gases.

Geradores
Fabricante: BRUSH
Modelo: Brush BDAX 71-193ERH
Número de polos: 2
Velocidade de rotação: 3 000 rpm
Tensão nominal: 15 000 V
Frequência: 50 Hz
Potência nominal: 38 117 KVA (com água de arrefecimento a 35ºC)
Arrefecimento: Circuito indirecto por água tipo TEWAC
(Totally Enclosed Water to Air Cooled)

Duas Caldeiras Recuperativas
Fabricante: FOSTER WHEELER
Gerador de vapor de tubos de água para recuperação
de calor dos gases de escape da turbina de gás LM2500
+ G4 e geração de vapor a 2 níveis de pressão, com possível assistência de um queimador de pós-combustão
de gás natural.
Caracteristicas principais:
Vapor de Alta Pressão, max.
Caudal (kg/h)
- 67 800
Temperatura (ºC)
- 510 ± 5
Pressão (bar, a)
- 82,6
Vapor de Baixa Pressão, max.
Caudal (kg/h)
- 5 500
Temperatura (ºC)
- Saturado
Pressão (bar, a)
- 4,8

Uma Turbina a Vapor
Fabricante: MAN
Modelo: MAN MARC-4B02
Características principais do turbogerador a vapor:
Turbogerador baseado numa turbina de vapor de contrapressão, multietapa, com extracção intermédia, que
permite produzir até 16,27 MWe a 15 KV.

Gerador
Fabricante: CONVERTEAM
Modelo: A160E4
Número de polos: 4
Velocidade de rotação: 1 500 rpm
Tensão nominal: 15 000 V
Frequência: 50 Hz
Potência nominal: 20 463 KVA (com água de arrefecimento a 35ºC)
Arrefecimento: Circuito indirecto por água tipo TEWAC
(Totally Enclosed Water to Air Cooled)

Como marcos mais significativos do desenvolvimento
do projecto temos:
Novembro de 2007 - Adjudicada a central de cogeração;
Abril de 2008 - Iniciaram-se os trabalhos no local;
15 de Julho de 2009 - Primeiro acendimento de uma
turbina a gás;
29 de Julho de 2009 - Primeiro paralelo com o sistema
energético nacional;
11 de Agosto de 2009 - Produção em contínuo de vapor e energia eléctrica;
15 de Agosto de 2009 - Arranque da máquina de papel.
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PIRES DO AMARAL

Coordenador de Segurança em Projecto e Obra

A SEGURANÇA
E AMBIENTE
DURANTE
A EXECUÇÃO
DO PROJECTO
A construção da nova fábrica de papel em Setúbal, incluindo a nova central de cogeração a gás natural foi um
desafio com recurso a todas as capacidades, não só pela
sua dimensão, mas sobretudo, porque, apesar de ser
uma obra complexa, impunha um prazo de execução reduzido, quando comparado com projectos congéneres.
Neste contexto, foi chamada a área de segurança a desempenhar o seu papel.
A segurança incorpora-se na equipa de projecto em
2006 e 2007, constituindo em figura de lei pelo coordenador de segurança e saúde no projecto e construção.
Todavia, porque este empreendimento, pelas suas características, tinha sido objecto de Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do qual resultou a DIA
(Declaração de Impacte Ambiental) e posteriormente
o RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental com
Projecto de Execução), era necessário também acautelar a gestão ambiental durante a execução da obra nos
aspectos associados aos descritores ambientais que deveriam ser acompanhados durante a construção.
Tomou-se então como opção, juntar as duas valências
num mesmo órgão, passando a designar-se de Coordenação de Segurança e Ambiente.
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Durante a fase inicial de projecto (engenharia de detalhe), o coordenador de segurança desenvolveu estudos e
acompanhou todas as definições de segurança, relativamente a todas as actividades e especificidades, nomeadamente no sistema de segurança contra incêndios.

› Providenciando recursos adequados para pôr em prática os objectivos;
› Formação/Sensibilização em segurança e ambiente a
todos os trabalhadores;
› Controlando e auditando a eficácia de todo o sistema.

Foi nesta fase de projecto que, para além do acompanhamento das questões de segurança e ambiente relativas às definições em fase de engenharia, se desenvolveu o modelo de gestão da Coordenação de Segurança
e Ambiente para execução de obra, e que contemplava
vários aspectos.

A coordenação de segurança e ambiente integrou a vigilância e portarias de estaleiro, tendo sido implementado
um controlo electrónico de acessos para pessoas.
Para o apoio aos cuidados de saúde foi montado um posto de primeiros socorros, e implementado um sistema de
emergência que integrava a participação da estrutura de
emergência das fábricas existentes.

Objectivos e Organização

Integrar na coordenação de segurança, embora devidamente individualizadas e responsabilizadas, todas as
estruturas de segurança e ambiente dos empreiteiros de
modo a que, em conjunto, efectivamente houvesse:

Em todas as fases de obra, até conclusão do comissionamento e start-up, foi objectivo manter níveis de
elevado empenhamento e responsabilidade, quer da estrutura de coordenação de segurança da nova fábrica
de papel, quer das estruturas de segurança de todos os
empreiteiros/fornecedores/prestadores de serviços;
› Integrando a segurança, saúde e ambiente em todos
os níveis de funções e de decisões da gestão, quer da
nova fábrica de papel, quer dos empreiteiros;

O empenhamento – implica, por exemplo, pôr em prática, discutir a segurança em reuniões (próprias de cada
empreiteiro, da coordenação de segurança), inspecções
regulares e permanentes às frentes de obra e fazer investigação de segurança.
A participação dos trabalhadores – que com os seus conhecimentos contribuem para uma correcta detecção de

riscos e para a aplicação de soluções viáveis. O veículo
de consulta dos trabalhadores foi feito através, quer da
sua participação directa, quer dos responsáveis directos
de segurança. Para o efeito, recorreu-se entre outros, à
comissão de segurança (reunião semanal de todos os
responsáveis de segurança em obra), reuniões diárias
das equipas de segurança e discussões informais.
Uma abordagem estruturada de coordenação – na
avaliação completa dos riscos bem como a introdução
e a observância de métodos de trabalho seguros, suportada por um programa de verificações/inspecções
permanente permitindo avaliar da adequabilidade das
medidas.
Um planeamento – que identificava e avaliava os riscos
das actividades, e o modo como podem ser controladas:
› Avaliação de riscos e identificação de medidas de prevenção;
› Identificação das disposições e organização dos responsáveis de segurança para exercer o controlo;
› Identificação das necessidades de formação/sensibilização;
› Assegurar a existência de conhecimentos, capacidades e competências em matéria de seguimento da actividade em segurança.
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As práticas para verificação e controlo do sistema
Durante a fase de construção, foram desenvolvidas as
seguintes práticas para verificação e controlo da funcionalidade do sistema instituído:

A implementação e execução - envolvia a execução dos
planos e podia implicar mudanças na organização e
nos processos de trabalho, no ambiente de trabalho, no
equipamento e nos produtos utilizados.
A formação/sensibilização dos trabalhadores – abrangia riscos existentes, medidas de protecção a seguir e
procedimentos de emergência.
As verificações e acções correctivas – o desempenho foi
acompanhado, quer de forma reactiva, utilizando registos de incidentes, quer de forma pro-activa, através do
“feedback” das inspecções e auditorias.
As investigações de incidentes identificaram as causas
imediatas e subjacentes, incluindo as deficiências a nível, quer dos procedimentos, quer do comportamento
humano.
A avaliação e auditoria do sistema - permitia verificar
o desempenho global de coordenação e se a política
(prática) adoptada, a organização e os sistemas permitiam alcançar os objectivos.

