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Editorial
JOSÉ LUÍS AMARAL

Sócio nº 52
RAIZ, Instituto de Investigação da Floresta e Papel

Inovação e Novos Desenvolvimentos na Indústria de Pasta e Papel
A indústria de pasta e papel é muitas vezes olhada
como um sector pouco inovador, contribuindo certamente para esta visão o facto de o papel ser um produto centenário e a sua produção normalmente massiva
ser percepcionada como uma indústria pesada.
No entanto, a inovação no sector tem atravessado tanto
as tecnologias adoptadas, como os processos de integração a montante e a jusante, com uma grande diversificação de produtos cada vez mais especializados e dirigidos a novas aplicações e necessidades do mercado.
Os papéis de impressão e escrita adaptados às sucessivas inovações nas tecnologias de impressão, o desenvolvimento das aplicações dos papéis tissue e a dinâmica no segmento das embalagens de papel e cartão são
alguns exemplos que evidenciam o carácter inovador
desta indústria.
Do lado da tecnologia, se bem que se venha mantendo
uma estabilidade nos processos utilizados, hoje dominados pelos processos químicos e, dentro destes, pelo
processo kraft, a evolução no desenho dos equipamentos e no controlo do processo têm permitido ganhos da
maior relevância na eficiência de utilização das matérias-primas, da energia e da água e no âmbito ambiental.
A montante têm sido identificadas e adoptadas novas
matérias-primas que permitem ganhos significativos
nas eficiências de transformação e cujas características
morfológicas das fibras de celulose melhor se adequam
às propriedades funcionais de diferentes papéis. Igualmente, a inovação tem percorrido as práticas de silvicultura e de exploração das florestas plantadas, contribuindo para importantes ganhos de produtividade e
para o equilíbrio ambiental.
A indústria portuguesa de pasta e papel tem sabido
acompanhar, desde longa data, este ímpeto inovador

do sector, tendo mesmo contribuído com vários marcos
de pioneirismo para a sua evolução à escala global.
Deixando de parte a controvérsia sobre a primeira produção mundial de papel com pasta de celulose obtida a
partir da madeira, que terá ocorrido no início do século
XIX na fábrica de Vizela de Francisco Moreira de Sá,
bem antes da invenção em 1840 do processo de produção de pasta mecânica pelo alemão F. G. Keller, outros
factos mais recentes são testemunho desta contribuição da indústria portuguesa.
A introdução da pasta branca de eucalipto para a produção de papéis, cuja produção pelo processo kraft
ocorreu pela primeira vez a nível mundial em 1957
na fábrica de Cacia da CPC, após uma primeira utilização na produção de pasta pelo processo ao sulfito
em 1906, na fábrica de Albergaria da Caima, constituiu
um verdadeiro marco disruptivo com repercussões na
estrutura da indústria a nível global.
A descomoditização de papéis de escritório e tissue e
o desenvolvimento de papéis kraftliner adequados à
produção de embalagens de cartão canelado para produtos hortofrutícolas, levados a cabo por empresas nacionais, são outros exemplos mais recentes.
A invenção da caldeira de recuperação por G.H. Tomlinson, em1930, determinou a sustentabilidade técnico-económica do processo kraft e permitiu a fundação da primeira bio refinaria, antes do nascimento deste conceito.
Hoje, face às preocupações da sociedade com a finitude
dos combustíveis fósseis e os impactes ambientais da sua
utilização, o desenvolvimento deste conceito é considerado uma oportunidade para o acesso a produtos químicos
e energia a partir de fontes renováveis, posicionando-se
as fábricas de pasta de celulose de forma privilegiada
relativamente às condições da sua concretização.
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Esta é sem dúvida uma das vias de inovação abertas
para o sector, encontrando novas oportunidades de valorização da matéria-prima, quer quanto ao seu conteúdo energético, quer como fonte de fibras e de hidratos
de carbono e de outros constituintes menores.
Outra via de inovação, mais de continuidade, repousará
no aperfeiçoamento adicional e progressivo da eficiência dos processos de produção e no desenvolvimento
de novas funcionalidades dos papéis que possam responder a necessidades do mercado entretanto desenvolvidas pelos processos de inovação tecnológica de
outros sectores e pela evolução cultural da sociedade.

A Tecnicelpa, cuja fundação em 1980 constituiu em si
um marco inovador dos técnicos do sector, tem contribuído para a dinâmica da indústria nacional da pasta e
papel e dedica este número da sua Folha Informativa
à Inovação e Novos Desenvolvimentos na Indústria de
Pasta e Papel.
O conjunto de contribuições aqui apresentado, reflectindo o conhecimento e o empenho dos técnicos do sector e de investigadores do Sistema Científico Nacional,
atesta a robustez da indústria portuguesa de pasta e
papel para percorrer os caminhos futuros de desenvolvimento.

EVENTOS TECNICELPA
Curso Universidade Católica “Liderança, Motivação e Desenvolvimento de Equipas”
26 e 27 Junho 2013

XXII Conferência Internacional TECNICELPA 2013
2 a 4 Outubro 2013

Seminário “Boas práticas de Manutenção”
Novembro 2013

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS
Curso de Verão “Biomasa Florestal y Bioenergía”
22 a 26 Julho 2013 - USC e Universidad de Verán

SPCI Convention 2013

25-26 Setembro 2013 - Stockholm Waterfront Congress Centre

46º Congresso e Exposição International de Celulose e Papel – ABTCP 2013
8-10 Outubro. 2013 - São Paulo

40th International DITP Symposium
20-21 Novembro 2013 - Bled, Slovenia

Sendo os sócios considerados o mais
valioso património da Tecnicelpa, a
actualidade dos seus dados e contactos
é fundamental para o bom
desempenho da Associação.
Actualize os seus dados de registo no
site da Tecnicelpa. OBRIGADO A TODOS!
www.tecnicelpa.com/login.php
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Seminário TECNICELPA

Tecnologias de Impressão:
Relação tinta/papel
25 de janeiro de 2013
Hotel dos Templários, Tomar

Orador: RUI SANT’OVAIA, IPT
Realizou-se no passado dia 25 de janeiro, sob a égide
do Professor do Instituto Politécnico de Tomar, Rui
Sant’Ovaia, mais um seminário dedicado ao tema das
Tecnologias de impressão, dando seguimento ao assunto iniciado em janeiro de 2012, sob o mesmo título.
Desta vez o assunto foi mais científico e dedicado especificamente à relação entre a tinta e o papel.
A sessão foi aberta pelo nosso vice-presidente Paulo
Ferreira e contou com a sábia moderação do sócio e
amigo Pinho Ferreira. A manhã foi de apresentações
teóricas e discussão técnica, onde os vários conceitos
como “runnability”, “tack”, “imprimabilidade”, etc. foram explicados com pormenor microscópico. A sessão
foi apenas interrompida por um breve coffee break,
para recompor energias e reavivar amizades e conhecimentos de diferentes áreas do setor papeleiro.
Seguiu-se o almoço, sempre num ambiente descontraído e animado, como vem sendo hábito no Hotel dos
Templários.
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Depois do almoço, a ação mudou de registo, uma vez que
se passou à fase experimental, onde puderam participar
diversos formandos na colocação de amostras e afinação de equipamentos laboratoriais que foram colocados
na sala, como o distribuidor / uniformizador de tinta, o

IGT – pêndulo e a balança analítica. Foram apreciadas
diferentes amostras de papel e o seu diferente comportamento dependendo das condições de transferência
da tinta. Foi muito animada a discussão em torno das
amostras e das consequências observadas nos ensaios.

No final foi feito o resumo dos conteúdos e ainda discutidas algumas questões que foram colocadas pelos
presentes.

A Tecnicelpa está mais uma vez de parabéns, pelo interesse levantado nas suas ações de formação, pela qualidade dos oradores e motivação da audiência em geral.
Esperamos poder continuar a contar com a participação e o interesse de todos, na vida da nossa Associação.

info@tecnicelpa a cores
1 número

3 números

Página A4 com texto e gravura

450,00 euros

1.000,00 euros

Inserter (90-100g/m2) uma face

450,00 euros

1.000,00 euros

Contra capa

700,00 euros

1.500,00 euros

1/2 Página A4 com texto e gravura

275,00 euros

620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANUNCIANTES. PUBLICITE NA INFO@TECNICELPA
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Palestra

O livro e as bibliotecas:
o papel do papel

26 de Março de 2013
Hotel dos Templários, Tomar

Orador: CARLOS FIOLHAIS
Decorreu no dia 26 de Março no Hotel dos Templários em Tomar uma Palestra intitulada “O Livro e as
bibliotecas: o papel do papel”, proferida pelo Professor
Carlos Fiolhais.
A Palestra foi muito interessante e empolgante, pelos
conhecimentos transmitidos e a forma leve e divertida
como foram proferidos.
A plateia acolheu com bastante entusiasmo esta oratória, tendo sido generosa nos comentários e elogios ao
palestrante.
A Tecnicelpa sente-se honrada de poder proporcionar
aos seus associados e desta vez também à comunidade
local do ensino, momentos de elevado nível de conhecimentos e inspiração.

Bem hajam a todos os que estiveram presentes
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Assembleia Geral 2013
26 de março de 2013
Hotel dos Templários, Tomar

Os resultados do trabalho desenvolvido ao longo de um
ano, assim como os projetos para o futuro da Associação é o motivo que une os sócios nas Assembleias Gerais. Esta não foi exceção.

em Tomar. Esta será já a terceira vez que este evento se
realiza em Tomar, dadas as boas condições logísticas e
de ambiente que o hotel proporciona e que no passado
recente se provou ser um sucesso.

Decorrido o primeiro ano do mandato destes órgãos
sociais, cujo Conselho Diretivo é presidido por António
Prates do grupo ALTRI, foram apresentados em Assembleia os resultados da atividade do ano transato, salientando-se positivamente um ligeiro crescente do número
de sócios individuais e de participações em eventos de
cariz técnico. Foram ainda aprovadas as contas e o novo
plano de atividades para o ano 2013. A atividade por
excelência do ano 2013 é a XXII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel – TECNICELPA 2013,
que se irá realizar em outubro, no Hotel do Templários

Os trabalhos da AG decorreram com normalidade, tendo todas as votações realizadas recolhido a unanimidade dos votos.
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Foi igualmente aprovado um voto de louvor a este Conselho Diretivo, pelo empenho, competência e dedicação
com que dirigiu a vida da Associação.
Um grande bem-haja a todos os que mantendo-se fiéis
aos princípios e deveres dos associados, estiveram presentes nesta Assembleia Geral da Tecnicelpa.

Curso:

Tecnologia de produção de papel

10 a 12 de abril de 2013
Universidade da Beira Interior - Covilhã
Depois de um interregno de 4 anos, eis de volta o curso
intensivo de “Processo de produção de papel”, realizado
mais uma vez em parceria com a Universidade da Beira
Interior na Covilhã.

Pudemos ainda contar com oradores convidados do
universo das empresas produtoras do setor, com intervenções quer no âmbito técnico quer em projetos de
internacionalização.

Desta vez o curso teve o apoio logístico da CFIUTE –
Centro de Formação Interação UBI Tecido Empresarial,
que facultou os espaços de formação e o material de
trabalho e que possibilitou a Certificação da formação
ministrada. A UBI angariou mais uma vez um conjunto de bem reputados professores, que tiveram aqui um
espaço privilegiado para transmitir conhecimentos e
desenvolvimentos de projetos atuais.