Os instrumentos de gestão da Coordenação de Segurança e Ambiente
Foram preparados os seguintes instrumentos de gestão
da segurança e ambiente para a fase de projecto e obra:
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- Regulamento Geral de Higiene, Segurança e Ambiente em Estaleiro de Obra (RGE), foi o instrumento regulador entre a entidade dono de obra, empreiteiros e
fornecedores, no que concerne às matérias de segurança, higiene, saúde e ambiente tendo em vista o enquadramento das relações de todos os intervenientes no
estaleiro.
- Plano de Segurança, Saúde e Ambiente em fase de
projecto e posterior desenvolvimento para a fase de
construção, incluindo os procedimentos específicos.
Correspondia ao exigido nos termos do artigo 6.º e artigo 11.º do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro (este decreto-lei procede à revisão do decreto-lei
n.º 155/95, de 1 de Julho, continuando naturalmente
a assegurar a transposição para o direito interno português da Directiva n.º 92/57/CEE, do Conselho, de 24
de Junho).
- Manual de Segurança, Saúde e Ambiente Geral de
Construção, onde se definiam as práticas de higiene,
segurança, saúde e ambiente na fase de construção, e
elemento de suporte à formação/sensibilização nas matérias transversais aplicáveis a todos os intervenientes
na obra.
Para além destes documentos estruturais, foram ainda
redigidos e editados:
- Plano de emergência geral de estaleiro
- Procedimentos de segurança geral
- Procedimentos de segurança por actividades

› Acções diárias de formação/indução de segurança
para acreditação de pessoal em obra;
› Acompanhamento das acções de intervenção dos responsáveis de segurança dos empreiteiros;
› Inspecções de segurança de regulação dos equipamentos de movimentação de cargas em obra (gruas
fixas e móveis);
› Inspecções de segurança de regulação de todos os
meios auxiliares de segurança na construção em termos de segurança (andaimes, plataformas, passadiços,
escadas, etc.);
› Inspecções de segurança diárias de regulação e controlo das protecções de segurança colectiva;
› Inspecções de segurança diárias à implementação do
uso correcto dos equipamentos de protecção individual;
› Inspecções de segurança diárias para regular interferências de empreiteiros;
› Regular a aplicação e adaptação dos planos de segurança dos empreiteiros;
› Regular a elaboração e aplicação dos planos de segurança específicos para as diversas áreas e trabalhos de
actuação dos empreiteiros;
› Auditorias de segurança aos estaleiros sociais dos empreiteiros;
› Auditorias de segurança aos estaleiros de obra dos
empreiteiros;
› Auditoria da avaliação do nível de segurança global
dos empreiteiros;
› Regular a elaboração e permanente actualização dos
planos de emergência, alarme e evacuação geral e por
áreas de intervenção;
› Regular a implementação e controlo dos meios de
combate a incêndios.

ACOMPANHAMENTO
AMBIENTAL
Para o acompanhamento ambiental, a coordenação de
segurança e ambiente, elaborou os seguintes documentos, que faziam parte integrante dos contratos:
- Plano de gestão ambiental - com todas as directivas e
obrigações decorrentes da aplicação do RECAPE;
- Procedimento especifico de gestão de resíduos;
- Regras para um bom desempenho ambiental na construção.
No acompanhamento ambiental deu-se especial atenção a:
- Gestão de resíduos, de acordo com o procedimento
instituído;
- Controlo e monitorização do ruído ambiental, em linha com o definido no RECAPE;
- Acompanhamento arqueológico.
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Os trabalhos relativos à prospecção arqueológica constituíram uma observação directa das áreas funcionais
da obra, em fase prévia à mesma, com vista à detecção
de estruturas ou artefactos que pudessem ser alvo de
afectação directa decorrente da obra, visando a identificação e registo arqueológico de elementos que pudessem ser colocados a descoberto (quer à superfície,
quer no subsolo) quando da realização de actividades
que implicassem o “remeximento” do solo. Esta tarefa
foi levada a cabo por uma equipa de profissionais experientes, com a intervenção do IPAAR.
A 21 de Dezembro de 2007, e antes do arranque da
obra a 4 de Janeiro de 2008, foi entregue na ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, a “Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro”, acto que oficializa
o arranque da construção referente às obras da nova
fábrica de papel e da central de cogeração.
Começou-se pela actividade de construção e montagem
de infra-estruturas do estaleiro que viria a albergar os
estaleiros de todas as empresas para realização do empreendimento.
E assim progrediu a obra, com elevado nível de segurança, com o crescimento dos edifícios fabris, ao qual
se seguiram as actividades de montagem de equipa-

mentos, actividade mecânica (tubagem, silos, etc.), eléctrica e de instrumentação.
Outras actividades relevantes em matéria de acompanhamento de segurança, foi a construção do ramal ferroviário, a ponte de tubos (piperack), e a construção
do ramal de gás natural e PRM (posto de redução e
medida).
A actividade da coordenação de segurança e ambiente
foi permanentemente avaliada, auditada e inspeccionada, quer pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e APCER, quer pela empresa resseguradora
do projecto, Liberty Seguros.

É de notar a constante carga de mão-de-obra da actividade de construção civil, ao mesmo tempo que as
actividades de montagem assumiam representação
expressiva na obra. Esta acumulação de actividades
exigiu uma preocupação redobrada para a segurança,
principalmente no período de Abril a Junho de 2009.
Foi no decorrer do mês de Junho que se atingiu o pico
de trabalhadores em obra, com 2 283 trabalhadores.

Não foi uma missão fácil, mas valeu a pena, sendo motivo de orgulho o grau de segurança atingido, embora
com uma equipa pequena, mas empenhada.
Concluímos a obra com uma boa prestação em matéria
de higiene, segurança e saúde – oficialmente classificada de excelente, segundo os parâmetros da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Foram necessárias 5 500 mil horas para a realização da
construção, comissionamento e arranque em produção
de todo o empreendimento.
De notar o peso de 57% da actividade de construção
civil e os 5% que representou o staff de projecto e fiscalização.

Alguns dados estatísticos
de segurança
› 290 empresas em estaleiro de obra
› 79 reuniões gerais de coordenação de segurança

Peso das actividades na realização do empreendimento

› 462 acções de sensibilização de segurança
› 11 120 cartões emitidos de autorizações de entrada
› 918 equipamentos inspeccionados

Mão-de-obra ao longo da construção

Mão-de-obra por especialidade
(evolução mensal)
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CARLOS BRÁS

Director Fabril das Fábricas de Papel de Setúbal

A PREPARAÇÃO PARA A ENTRADA
EM EXPLORAÇÃO DA NOVA
FÁBRICA DE PAPEL DE SETÚBAL
DO GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
Em Outubro de 2006, iniciaram-se os trabalhos de preparação para a entrada em exploração da nova fábrica de
papel, a qual ainda se encontrava numa fase de projecto.
Inicialmente, fez-se uma abordagem a algumas soluções
propostas, na fase da Pré-Engenharia, nas áreas da Preparação de Pastas, Aditivos Químicos e Transformação
de Papel. A partir de uma análise crítica, introduziram-se
algumas alterações tendo em vista a melhor adequação
à fase da exploração da fábrica. Apoiou-se o trabalho da
equipa do projecto, na comparação e análise detalhada
das propostas dos fornecedores de equipamentos.
Numa segunda fase, definiu-se o esquema organizacional da nova fábrica e identificaram-se os potenciais candidatos, no seio do grupo Portucel Soporcel, a assumirem posições relevantes na gestão da nova organização.
Avaliaram-se sinergias organizacionais entre as duas
fábricas de papel de Setúbal, nas áreas dos materiais de
embalagem e dos laboratórios.

54 / Nova Fábrica de Papel

O efectivo da nova fábrica foi objecto de proposta à Administração Executiva da Empresa para aprovação, daí
resultando a programação do recrutamento e formação
dos novos trabalhadores.
Entretanto, foram estudados vários cenários relativos à
fábrica de papel existente e o respectivo impacto económico no grupo Portucel Soporcel. Pretendia-se perceber se alterações, no modelo de funcionamento da
fábrica existente, acarretariam sinergias importantes,
ao nível do complexo industrial de Setúbal, e mesmo do
Grupo, como, por exemplo, as resultantes da concentração de toda a transformação de papel na nova fábrica.
Deste estudo resultou que o mais viável e interessante,
do ponto de vista das sinergias criadas, era a desactivação da Transformação dos formatos folio na fábrica existente e a sua transferência para a nova fábrica,
substituindo três cortadoras de baixa eficácia por uma
cortadora mais eficiente.

Esta operação, conjugada com uma melhor racionalização dos recursos humanos na fábrica existente, originou a transferência de cerca de 80 pessoas para a
nova fábrica.
Ainda antes da decisão final sobre o início da implementação do projecto, estabeleceram-se estratégias
para aquisição das matérias subsidiárias e consumíveis
para a nova fábrica. O efeito de escala associado às
quantidades em jogo, relativo à produção anual de mais
de 500 000 toneladas de papel, permitia uma acrescida capacidade de negociação com fornecedores. A
Direcção de Compras, em colaboração com a Direcção
Fabril, procedeu à programação rigorosa das vagas de
compras a efectuar já com a inclusão da nova fábrica
de papel (ATF).
Tomada a decisão final sobre o projecto ATF, havia
agora a necessidade de colocar em marcha todo o planeamento anterior. De imediato, foram nomeados os
principais responsáveis pela gestão da fábrica: Produção de Papel, Transformação e Expedição, Controlo do
Processo e Qualidade. Estes passaram a ser elementos
chave na implementação e controlo dos planos, e principalmente na programação e efectivação da formação
e treino das equipas a recrutar. A nova equipa de gestão desempenhou um papel determinante no próprio
processo de recrutamento, juntamente com a Direcção
de Pessoal e Organização.
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GONÇALO VIEIRA

Director de Logística do grupo Portucel Soporcel

IMPACTO DA NOVA FÁBRICA
NA LOGÍSTICA DO COMPLEXO
INDUSTRIAL DE SETÚBAL
ENQUADRAMENTO

Passaram a fazer-se reuniões periódicas (semanais)
com os vários intervenientes, neste processo de preparação para a exploração da nova fábrica: Direcção de
Compras, Gestão de Embalagem, Sistemas de Gestão,
Direcção de Projecto e Direcção de Manutenção. Nestas reuniões, fazia-se o controlo das acções em curso e
estabeleciam-se novas acções, em função dos desvios
em relação aos planos iniciais. O envolvimento de diferentes áreas da empresa foi determinante para que, na
data prevista para o arranque da nova unidade, tudo
estivesse pronto.
De realçar que a ATF obteve a sua certificação de Qualidade, Ambiente e Segurança, antes mesmo do seu arranque.
Entretanto, as equipas recrutadas para as áreas da Produção de Papel, Transformação, Manutenção e Laboratórios, seguiam os seus planos de formação com a ajuda
importante da fábrica de papel da Figueira da Foz, onde
permaneceram vários meses em treino, enquadrados
pelas equipas operacionais dessa unidade fabril.
Paralelamente, e já após a decisão sobre o fornecedor
da máquina de papel, fez-se o seguimento criterioso
dos detalhes de engenharia da máquina, introduzindo,
sempre que necessário, pequenas melhorias de acordo
com a experiência adquirida noutras unidades industriais. O mesmo seguimento foi efectuado noutras áreas
do processo produtivo.
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Cuidados acrescidos foram tidos em conta, em relação
ao arranque da fábrica: formação das equipas de “commissioning” e respectivo planeamento e controlo, adequação das expectativas, em relação à curva da aprendizagem com a necessidade de uma evolução cautelosa
dos níveis de qualidade dos produtos fabricados na
fase do arranque, aproximação rigorosa do processo de
“fine-tunning” com identificação clara de tarefas e responsabilidades, envolvimento das equipas de operação
nas montagens e “commissioning” dos equipamentos,
de modo a melhorar o seu conhecimento sobre os mesmos.
Foi criado um grupo de trabalho dedicado exclusivamente ao planeamento do arranque, fazendo a ponte
entre a estimativa da evolução das capacidades e níveis de qualidade e a necessidade da colocação dos
produtos fabricados, nesta fase, no mercado. Daqui
resultou um trabalho intenso que permitiu à Direcção
Comercial e à Direcção de Marketing, assumirem compromissos com clientes alvo, de forma a garantir, desde a primeira hora, o escoamento do papel fabricado.
A 15 de Agosto de 2009, arrancou a máquina de papel
4 de Setúbal e nesse momento, começou uma nova
fase: colocar a nova fábrica de papel do Grupo no podium da notoriedade mundial.