Entre os inscritos constaram participantes das principais empresas produtoras desde pasta, papel escritório,
cartolinas, papel tissue, papel kraft e ainda de fornecedores de equipamentos e serviços das indústrias de
pasta e papel. Foi um grupo bastante jovem e interessado, não só em adquirir conhecimentos, mas também de
partilhar as suas próprias experiências.
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A UBI permitiu-nos ainda acesso a um espaço de refeição da Universidade, onde foi possível relembrar os
tempos de estudante.
A visita aos laboratórios onde se desenvolvem os projetos de investigação da UBI, foram igualmente muito
interessantes, onde se puderam observar vários equipamentos equiparados aos produtivos normais, apenas

em versão miniatura, assim como uma grande diversidade de equipamentos de ensaio específicos do setor.
Cabe ainda referir a experiência de poder observar a
máquina piloto a produzir papel, com todos os mecanismos à vista, permitindo observar as passagens do
papel em todo o seu trajeto de formação e secagem, até
ao enrolamento na bobine final.

Máquina Piloto do Centro Tecnológico do Papel da UBI

Ao nível do grupo foi curioso o convívio instalado e
a partilha entre pessoas ligadas ao mesmo setor, mas
com particularidades muito específicas de cada entidade individual.
Foi uma mais-valia o facto de a formação ter sido certificada, deixando caminho aberto para novas situações
futuras. Felicitamos todos os que estiveram presentes e
tiveram a oportunidade de concluir esta formação com
sucesso.
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Visita Lúdica

Lisboa Museológica
1 de junho de 2013
Museu da Eletricidade; CCB e Museu de Marinha

No dia da criança só faltaram mesmo as crianças.
Num dia de fim de primavera que mais cheirava a verão,
reuniu-se o grupo da Tecnicelpa às portas do Museu da
Eletricidade, outrora o gerador de energia elétrica de
toda a cidade de Lisboa. O museu manteve a maioria
dos seus equipamentos, fazendo apenas adaptações e
ilustrações com manequins de tamanho real animados.
Quem diria que fosse possível atravessar o interior de
uma caldeira de combustão de carvão? E ouvir o operador da caldeira a dar instruções para a plataforma de
controlo das caldeiras?
As maquetes são igualmente interessantes, pelo detalhe que apresentam e a quantidade de informação que
transmitem. As máquinas impressionam pela dimensão e pela técnica já então utilizada no século passado. São também realçadas as condições de trabalho da
época e as consequências nefastas que tinham para os
trabalhadores.
À saída organizou-se o passeio pedestre até ao CCB,
onde se apreciou a paisagem ribeirinha, os desportistas a fazerem o seu exercício matinal e as famílias a
acompanharem as crianças mais pequenas nas comemorações do dia da criança em todos os jardins dos
arredores.

O almoço foi tranquilo e recatado no restaurante do
CCB, onde ainda deu tempo para alguns aventureiros
darem um saltinho às exposições disponíveis.
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À saída foi só atravessar a estrada e estávamos no Museu de Marinha. Aqui tivemos o acompanhamento do
diretor do museu, que se disponibilizou para fazer a
visita guiada ao nosso grupo, facto que não é usual
neste museu. Desde já o nosso agradecimento ao
Sr. Comandante.
O museu é uma homenagem aos feitos portugueses,
particularmente aos descobrimentos, aos homens,
aos barcos e à técnica de navegação. Instalado nos
claustros do Mosteiro dos Jerónimos, podemos aqui
observar dezenas de maquetes de barcos desde a
época dos descobrimentos, até aos nossos dias, com
especial esplendor para os modelos usados nos descobrimentos e na marinha mercante, onde alguns dos
nossos convivas puderam reviver a visualização de
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maquetes correspondentes a barcos onde navegaram
efetivamente num passado quase recente. Já fora dos
claustros, num pavilhão dedicado, foi possível apreciar barcos e hidroaviões em tamanho real, que após
terminarem as suas missões, foram colocados em
exposição, tal é a beleza do seu detalhe de construção
e requinte.
Para terminar nada melhor que adoçar a boca e preparar a viagem de regresso, com os verdadeiros pastéis
de Belém. Huummm que bons e estaladiços estavam...
E assim terminou mais um encontro lúdico da família Tecnicelpa, um bem-haja a todos os que estiveram
presentes e que partilharam a boa disposição e até à
próxima.

Trágico acidente mortal
na Antiga “MATRENA” em 02-01-2013

Damos conhecimento aos nossos associados da triste
notícia do falecimento do Sr. Henrique Campos, proprietário da Fábrica de Papel do Nabão (antiga MATRENA). O falecimento ocorreu no dia 2 de Janeiro, em
consequência de um acidente de trabalho, na máquina
de papel.
É altura de recordar com saudade e agradecimento, a
disposição e entusiasmo com que nos brindou, aquando da reportagem para elaboração da revista Info
nº 34, denominada “Rota das fábricas antigas”.

OPINIÃO

CELSO FOELKEL

Inovar no negócio,
no produto
ou nas pessoas?
O setor mundial de pasta de celulose e de papel encontra-se diante de um dilema que certamente está
aterrorizando ou tirando o sono de seus principais executivos. Praticamente todos os dirigentes de pequenas,
médias e grandes empresas do setor se encontram em
dúvidas para onde deverão conduzir suas empresas e
seus negócios nas próximas décadas. Isso porque existem poderosas forças mercadológicas e empresariais
exigindo mudanças radicais em um setor gigantesco,
porém relativamente fragilizado pela crise financeira
que se instalou no mundo a partir de 2008.
Nosso setor de celulose e papel sempre foi apaixonado pelos seus processos produtivos e focado em incrementar suas eficiências operacionais, escalas de produção, rendimentos, indicadores de produtividade, e mais
recentemente, em melhorar o desempenho ambiental
das operações. A meta sempre tem sido as operações.
Os produtos devem ser tão somente produzidos em
grandes tonelagens e nas especificações mínimas de
qualidade exigidas pelos mercados. Não existe entre
os produtores uma preocupação em desenvolver novos
usos para a celulose e para o papel que produzem: isso
é tarefa deixada para a sociedade e para os convertedores e usuários do papel.
Hoje, depois de enormes esforços colocados para aperfeiçoar o processo kraft e a máquina do tipo Fourdrinier,
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é possível se perceber que tudo o que foi feito não está
sendo suficiente para garantir o sucesso futuro das
empresas. Conseguimos chegar até à segunda década
desse milênio com algum sucesso, porém as ameaças
que muitas de nossas empresas estão enfrentando
têm forçado a que elas busquem maneiras novas de
fazer as coisas em ambientes também novos e desconhecidos para elas.
Atualmente, há muitas expectativas em relação a mudanças nas plataformas de negócios: fala-se muito em
novos produtos como o etanol celulósico, o dimetil
éter, as fibras de carbono feitas com lignina, o bioóleo,
os nano-cristais de celulose, etc., etc. Tudo muito emocionante, excitante e criativo. Entretanto, nosso setor
nunca foi muito determinado em inovações para desenvolver novos produtos a partir das próprias fibras
de celulose e do papel. Sempre nos caracterizamos
como uma indústria com foco nos nossos próprios
processos produtivos e nas toneladas que saem das
máquinas a cada dia. Agora, de um momento para o
outro, somos obrigados a buscar inovar em produtos
e aplicações que sequer conhecemos onde são usados
e quais os alternativos e concorrentes a eles. Então,
como por um passe de mágica, surgem os ofertantes
de tecnologias para produção de biomateriais, biocombustíveis, eletricidade limpa, novas fibras de celulose ou de lignina, etc. E tudo rotulado de renovável

e verde para encantar ainda mais os mercados que
desconhecemos por completo.
Estaríamos caminhando para mudanças radicais em direção a esses negócios novos? Ou fincaremos o pé nas
nossas conhecidas e amadas tecnologias de cerca de
150 anos de idade como o processo kraft e a máquina
Fourdrinier? Será que saberemos entender a cultura e
a filosofia do que está por trás de cada um desses negócios alternativos? Talvez sim, talvez não, mas não há
muito tempo e muitos vão acabar no tradicional jogo de
tentar para acertar ou errar.

Será que isso seria possível em curtíssimo espaço de
tempo para nos favorecer nas estratégias que precisamos criar em relação a essas novas e desconhecidas
plataformas de negócios? A resposta correta eu não
saberia dizer, mas se não tentarmos algo logo, nunca
descobriremos...

É exatamente por isso que eu acredito que a primeira
das coisas que o setor de celulose e papel deveria fazer
seria buscar inovar em sua cultura e postura. Considero que deveríamos investir forte em mecanismos que
priorizem a inovação no comportamento das pessoas
do setor, na cultura como produtores não de toneladas,
mas de bens úteis e amigáveis para a sociedade. Temos
que mudar a forma de enxergar nossos produtos, os benefícios que trazem e que podem ser maximizados pela
inovação. Precisamos de inovações na nossa maneira
de pensar e agir. Precisamos sair da mesmice atual de
toneladas produzidas a cada dia a custos que precisam
ser cada vez mais baixos para um encontro apaixonado
com os usos e aplicações dos produtos que podemos e
queremos fabricar.
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OPINIÃO

CARLOS BRÁS

Três olhares sobre
a inovação no setor
da pasta e do papel

1. Um olhar sobre a competitividade num
contexto global
Inovação é hoje uma palavra gasta de tanto ser pronunciada por políticos, por empresários, por sindicalistas,
por todos os que acham que têm a solução miraculosa
para a saída da crise. Sem dúvida que só fazendo algo
de diferente, que acrescente mais valor, se pode ambicionar a dar o salto que descole Portugal do grupo dos
países de salários baixos e de nulo, ou mesmo negativo,
crescimento económico.
Há uma onda de criatividade geral. Existem de facto
setores e empresas em que a inovação está no seu ADN.
Ninguém tem dúvida que nas TI (Tecnologias de Informação) existe uma guerra quase fraticida entre gigantes como a Apple e a Samsung, com a Sony à espreita,
que já causou estragos a outros concorrentes como sejam os casos da Nokia e da Blackberry. Estas empresas
vivem a constante pressão da concorrência, o que lhes
exige grande capacidade de antecipação e de reação,
sem hesitações e sem medos, correndo riscos elevados.
Somos diariamente confrontados com maravilhas tecnológicas, com novas descobertas na área da medicina
e dos materiais, com novos produtos, com novas ideias
e novos serviços. Respiramos modernidade e inovação.
Estamos permanentemente a ser desafiados para desfrutarmos de novos equipamentos e de novas experiências.
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Pelo contrário, vivemos em Portugal, na Europa e nos
países Ocidentais em geral, tempos de grande incerteza, fruto de uma globalização que trouxe para a ribalta
países que há bem poucos anos viviam num nível elevado de subdesenvolvimento. São esses países agora os
grandes “players” da economia mundial, consequência
de uma forte atração da produção industrial dos países mais desenvolvidos por baixos custos do trabalho,
em contraciclo com as grandes questões civilizacionais
relativas à sustentabilidade, à preservação do meio ambiente e à urgência em desacelerar o processo de alteração do clima com os efeitos nefastos que se conhecem.
Num ambiente de concorrência sem regras e na dificuldade (ou conveniência) de as impor, veem-se agora
estes Países confrontados com a questão da competividade, tanto mais que os pratos da balança do desenvolvimento estão agora mais equilibrados o que impõe que
o Hemisfério Norte tenha que abdicar de alguma coisa
em função do desenvolvimento do Hemisfério Sul.
É neste ajustamento que se impõe uma grande reflexão
sobre o caminho a seguir, o qual nunca poderá ser uma
desvalorização abrupta do trabalho nos países ainda
mais desenvolvidos. É neste contexto que a inovação,
no seu sentido mais lato, se impõe como uma forma
de ultrapassar esta questão da competitividade, ampliando o fluxo de produtos de alto valor acrescentado