O grupo Portucel Soporcel é um dos maiores exportadores nacionais, efectuando vendas para cerca de 100
países nos cinco continentes. O Grupo é responsável por
aproximadamente 10% do total da carga convencional e
contentorizada, movimentada em todos os pontos de Portugal, assumindo-se assim como o centro de uma das operações logísticas mais complexas e de maior volume do
país, em termos de aprovisionamento de matérias-primas
e subsidiárias, materiais de embalagem e expedição de
produtos fabricados/acabados.
Para melhor sustentar a estrutura de apoio aos clientes
espalhados pelos cinco continentes, o Grupo dispõe de
um elaborado sistema logístico de transporte dos seus
produtos.
Até Setembro de 2009, na actividade do papel, o transporte primário dos produtos do Grupo continuou a ser
feito, na sua maioria, por via rodoviária, que representa
aproximadamente 60% do total (cerca de 20 mil cargas).
O transporte marítimo corresponde a aproximadamente
39% (cerca de 14 mil cargas/contentores) e o transporte
multi-modal representa apenas 1%.
Na ligação aos portos marítimos, o Grupo utilizou, na sua
grande maioria, o transporte ferroviário a partir do complexo industrial da Figueira da Foz, sendo o transporte
rodoviário a única solução a partir do complexo industrial
de Setúbal.

Em síntese, o grupo Portucel Soporcel efectuou, até Setembro de 2009, por transporte primário e secundário,
cerca de 45 000 cargas, o que se traduz em cerca de
225 cargas/dia.

NOVA FÁBRICA DE SETÚBAL
O arranque da nova unidade industrial, em Agosto de
2009, representa um acréscimo da capacidade produtiva do Grupo em 500 000 toneladas/ano, passando a
ter uma capacidade/necessidade de expedição de cerca
de 1,5 milhões de toneladas de papel, com aproximadamente 780 mil toneladas a partir do complexo industrial de Setúbal.
Este aumento considerável de volume fez o Grupo repensar o seu actual modelo logístico e ajustá-lo para
que seja ainda mais sustentável, mais eficiente e mais
competitivo, mantendo elevados níveis de serviço logístico capazes de satisfazer as exigências dos nossos
clientes.
Este repensar da logística prevê uma redução do transporte rodoviário e um aumento do transporte marítimo.
Estima-se que o transporte multi-modal se situe em 1%
podendo aumentar, se as condições o permitirem.

Na Europa, o Grupo utilizou 15 plataformas logísticas,
das quais 5 marítimas, e nos EUA 5 plataformas logísticas marítimas. A partir destas plataformas na Europa, o
Grupo expediu até Setembro de 2009, por via rodoviária,
mais de 9 mil cargas.
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do transporte rodoviário), na criação de sistemas tarifários diferenciadores para os “carregadores âncora
estratégicos”, como é o caso do grupo Portucel Soporcel
e na implementação de uma nova lei dos portos, ajustada
ao modelo económico actual.

As operações portuárias continuam muito pouco
eficientes e transparentes, por conciliarem vários in-

tervenientes e consequentemente, muita burocracia. Há
necessidade de aumentar a transparência da facturação,
conhecendo o verdadeiro custo da operação portuária
pois, só assim, é possível influenciar o seu custo.

Como referido, o recurso ao transporte marítimo vai conhecer um incremento significativo com esta nova fábrica.
A nossa previsão é de que, do total desta nova capacidade de produção, cerca de 400 000 toneladas/ano sejam
movimentadas pelos portos portugueses um acréscimo
de cerca de 33 mil TEUs/ano (132/dia), com principal
destaque para os portos de Setúbal, Lisboa e Sines dada
a situação de proximidade ao nosso complexo industrial
de Setúbal.
Com este incremento do transporte marítimo, o Grupo
estima vir a tornar-se responsável, no corrente ano, por
cerca de 12% de toda a carga contentorizada exportada nos portos portugueses, a que deve ser acrescido o
retorno de contentores vazios capaz de suportar este
crescimento (“logística inversa”).
Apesar da redução no peso do transporte rodoviário,
irá verificar-se um aumento do volume transportado
por este modo de transporte, que se estima corresponder a cerca de 4 mil camiões/ano (16 camiões/dia) no
complexo industrial de Setúbal.
Em suma, o fluxo rodoviário e marítimo, no complexo
industrial de Setúbal, irá aumentar em cerca de 21 mil
cargas/ano (84 cargas/dia).
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O transporte ferroviário de papel vai aumentar significativamente na ligação deste complexo industrial aos
portos, utilizando o ramal interno existente, mas também para fins de exportação, tendo como principais
destinos a Espanha e a Alemanha.
A rede de plataformas logísticas na Europa vai sofrer
ajustamentos, não sendo objectivo do Grupo aumentar
o seu número, mas ajustar as suas localizações para
melhor servir os mercados/clientes que estão em fase
de crescimento.
Perante esta nova realidade, a complexidade logística
aumentará consideravelmente e o complexo industrial
de Setúbal passará a ter uma operação logística “mais
completa” em que todos os fluxos dos diferentes modos
de transporte vão crescer significativamente e alguns
vão colaborar entre si.
Os desafios logísticos internos e externos são enormes.
Internamente, acreditamos que a competitividade desta
operação logística vai ser conseguida pela optimização
dos fluxos/custos logísticos actuais, pela redução de stocks de produto acabado, pela procura constante de oportunidades, pelo serviço logístico e pela definição de estratégias médio/longo prazo cada vez mais sustentáveis.

A nossa logística ao cliente, com cerca de 3 mil pontos
de entrega, tem padrões de qualidade cada vez mais exigentes, tornando a nossa operação logística num modelo
de “just-in-time” em que a data e hora de entrega dos
produtos são cruciais, independentemente da localização
geográfica do cliente.
Externamente, o Grupo vai continuar a lutar para que
sejam eliminados determinados entraves logísticos, no
transporte marítimo, nos portos e no transporte rodoviário e ferroviário, que afectam a nossa competitividade.

NO TRANSPORTE
MARÍTIMO
No entendimento do Grupo, são múltiplas as acções
que urge desenvolver no sentido de melhorar a eficiência operacional e de reduzir os custos dos portos portugueses, potenciando assim a oferta de serviços regulares e integrados de “porta-a-porta”, na transparência do
verdadeiro custo da operação portuária, na redução da
burocracia através da simplificação de processos documentais/administrativos, numa maior flexibilidade de
horários das operações portuárias (grande vantagem

A baixa flexibilidade de horários no transporte
marítimo, associada a dificuldades na navegação noc-

turna de algumas barras, continua a ser um entrave ao
desenvolvimento deste meio de transporte.

As políticas tarifárias das administrações não são um
instrumento de indução de competitividade, mas sim uma
desvantagem competitiva. Os bons resultados atingidos
pelos portos nacionais, nos últimos anos, são reflexo sobretudo da imposição de tarifários mais elevados, a sua
não-negociação com os carregadores, a não atracção de
maior volume de carga e não aumento da eficiência da
gestão portuária.
É fundamental que a produtividade dos portos nacionais
aumente consideravelmente para que o volume movimentado por funcionário possa atingir os níveis médios
da Europa.

Para uma maior competitividade dos portos é também fundamental que a nova lei dos portos seja

aprovada. É importante uma reforma do regime jurídico
do trabalho portuário, a definição de padrões de qualidade para os serviços e fornecimentos associados a taxas
com ressarcimento de prejuízos no caso dos padrões de
qualidade não serem atingidos e a abertura das operações portuárias a empresas externas.
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fotografia: Luís Campos
local: Açude do Sobreirinho

NO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO

TRANSPORTE
FERROVIÁRIO

À semelhança do que existe noutros países da Europa,
deverá ser feita uma derrogação da legislação rodoviária
de modo a permitir o aumento do peso bruto máximo
no transporte de contentores aos portos de 44 para, no
mínimo, 48 toneladas.

Apesar dos recentes desenvolvimentos deste tipo de
transporte, ainda há muito por fazer. Continua a não existir capacidade para transportar parte da carga de que o
Grupo necessita, nomeadamente para exportação e em
mercados próximos como Espanha e França, mas também na ligação aos portos de maior proximidade do Grupo, como é o caso da Figueira da Foz e de Setúbal.

A limitação actual, às 44 toneladas brutas de peso máximo, condiciona o volume de carga em contentor, o que
acarreta não só o aumento nos custos e perda de competitividade, nomeadamente em relação aos concorrentes
do Centro (48-50 tons) e Norte (48-60 tons) da Europa,
mas também maior volume de tráfego nas estradas e
maior impacte ambiental.
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Em síntese, num mundo cada vez mais global, a competitividade e a excelência logística são factores críticos de
sucesso para o crescimento e desenvolvimento sustentável das empresas.

Notícias do
SECTOR
› Uma casa de papel suíça para países em desenvolvimento
› Melhorar o desempenho industrial? Soluções ABB
› Barack Obama - Uma imagem vale mais que mil palavras
› SEW-EURODRIVE PORTUGAL reforça oferta de serviços especializados
› AMS Goma-Camps inicia a sua actividade produtiva em Portugal
› Fapajal
› Antiga Casa Pompeu
› Europac aumenta a capacidade de kraftliner de Viana do Castelo
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CASA DE PAPEL
Uma casa de papel suíça para países
em desenvolvimento.

A ideia é fascinante: uma casa de papel ofereça um tecto aos pobres do Terceiro Mundo. Uma empresa suíça,
de um investigador alemão, propôs-se produzir em série esta casa avaliada em 6 000 francos suíços (5 440
dólares). O engenheiro Gerd Niemöller tem o seu ponto
de vista. Pode-se imaginar campos de refugiados com
casas de papel, cuja estrutura é parecida com a de uma
colmeia.
Uma cozinha, dois quartos, uma casa de banho e uma
área de serviço na parte externa. Assim desenhou o engenheiro a sua casa modelo, de 34 metros quadrados,
para África ou outras regiões em crise. As paredes, duas
placas de cobertura unidas entre si por divisões hexagonais, recordam as colmeias de abelhas. Graças a esta
estrutura hexagonal, as paredes de celulose impregnada com resina sintética, são incrivelmente resistentes.
“As nossas grandes colmeias são capazes de suportar
mais de 200 toneladas num metro quadrado”, explica
o engenheiro. Devido ao tratamento que se lhe dá, o
material também se torna resistente ao fogo, ao ar e à
água. Além disso, não se consomem recursos. “À nossa
casa de Africa também lhe chamamos casa de uma só
árvore”. Atina Argentina.
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ABB
Melhorar o desempenho industrial?
Soluções ABB
Case study

A segurança em primeiro lugar

ABB Full Service : um conceito integrado de manutenção, disponibilidade de recursos para o seu desenvolvimento e implementação das melhores práticas.

A transição foi efectuada com sucesso e têm sido registadas grandes melhorias, uma das mais importantes na
área da segurança ocupacional. A parceria introduziu
muitas ideias inovadoras sobre o aperfeiçoamento da
segurança no trabalho. Por exemplo, passaram a realizar-se reuniões conjuntas sobre segurança, com a finalidade de discutir os incidentes de forma exaustiva.

As máquinas de papel existem
para produzir
A fábrica de papel do Grupo Myllykoski, situada em Anjalankoski, na Finlândia, produz papel para impressão a
partir de pasta de madeira, utilizando três máquinas de
papel e uma máquina de papel revestido. A capacidade
de produção desta unidade industrial é de 560 000 toneladas, sendo 350 000 toneladas de papel não revestido
(SC) e 210 000 toneladas de papel revestido (MWC). A
Myllyskoski Paper pretende melhorar a sua competitividade e acredita que a manutenção é uma das áreas chave
para aumentar a produtividade. A companhia iniciou um
processo de selecção de um parceiro para a manutenção
integral, que se espera esteja mais bem equipado para
alterar a cultura das operações de manutenção.
A Myllyskoski Paper analisou as várias alternativas de
manutenção e realizou auditorias antes de seleccionar
o seu parceiro, tendo-se decidido, em Junho de 2006,
pela solução ABB Full Service . A responsabilidade pela
manutenção integral foi transferida para a ABB no início de 2007. O objectivo era, para além de reduzir custos e aumentar a eficiência da produção, encontrar o
melhor modelo de operação, a nível mundial, e aplicá-lo
em Anjalankoski.
Tuomo Tuomela, vice-presidente executivo do Grupo
Myllykoski, comentou: “Um factor decisivo na selecção de
um parceiro é que seja capaz de desenvolver a operação
da fábrica. Outro importante critério é a vasta experiência não só no nosso sector, mas também noutros. Quando se transfere a responsabilidade pela manutenção, a
própria implementação da mudança exige experiência.
A ABB dispõe de um conceito completo para este fim, e
tem uma tradição de grande competência em processos
de electricidade e automação, bem como de energia.”

Soluções ABB:
Indústrias mais limpas e maior produtividade.

A rápida industrialização continua, hoje, a transformar e melhorar a nossa qualidade de vida.
No entanto, a manutenção desta tendência requer
tecnologias de ponta em electricidade e automação,
como as que a ABB oferece.

A ABB possui as soluções que permitem o progresso
e o aumento da eficiência em sectores como
os da indústria naval, indústria química, refinação
de petróleo e gás, metalurgia, tratamento de águas,
pasta e papel, cimentos e vidro, e extracção mineira.

A monitorização activa da segurança ocupacional é
apenas um dos indicadores de desempenho (KPI) presentes no acordo Full Service. Outros indicadores incluem a avaliação do índice de satisfação do cliente,
da eficiência e dos custos de produção, todos monitorizados mensalmente e seleccionados para permitir uma
visão mais completa da situação. Para a Myllyskoski, o
benefício mais importante está no facto de, agora, poder manter a produção a operar tão eficazmente quanto possível e evitar interrupções na produção.