para um mercado em emergência onde novos estratos
da população começam a ter maior poder de compra
e apetência por este tipo de produtos. Da mesma forma os valores ocidentais da sustentabilidade não podem ser metidos na gaveta, em favor de uma saída de
emergência para a crise económico-financeira que se
vive. Provavelmente mais cedo do que se imagina, esses valores serão adaptados pelas sociedades em que
agora tudo é possível, sem quaisquer preocupações
ambientais e pela preservação do futuro do planeta.
Os grandes desafios relativos ao aumento da população mundial nas próximas décadas, exigem uma forte
aceleração de soluções inovadoras que permitam um
bom equilíbrio entre a grande pressão sobre os recursos naturais e a sua sustentabilidade. Há que inventar,
desenvolver e fabricar tecnologias que suportem os
grandes desafios enunciados. O conhecimento, a ciência e a engenhria têm que ser postos ao serviço desta
nova realidade. Este deverá ser o caminho para que o
Ocidente retome a liderança.
Também em Portugal, em setores tradicionais e noutros menos tradicionais, se verifica uma onda de inovação, transformando produtos de uso comum em bens
de alto valor acrescentado, através do design, através
de um “branding” inteligente e através da imagem. Os
exemplos da indústria de calçado, do grupo PortucelSoporcel e da Renova são bons exemplos, entre outros,
desta realidade. Em qualquer destes casos o design de
produtos aliado a uma estratégia de marketing inteligente baseada num “branding” e imagem agressivos,
têm sido fatores primordiais de reconhecimento da
notoriedade de produtos, como o papel para escritório
Navigator ou o papel higiénico preto da Renova, que
de outra forma não passariam de meras “commodities”.
Seria difícil imaginar como é que uma resma de papel
ou um rolo de papel higiénico se poderiam transformar em produtos de marca, com um valor de tal forma
elevado para o cliente, que o permite disponibilizar-se
para pagar um preço superior a outros produtos concorrentes. Isso acontece porque estes produtos são diferentes e são reconhecidos como tal. Esta diferenciação

é possível porque de facto estes dois produtos têm um
acréscimo de valor incorporado. O Navigator distingue-se pela lisura, espessura e funcionalidade e o papel higiénico preto pela originalidade e exclusividade.
Num outro sentido, a indústria portuguesa de pasta e
papel é vanguardista na forma como aborda a exploração sustentável da floresta, a preservação do ambiente
e a utilização de fontes renováveis de energia para a
produção de eletricidade. A pasta celulósica e os produtos papeleiros saídos de uma fábrica de pasta ou de
papel incorporam um alto valor ambiental e de sutentabilidade. Faltará, porventura, traduzir isto em valor
para o cliente, contrariando a injusta opinião de que
esta indústria é depradadora dos recursos naturais.

2. Um olhar sobre as ameaças
Curiosamente as TI não são mais do que suportes inteligentes de informação, o que quer dizer que acabam
por estar na área de atividade da indústria do Papel de
Impressão e Escrita, disputando inevitavelmente o mesmo mercado. O papel foi inventado para ser um suporte
e um veículo de informação escrita numa primeira fase
e impressa, anos mais tarde, com a descoberta de Gutenberg. Assim tem prevalecido ao longo de mais de
2000 anos.
Ao contrário do que se pensava na primeira metade
do séc. XX a descoberta do computador não levou ao
decréscimo do consumo do papel. Pelo contrário, o desenvolvimento das tecnologias de impressão, fáceis e
baratas, teve como consequência um aumento do consumo de papel de escritório. Tornou-se fácil imprimir
rapidamente um documento, transportá-lo para uma
reunião, por exemplo, usá-lo, tomar notas, transferir
essas notas para o computador e destruir a impressão
inicial, fazendo uma nova impressão. Este foi o tempo
dos computadores pessoais de secretária, difíceis de
transportar de um lado para o outro, cabendo ao papel
uma função de suporte transitório de informação.
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Acontece que essa portabilidade está agora do lado dos
computadores, tablets e smartphones, os quais conseguem armazenar quantidades enormes de informação
que é transportada no nosso bolso ou quando muito,
numa pequena mala. Para além disso, permitem o acesso rápido à Internet, onde praticamente tudo pode ser
consultado e transacionado. Basta ver o que se passa
hoje numa reunião: dificilmente se vê uma folha de papel em cima da mesa para além de poucos pequenos
cadernos onde alguns ainda escrevem umas notas. Todos estão munidos de computadores portáteis, tablets
e smartphones, facilmente consultando a informação
pertinente (e por vezes a não pertinente...), mostrando-a, alterando-a, tomando notas e distribuindo-as por
mail, sem o recurso a uma folha de A4 que seja. Podem
ainda usar a escrita manual mas agora de forma eletrónica, por exempo num tablet.
E a leitura? Existe a ameaça real dos livros em papel
serem substituídos por livros eletrónicos?
Neste caso não é só a portabilidade que importa. É a
facilidade com que se lê, com que se manuseia o livro
e a sua versatilidade. Sendo a leitura também uma atividade de lazer, é importante que se possa ler um livro
em qualquer sítio e em qualquer posição, o que não é
muito fácil com um tablet, mesmo de pequenas dimensões, hoje disponível no mercado. Não será difícil que
este problema seja rapidamente ultrapassado, quando
novos materiais, mais flexíveis, forem aplicados aos tablets, fazendo com que uma folha A4, num desses materiais, se possa dobrar em quatro e transportar dentro do
bolso, com vários Gbytes de informação armazenada.
Ultrapassados que sejam os problemas da compatibilidade dos sistemas de leitura de informação com a informação arquivada, derivados das diferentes versões
de software que se sucedem vertiginosamente umas às
outras é possível pensar num Mundo sem papel escrito
ou impresso. Muitos outros tipos de papel sobreviverão
e até se tornarão mais importantes e outros ainda estão
por inventar.