Construindo parcerias e gerindo a mudança
A Myllyskoski Paper acredita que a cooperação com a
ABB tem sido um êxito. Existe uma visão comum sobre
os objectivos e sobre a forma de os alcançar, e tem-se
verificado também uma alteração significativa no modo
de operar e de pensar da organização. Foi importante o
papel da preparação de trabalho e da comunicação na
mudança do paradigma de gestão.
A questão da subcontratação de serviços deve ser
sempre avaliada numa perspectiva de garantia do desenvolvimento e futuro da instalação industrial. Para a
Myllyskoski Paper, a melhor solução foi encontrar uma
parceria de manutenção a longo prazo. A empresa pretendia melhorar a competitividade da sua fábrica de papel adoptando uma solução que não só focasse a redução
de custos e a eficiência da produtividade, mas também
assegurasse o desenvolvimento e o futuro da fábrica. A
ABB possuía a experiência necessária para implementar
e acelerar uma cultura de mudança, pelo que foi escolhida pela Myllyskoski como parceira para a manutenção.
ABB Service . Rua Aldeia Nova, s/nº. 4455-413 Perafita . Telef: +351 229 992 500 . Fax: +351 229 992 572 . www.abb.pt
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Durante os dois primeiros anos,
a ABB alcançou:

Disponibilizando serviços de manutenção
de elevada qualidade

› Melhoria do OEE: PM4 +0,9%, PM6 +7,0%, PM7 +5,0%
› Maior produção e velocidade: foram atingidos 9 recordes diferentes, nomeadamente no que se refere à
velocidade, toneladas produzidas, etc.
› Redução de cerca de 10% nos custos totais de manutenção em cada ano de operação do contrato de Full Service (num total de 6,8 milhões de dólares poupados).
› Decréscimo de cerca de 70% do número de acidentes
com o pessoal de manutenção no primeiro ano, e 66%
no segundo.
› Redução da equipa de manutenção em 21% durante
os dois primeiros anos.

› Responsabilidade global pelas acções de manutenção
nas instalações da Myllyskoski:
› Manutenção diária
› Grandes reparações
› Gestão de paragem
› Planeamento e execução de investimentos
de substituição (despesas de capital)
› Gestão de material e subcontratação
› Gestão da eficiência energética
› Todo o pessoal de manutenção (169 pessoas) transferido para a ABB
› Acordo de longo prazo a preço fixo: duração do primeiro período contratual igual a cinco anos.
ABB Service
Rua Aldeia Nova, s/nº.
4455-413 Perafita
Telef.: +351 22 9992500 / Fax:
www.abb.pt

+351 22 9992572

BARACK
OBAMA

Uma imagem vale mais
que mil palavras

Parabéns à equipa da «ATF - About the Future»
pelo arranque e sucesso da nova PM4 em
Setúbal.
UltraTemp™

MonoTier® II-R

AstenJohnson orgulha-se de ser o principal
fornecedor da vestimenta desta máquina de
papel equipada com as mais recentes inovações
tecnológicas.
AstenJohnson, a Paixão pelo Papel.

“Leio os periódicos e gosto de o fazer em papel. Adoro sentir a sensação do tacto”. Barack
Obama, provavelmente a pessoa mais influente, hoje, no mundo. El Correo (2009).
FORMING FABRICS | PRESS FABRICS | DRYER FABRICS | SPECIALTY FABRICS | JOHNSON FOILS
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www.astenjohnson.com

SEW-EURODRIVE
PORTUGAL

reforça oferta de serviços especializados
Serviços de Reparação em Redutores
Industriais
A SEW-EURODRIVE PORTUGAL continua a investir fortemente nos serviços especializados em redutores industriais, nomeadamente na sua capacidade técnica e
de resposta. A sua oficina especializada, localizada na
sede da empresa, na Mealhada, conta agora com mais
meios humanos e materiais para conseguir responder
às crescentes solicitações do mercado. Com a experiência adquirida, nos últimos anos, a reparar unidades de grande porte da indústria cimenteira, mineira,
pasta e papel, indústria cerâmica entre outras, a SEWEURODRIVE PORTUGAL tornou-se numa referência
em termos de qualidade, e prazos de resposta, para a
reparação de redutores industriais das diferentes marcas do mercado. A confirmar este facto surge a reparação, na sua oficina especializada, de redutores industriais provenientes de toda a Península Ibérica, pois é
na Mealhada o Centro de Competência do Grupo SEW
para este tipo de serviço especializado. Paralelamente
e acompanhando a aposta da empresa em alargar o âmbito de fornecimento dos seus serviços especializados,
estão em curso projectos de serviços de manutenção
que passam não só pela reparação/inspecção dos redutores no âmbito de acções de manutenção preventivas/
reactivas, mas também o fornecimento de contratos de
manutenção aos accionamentos instalados. Assim, a
SEW-EURODRIVE PORTUGAL completa todos os serviços relacionados com redutores industriais, oferecendo
não só a sua capacidade de intervenção/reparação, mas
também todos os serviços de inspecção, arranque e comissionamento e gestão/contratos de manutenção, que
incluem a Análise de Vibrações, Termografia, Alinhamento Laser de veios e correias/polias.
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Análise Termográfica
Com o objectivo de melhoria contínua na qualidade
dos serviços técnicos especializados em accionamentos
electromecânicos e electrónicos, a SEW-EURODRIVE
PORTUGAL adquiriu competências técnicas e “Know –
How” para realização de análise Termográfica.

(em final de vida ou com problemas) incluindo, se necessário, o fornecimento de motor eléctrico, acoplamentos,
variação electrónica de velocidade (para suavizar o arranque ou para garantir velocidades de funcionamento
reduzidas quando em acções de manutenção), quadro
eléctrico, montagem completa, comissionamento e teste, tudo da responsabilidade da SEW.

Estes factos levam a um aumento da probabilidade
de falhas nas correias/polias e consequentemente da
ocorrência de paragens não planeadas. Paralelamente,
podem ainda ocorrer danos colaterais devido ao aumento das cargas axiais e radiais nos veios onde as polias estão aplicadas (veio do motor e do redutor). Como
consequência, uma diminuição do tempo de vida dos
rolamentos e um aumento da probabilidade de exisSistemas de accionamento com polias/
tência de fractura por fadiga, dos veios. Existem vários
correias
tipos de desalinhamentos em correias: desalinhamento
vertical dos veios/polias, desalinhamento horizontal
As razões mais comuns para a ocorrência de paragens dos veios/polias e falta de paralelismo. Qualquer uma
não planeadas em sistemas de accionamento que in- destas situações deve ser evitada através de um correccluam correias/polias são: (1) a existência de desali- to alinhamento do sistema correias/polias.
nhamentos ou (2) tensão incorrecta. A existência de
demasiada tensão nas correias e/ou de desalinhamento
provoca:
- aumento do desgaste nas polias e correias;
- aumento do atrito do sistema;
- aumento do consumo de energia;
- aumento do nível de vibrações e ruído.