3. Um olhar sobre os paradigmas
As ameaças que pairam sobre o papel como suporte de
informação, são autênticos desafios para esta indústria.
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O paradigma da indústria do papel vai ter que ser substituído pelo paradigma da indústria das fibras naturais.
Os vários componentes de uma fibra lenhosa são hoje
pouco explorados na tradicional indústria de pasta e
papel. As celuloses e hemiceluloses são extraídas da
fibra para alimentarem a produção de pasta e de papel, a lenhina é utilizada como combustível para gerar
energia elétrica e vapor e os extratáveis, considerados
nocivos para a produção de pasta e papel são eliminados no processo. A casca das árvores e outros resíduos
florestais podem ser também utilizados para a produção de energia elétrica e térmica.
A ciência e a tecnologia permitem hoje considerar seriamente a produção de variados produtos derivados
dos vários componentes da fibra, com elevado valor
acrescentado e com várias utilizações possíveis: combustíveis, indústria farmacêutica e de cosmética, embalagem, componentes para automóveis, etc... Em muitos
destes casos, trata-se apenas de ressuscitar tecnologias
antigas, postas de parte por não poderem concorrer
economicamente com outras baseadas no petróleo.
Noutros trata-se de desenvolver materiais que, por
exemplo, possam substituir os plásticos hoje usados
nos computadores, tornando-os bio degradáveis quando chegam ao final do seu ciclo de vida.
A grande força motriz para o ressurgimento destas
tecnologias e para o desenvolvimento de variados
produtos “bio”, é a ameaça, cada vez mais real, do
aumento de temperatura no planeta devido ao efeito
de estufa. Uma equação em que se pretende manter
os mesmos padrões civilizacionais com menos custos
ambientais, recorrendo a materiais existentes na natureza e que se possam renovar num ciclo de vida curto.
O grande obstáculo é a economia reconhecer valor
nesta abordagem, quer do lado do investidor, quer do
lado do consumidor. Como em tantos outros casos os
receios de hoje tornam-se em sucessos amanhã, mesmo quando muitos ficam pelo caminho. Este novo paradigma acarreta uma grande dose e capacidade de
inovação. Apesar dos avanços recentes na descoberta
de novos materiais e novas tecnologias existe ainda
um enorme espaço de inovação e desenvolvimento
para percorrer.

A maior motivação para o surgimento de uma nova era
baseada na bio-economia é ameaça do aquecimento
global. Muito em breve se atingirão níveis de CO2 na
atmosfera do mesmo nível que há 4,5 milhões de anos
atrás, e os números não páram de crescer a um ritmo
acelerado. Parece já não haver grande contestação sobre esta realidade, mas os interesses económicos da
indústria do petróleo em conjugação com uma grande procura por fontes de energia por parte dos países
emergentes (atuais e futuros) e a descoberta de novas
jazidas e tecnologias de exploração são um forte obstáculo ao desenvovimento de uma nova economia verde.
Apenas uma maior consciência ambiental e uma maior
preocupação pela sustentabilidade, que se espera não
ser a consequência de grandes desastres naturais devido ao aumento de temperatura, poderão levar os consumidores a percecionar um maior valor nos produtos
verdes e estar dispostos, numa primeira fase, a pagar
mais por eles.

A matéria prima lenhosa passa a ter uma importância ainda maior que no passado. A bio-economia vai
traduzir-se numa forte pressão sobre a procura de
matéria prima, que seja rentável, com ciclos de crescimento curtos, o que só será possível em terrenos com
grande fertilidade e em climas apropriados. As mesmas condições aliás, das que são necessárias para a
produção de alimentos para uma população que em
2050 se estima atingir os 9000 milhões de pessoas
em todo o mundo.
Será precisa muita imaginação e inovação para conseguir todos estes equilíbrios, o que passará, com toda a
certeza, pela necessidade de converter os “ismos” ideológicos da atual era, em novas ideologias baseadas em
modelos económicos de uma “Nova Era”, na qual os
escassos recursos naturais sejam melhor distribuídos e
utilizados de forma sustentável.
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A indústria de pasta e papel

O FUTURO
SERAFIM TAVARES
Sócio nº 752

Introdução
Antever o futuro nunca foi fácil. Antecipá-lo só mesmo para quem tem bola de cristal.
Eu não tenho e por isso limitar-me-ei a procurar identificar as principais linhas de força que o irão condicionar e
a maneira como essas linhas de força se irão revelar para os diversos segmentos da fileira florestal.

Principais condicionantes da evolução futura
• Evolução natural da procura

• Globalização

Neste item procuraremos identificar a evolução da procura que resulta do aumento da população ou do seu
poder de compra

Esta é uma indústria globalizada. A distância influencia
o custo posto na entrega e o nível de serviço, mas em
termos tais que na generalidade apenas mitiga o livre
fluxo dos produtos sem introduzir barreiras decisivas á
concorrência numa escala global.