A Análise Termográfica é uma ferramenta fundamental na análise do estado de accionamentos electromecânicos (motoredutores ou redutores industriais) e de
quadros eléctricos. A aquisição de imagens termográficas permite identificar a existência de falhas e, através de um seguimento periódico, identificar a evolução
do estado dos equipamentos críticos. Com mais esta
ferramenta ao seu dispor, a SEW-EURODRIVE PORTUGAL complementa a sua gama de serviços, oferecendo
assim aos seus clientes e parceiros, análises a equipamentos críticos, identificação prematura de falhas e/
ou contratos de manutenção periódica/monitorização
da condição.
Alinhamento Laser
Com o equipamento de Alinhamento Laser (modelo
que já utiliza tecnologia Wireless e que permite, entre
outros, o alinhamento de accionamentos que incluam,
acoplamentos hidráulicos) a SEW-EURODRIVE PORTUGAL reforça a sua capacidade de apoio e supervisão à
montagem de accionamentos mecânicos (moto-redutores e redutores industriais). Desta forma a SEW-EURODRIVE PORTUGAL deu mais um importante passo para
garantir a qualidade e profissionalismo no fornecimento de sistemas “chave-na-mão”. Isto é, substituição de
moto-redutores e/ou redutores industriais existentes
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Acerca da SEW-EURODRIVE PORTUGAL:
A SEW-EURODRIVE PORTUGAL é uma PME com sede e estabelecimento industrial na Mealhada, dedicada à produção/montagem e
assistência técnica completa a toda a gama de equipamentos SEW:
moto-redutores, variadores electrónicos de velocidade e redutores
industriais. A SEW-EURODRIVE PORTUGAL desenvolve uma intensa
actividade na engenharia mecatrónica e sistemas de automação, combinando novas tecnologias de accionamentos industriais mecânicos e
electrónicos. Assegura um serviço de assistência técnica durante 24
horas por dia e 7 dias por semana.
Acerca da SEW-EURODRIVE:

Actualmente, a forma mais rápida, precisa e eficaz de
executar o alinhamento nestes sistemas é através de
equipamentos que utilizem a tecnologia laser. Desta
forma consegue-se, num curto espaço de tempo, identificar com grande precisão e em 3D o tipo de desalinhamento existente.
A SEW-EURODRIVE PORTUGAL adquiriu um sistema de
alinhamento a laser que permite efectuar alinhamentos
com distâncias de operação até 6m em polias/correias
de diferentes larguras e formatos. Para complementar
os serviços efectuados a sistemas com polias/correias,
foi necessário ainda munir os técnicos especializados
da SEW de um outro equipamento que permite medir
a velocidade e a tensão das correias. Este equipamento
detecta a frequência natural de vibração do sistema e
através do valor da massa e comprimento da correia
(informação existente na base de dados do software
que acompanha os técnicos SEW) consegue calcular a
tensão do sistema em análise.

A SEW-EURODRIVE é um líder global no desenvolvimento e produção
de equipamentos e soluções de transmissão e controlo do movimento.
Está presente em todo o mundo através de uma rede de unidades de
montagem e serviço especializado, oferecendo e suportando a mais
vasta gama de soluções de accionamento modulares e integradas, a
par com um conjunto modular de serviços de manutenção CDSR
(Complete Drive Service) e assistência técnica. Conta mais de 12 000
colaboradores, dos quais cerca de 500 dedicados à investigação e
desenvolvimento. A presença global da SEW-EURODRIVE proporciona aos construtores e utilizadores de máquinas a garantia de serviço
local em todo o mundo.

SEW-EURODRIVE PORTUGAL
E.N. 234 - Apartado 15
3050-901 MEALHADA
Tel. (00351) 231 209 670
Fax (00351) 231 203 685
Serviço de Emergência 24/24h: 935 987 130
infosew@sew-eurodrive.pt
www.sew-eurodrive.pt
Contacto para jornalistas:
Inês Gaspar
Tel. (00351) 231 209 670 & Fax (00351) 231 203 685
IGaspar@sew-eurodrive.pt

FAPAJAL
A Fapajal - Fábrica de Papel do Tojal S.A. fez o start-up
de sua nova MP3. A máquina é uma crescent former da
Toscotec, com capacidade de 70 tpd de papéis tissue de
pasta virgem, destinada não só à própria transformação como a transformadores independentes principalmente em Portugal e Espanha. O start-up teve sucesso
e a MP caminha para pleno funcionamento.
Helen Gray de Castro
Administradora
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AMS Goma-Camps
inicia a sua actividade produtiva em Portugal.
O grupo papeleiro Gomà-Camps, com mais de 250 anos
de experiência no sector, iniciou-se formando parte do
capital social de AMS-Papermill & Converting, através
da sua filial portuguesa, Goma-Camps Portugal, passando a denominar-se AMS Goma-Camps. O projecto que
incluía a instalação de uma unidade integrada de produção e transformação de papel tissue em Vila Velha
de Ródão, de acordo com o que a empresa espanhola
anuncia aos accionistas portugueses, já é uma realidade. AMS Goma-Camps iniciou a sua actividade produtiva
integrada em Agosto passado, segundo o planeamento

previsto, com uma capacidade total de produção de
30.000 toneladas/ano, que se destina principalmente
aos mercados da península ibérica e norte de Africa,
assim como a outros países de língua portuguesa no
continente africano, ampliando e consolidando a presença do grupo Gomà-Camps no mercado português.
Gomà-Camps.

Antiga
CASA POMPEU
No dia 22 de Março de 2009, A Antiga Casa Pompeu foi
assolada por um incêndio de grandes dimensões, que
destruiu por completo, as suas instalações e toda a sua
frota, tendo sido este fatídico acontecimento, noticiado
pelos três principais canais televisivos, bem como pela
imprensa escrita.
Num cenário de crise nacional e internacional profundo, a Antiga Casa Pompeu, não cessou a sua actividade,
manteve o seu quadro de pessoal e continuou a cumprir escrupulosamente as suas responsabilidades.