• Condicionamentos da evolução da procura
O aumento do uso de meios informáticos condiciona o
aumento da procura de suporte para impressão e escrita e o aumento da comunicação audiovisual induz o
decréscimo da leitura do tradicional jornal nas sociedades desenvolvidas.
A motivação da sociedade para privilegiar a utilização
de produtos que resultam de processos sustentáveis
e matérias-primas renováveis, por um lado, robustece
o aumento da procura dos produtos desta indústria e,
por outro, abre espaço para a criação de novos produtos e processos que são oportunidades acrescidas para
esta indústria.

• Disponibilidade de madeira
Este é um fator decisivo para a evolução da indústria.
De forma simples, dizemos que a Europa ocidental e a
Asia têm recursos florestais escassos e que a América
tem excedentes de recursos florestais.
No longo prazo o défice de recursos florestais da Ásia
deverá acentuar- se por força do aumento da procura.
• Evolução tecnológica
A evolução tecnológica que se prevê é a que resultará
da orientação do investimento em I&D, e que se orienta
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sobretudo para a redução de emissões de carbono fóssil, o desenvolvimento de funcionalidades especiais dos
papéis e o desenvolvimento de novos produtos e processos associados à Bio economia

Espera-se o desenvolvimento de novos produtos derivados do conceito de embalagem inteligente e produtos
com novas propriedades de superfície, seja a nível de
impermeabilização, seja de resistência ou de impressão.

Alguns segmentos da fileira florestal

O aumento de capacidade dos liners deverá ocorrer na
vizinhança do consumo. O aumento de capacidade dos
Kraft terá a sua localização condicionada pela disponibilidade de madeira de fibra longa.

• Tissue

• Madeira Serrada

Espera-se o aumento consistente da procura, localizado
sobretudo nas zonas de crescimento da população e ou
do poder de compra.
Este segmento deverá continuar a basear- se em elevadas taxas de reciclagem, não sendo de esperar revoluções tecnológicas.

• Jornal

Espera-se o desenvolvimento de soluções construtivas
de edifícios até uma meia dúzia de andares, feitos em
madeira e que globalmente compitam com a construção clássica, quando utilizados todos os parâmetros de
avaliação (custo, comodidade, isolamento acústico, isolamento térmico, resistência ao fogo, rapidez de construção, durabilidade, estética, manutenção, etc.).
Deverá haver um aumento da sua procura determinada pela sua pegada de carbono quando comparada com
a pegada de carbono da construção tradicional.

É um segmento em regressão. Não haverá capacidade
adicional.

Bio economia

• Office

Este é o mundo das novas oportunidades que a indústria florestal tem no médio-longo prazo.

Espera-se o aumento de capacidade localizada na proximidade do consumo.

Apresentará globalmente um crescimento moderado,
baseado no crescimento localizado na Ásia e em outros mercados com aumento de população e poder de
compra.
Espera-se que a inovação esteja centrada na redução
das emissões associadas ao fabrico (energia) e no desenvolvimento da aptidão de impressão por melhoria
das propriedades de superfície.
O aumento de capacidade deverá ocorrer na Ásia com
recurso a unidades não integradas.
• Embalagem
Espera-se o aumento consistente da procura diretamente relacionada com o volume do comércio de mercadorias.

Estamos a falar de:
• novas aplicações das fibras;
• novos produtos a partir de fibras modificadas;
• substituição de produtos químicos por outros iguais
feitos a partir de materiais renováveis;
• substituição de produtos por outros funcionalmente
equivalentes mas biodegradáveis;
• combustíveis a partir de biomassa;
• etc.
Este segmento tem um potencial enorme. A sua implementação, para além de exigir o desenvolvimento tecnológico que tem que ser feito, enfrentará em minha
opinião duas barreiras que caso a caso terão que ser
ultrapassadas: a disponibilidade de matéria-prima e o
preço a que essa matéria-prima vai estar disponível.
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Inovação e desafios
na fileira florestal
do eucalipto
JOÃO LÉ
Administrador da PortucelSoporcel Florestal, SA
É hoje inquestionável a relevância das indústrias de
base florestal no nosso país: representam 9.3% das exportações portuguesas de bens, equivalente a mais de
4.2 mil milhões de euros exportados, geram as mais elevadas margens de valor acrescentado nacional (72%),
representam 135 mil empregos diretos, escoam na totalidade a produção da floresta pertencente a mais de
400 mil proprietários e promovem a rentabilização de
um território cujo potencial agrícola é reduzido ou nulo.
Falar destas indústrias de base florestal e da fileira do
eucalipto em particular é falar de inovação. De facto, ao
longo da sua história, esta fileira tem representado um
extraordinário exemplo de inovação e de capacidade
para explorar novos caminhos, vencendo desafios, mantendo a competitividade e a capacidade para investir.
Foi no nosso país que, no século passado, pela primeira
vez no mundo, se começou a produzir pasta para papel
com eucalipto glóbulos e a partir da década de 50 a sua
produção passou a assumir relevância mundial, com a
adoção de método de produção ao sulfato (ainda hoje
o standard nesta indústria). Desde então, foi necessário
encontrar forma de instalar de raiz uma floresta de eucalipto capaz de se adaptar a solos pobres e a satisfazer
as necessidades das fábricas que, a partir desta matéria
prima, serviram de motor à melhoria dos rendimentos
do mundo rural e ao desenvolvimento da floresta nacional no seu todo.
Depois de uma fase inicial em que aos nossos técnicos
florestais se exigiu que fossem plantadas com sucesso
novas áreas de eucalipto – assumindo também um papel fundamental na criação e recuperação da fertilidade
dos solos – nestas últimas três décadas temos assistido
a muito bons exemplos de crescimento e, sobretudo, de
consolidação e de inovação desta fileira.
Desde logo, esta indústria percebeu que teria de apostar de forma continuada na investigação e desenvolvimento (foi de resto a única indústria de base florestal
a fazê-lo em Portugal) para conseguir aumentos de
produtividade das plantações, encarando a produção