Considerando ser um bom exemplo para as PME´s
portuguesas e todos os empresários, numa época onde
os processos de insolvências e os despedimentos são
cada vez mais frequentes, a Antiga Casa Pompeu mesmo sofrendo um rude golpe na sua estrutura, manteve
uma atitude de luta e trabalho, sendo o nascimento desta nova estrutura, uma conquista digna de registo.
A reabertura das novas instalações da Antiga Casa
Pompeu, ocorreu no dia 10 de Novembro de 2009.
Tiago Silva.
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Tratamento de plasma a frio aplicado a fibras
celulósicas recicladas
Sónia Costa¹, Maria Emília Amaral¹, Carla Gaiolas¹, Naceur Belgacem², Ana Paula Costa¹

1- Departamento de Ciência e Tecnologia do Papel, Universidade da Beira Interior, 6200 Covilhã
2- École Française de Papeterie et des Industries Graphiques, INPG, Grenoble, France

EUROPAC

aumenta a capacidade de kraftliner
de Viana do Castelo.
No início de Outubro, a Europac reiniciou o funcionamento da PM4, dez dias antes do previsto, aumentando a produção de 320 000 a 350 000 toneladas/ano.
Além disso, melhorou a imprimabilidade e resistência
do kraftliner produzido, e a eficiência energética. A empresa reconstruiu a parte húmida e completou a optimização da parte seca, o que permite alcançar uma
velocidade de 1 100 m/min.
Desconhecem-se os nomes dos fornecedores e o investimento realizado. A Europac pretende elevar a capacidade de Viana do Castelo a 400 000 toneladas/ano,
como passo final do seu projecto de expansão, que
ficará completo em 2011. Além das 350 000 toneladas/ano de kraftliner fabricado em Viana do Castelo, a
Europac também produz 560 000 toneladas de papéis
reciclados para cartão ondulado, assim como cerca de
500 milhões de m²/ano de cartão ondulado nas suas
fábricas de Espanha, Portugal e França. IPE N.º 208.
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A reciclagem de papéis é uma actividade que vem ao
longo dos anos atingindo importância mundial, tanto
no aspecto económico, quanto ecológico. O consumo
de papel recuperado aumentou 7,4% em 2007, mostrando o interesse crescente deste sector na economia
portuguesa. Apesar da reciclagem ser um processo promissor, existe alguma problemática, relacionada com
a perda de qualidade da fibra e das propriedades finais
do papel reciclado. Sendo o tratamento de plasma a
frio uma técnica designada como “ecológica”, pois não
usa solventes, a sua utilização na modificação de superfícies celulósicas, tem sido uma mais-valia, na valorização de diferentes materiais. Neste estudo, usou-se
como matéria-prima um tipo de papel fotocópia que
foi submetido a três ciclos de reciclagem, aos quais se
aplicou o tratamento de plasma a frio. Pretendeu-se
tratar as fibras celulósicas recicladas, de forma a modificar a superfície do papel produzido, aumentando
a sua capacidade de absorção sem perder ou mesmo
aumentar algumas propriedades de resistência mecânica e assim valorizar a qualidade deste material para
um uso mais intensivo em papéis absorventes. Neste
trabalho usaram-se diferentes condições de tratamento de plasma, ou seja, uma potência de 200W e 500W,
uma pressão de 200mtorr e 700mtorr e um tempo de
tratamento de 30s, 60s, 120s e 180s. A optimização
do grau de molhabilidade das fibras celulósicas do papel fotocópia, dada pelo valor de ângulo de contacto,
foi obtida para o tempo de tratamento de 30s, a potência de 200W e uma pressão de 700 mtorr. Para estas
condições, o valor do ângulo de contacto de uma gota
de água depositada na superfície do papel baixou de
112 º para o substrato não modificado para cerca de
19º para as amostras tratadas com plasma, correspondendo a uma diminuição de 83%, constatando-se que
o tratamento de plasma é eficiente no aumento da hidrofilicidade. Nestas condições, os papéis produzidos
para os diferentes ciclos de reciclagem foram tratados
com o plasma a frio e os resultados obtidos revelaram que estes tratamentos modificaram a superfície
aumentando a sua hidrofilicidade (figura-1a). No que

diz respeito às propriedades de resistência mecânica,
traduzida pelo índice de resistência à tracção constatou-se que não foi afectado negativamente, tendo-se
mesmo verificado um ligeiro aumento desta propriedade (figura-1b).

(a)

(b)

Figura-1 Evolução do ângulo de contacto (a) e do índice
de tracção (b), em função da reciclagem e do tratamento
de plasma.
Nota: Trabalho realizado no âmbito da disciplina de projecto de investigação do curso de Engenharia Química.
Contacto: anacosta@ubi.pt
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Optimização de um pré-tratamento
alcalino diluído da esteva para produzir
bioetanol - Estudo preliminar

XXI

Patrícia Baptista, Nuno Gil, Maria Emília Amaral, Ana Paula Duarte
Departamento de Ciência e Tecnologia do Papel e Departamento de Química, Universidade
da Beira Interior, 6201-001 Covilhã
Os resíduos lenhocelulósicos podem ser usados como
fonte de energia renovável, no entanto é preciso transformá-los em açúcares fermentáveis simples. Actualmente um processo baseado na hidrólise enzimática e
fermentação, é visto como a alternativa mais promissora para converter os hidratos de carbono dos materiais
lenhocelulósicos em etanol, com altos rendimentos e
baixos custos de produção. Uma forma de minimizar
a resistência da matriz lenhocelulósica ao ataque enzimático, é efectuar um pré-tratamento ao material, para
melhorar a acessibilidade das enzimas ao substrato. O
pré-tratamento é reconhecido do ponto de vista económico, como o passo fundamental no processo da bioconversão. A aplicação de soluções alcalinas remove
parte da lenhina e vários ácidos urónicos substituintes
nas hemiceluloses, que são inibidores da acessibilidade
das enzimas à celulose e hemiceluloses deixando estes
polissacarídeos quase intactos. No presente trabalho,
estudou-se a optimização das condições de pré-tratamento com NaOH diluído para a esteva (Cistus ladanifer), seguindo um desenho experimental associado à
Metodologia de Superfície de Resposta (RSM). Foram
avaliados os efeitos da concentração de NaOH (carga),
do tempo de residência e da temperatura de reacção,
na quantidade de lenhina removida nos filtrados e
nos sólidos totais recuperados. Os resultados obtidos
através do software Design Expert v.7. encontram-se
representados por modelos polinomiais definitivos, pelas equações (1) e (2). Estes modelos apresentam um
nível de significância de 0,01% e coeficientes de correlação (R²) de 0,99. A equação final ajustada para a resposta da remoção de lenhina é dada pela equação (1):
Lenhina removida no filtrado = -0,00271 + 27,1.Temperatura + 6,22.Tempo + 281.Carga – 0,929.Temperatura.Carga – 0,0682.Temperatura² – 0,133.Tempo² –
9,76.Carga² (1)
Para os sólidos totais recuperados é dada pela equação (2):
Sólidos recuperados = 2,59.10³ – 18,3.Temperatura – 5,47.
Tempo – 77,8.Carga – 0,23.Temperatura.Carga + 0,0441.
Temperatura² + 0,0938.Tempo² + 8,91.Carga² (2)

Os modelos quadráticos empíricos obtidos permitem
inferir que, as variáveis que mais influenciam os resultados são a temperatura e a carga, como se mostra nas
figuras. Os resultados obtidos evidenciam que para as
condições de 160ºC e 6% de carga, a maior parte da lenhina foi removida, ficando no resíduo sólido apenas os
hidratos de carbono susceptíveis de serem hidrolisados
em açúcares fermentáveis para bioetanol.
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Figura 1 - Superfícies de resposta (3D) para as variáveis
carga e temperatura.
Efeito (A) sob a quantidade de lenhina removida
no filtrado; (B) nos sólidos recuperados.
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