florestal como um processo integrado que tem início
muito antes do ato de plantar. Ao fim de alguns anos
de investimento sólido, começaram a surgir os primeiros resultados visíveis: foi gerado conhecimento vertido em práticas sistematizadas de avaliação prévia dos
solos (zonagem edafo-climática), foi gerada capacidade
para diagnosticar as expectativas de produtividade de
cada local, foram definidas práticas de preparação de
terreno (menos intensivas e impactantes) apropriadas
a cada condição de solo, desenvolveu-se uma fertilização “cirúrgica”, visando manter ou mesmo melhorar a
produtividade e a fertilidade do solo sem os inconvenientes das práticas agrícolas homólogas e aferiram-se
os modelos de silvicultura adequados. Como corolário
desta política de investimento na investigação, na área
de melhoramento genético surgiu mais um excelente
exemplo de inovação com a produção de semente melhorada e, sobretudo, com o domínio da técnica que
permitiu a produção economicamente viável dos primeiros clones de eucalipto glóbulos no mundo e que
hoje permitem concretizar aumentos significativos de
produtividade e homogeneidade das plantações, que
estão, aliás, já disponíveis para os produtores.
Com o aumento de capacidade instalada e de consumo
de madeira, face à crescente falta de mão-de-obra, mecanizaram-se as operações de corte e extração, incrementando significativamente a escala da exploração florestal
e a produtividade das operações. Foram alterados métodos de trabalho, melhorou-se drasticamente a segurança dos trabalhadores, foi dada formação a muitos técnicos e conseguiram-se, por esta via, notáveis aumentos
de produtividade das operações, aumentando assim a
atratividade destas profissões para as novas gerações.
No domínio da gestão do risco do investimento surgiram também ideias inovadoras, com a necessidade de
promover de forma eficaz a defesa da floresta dos incêndios ou das pragas e doenças. Depois de ter sido
pioneira na introdução sistemática dos meios aéreos no
combate aos incêndios florestais, identificaram-se e elegeram-se as vantagens dos vários tipos de helicópteros
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adequados às realidades portuguesas, criaram-se brigadas terrestres de primeira intervenção e brigadas
heli transportadas, adotaram-se critérios de gestão
de meios de combate em função do risco e do valor a
defender, definiu-se o golpe único (rapidez e eficácia
na intervenção), estabeleceram-se as práticas de uma
silvicultura de prevenção e apostou-se no desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão. As pragas e
doenças vêm sendo monitorizadas e preparado o seu
combate, numa lógica de proteção integrada, recorrendo a inimigos naturais, à luta química compatível com
o equilíbrio dos ecossistemas em presença, e a medidas
preventivas ou material genético capaz de resistir aos
seus efeitos.

A capacidade de inovação até aqui demonstrada seguramente permitirá continuar a desenvolver e disponibilizar
à produção nacional novos materiais genéticos, novas
técnicas de silvicultura e de exploração florestal, promovendo novos ganhos de produtividade e respeitando
as boas práticas florestais. A geração de conhecimentos e práticas operacionais no campo da proteção e a
aposta na prevenção de riscos do investimento florestal,
por certo continuarão a manter o risco do investimento
florestal em níveis aceitáveis. Os desenvolvimentos no
domínio da certificação irão continuar a reforçar e viabilizar a adoção de práticas de gestão florestal sustentável, harmonizando produção e valorização dos ecossistemas, com o respeito pelos valores sociais e culturais.

A adesão aos processos de certificação florestal (FSC
e PEFC) que exigiram a explicitação e a aplicação do
maior rigor técnico na gestão, aos produtores florestais
e aos prestadores de serviços, promoveu a integração
de aspetos ambientais e sociais – e a associação dos
agentes, em grupos – para submissão de planos de gestão florestal e de candidaturas à certificação. Passou,
assim, a praticar-se uma gestão florestal assente em
avaliações prévias de impactes ambientais e sociais,
medidas mitigadoras e ações de conservação, demonstrando que são perfeitamente compatíveis os objetivos
económicos, sociais e ambientais e que, no final, se contribui decisivamente para manter ou melhorar o estado de conservação de valores como o solo, os recursos
hídricos, a diversidade biológica, a paisagem e os valores arqueológicos, históricos ou socioculturais. (Pena é
que, neste domínio da certificação e dos benefícios por
ela proporcionados, os produtores florestais privados
não industriais não tenham podido corresponder ainda
de forma significativa, como seria desejável).

Porém, é necessário vencer ainda desafios sérios inerentes aos custos de contexto nacionais que afetam de
forma direta esta fileira e que começam na dimensão
das unidades de gestão florestal, terminando na discriminação do eucalipto face às outras espécies florestais.
Reconhecendo a floresta como uma peça chave para a
geração de valor em Portugal, em geral e as características únicas do eucalipto, em particular (é uma espécie
fundamental para a economia nacional), é pois necessário que o país adote práticas legislativas simplificadas,
que a administração pública assuma uma atitude neutra
mas promotora (e fiscalizadora) do investimento florestal, que sejam definidas regras claras de ordenamento
florestal a diferentes níveis, que sejam adotadas medidas
específicas e urgentes para, a longo prazo, incrementar a
escala da propriedade. Urge também que seja reforçado
o apoio às organizações de produtores florestais, para
que possamos transferir conhecimento e aproveitar melhor os espaços silvestres de que o país dispõe, públicos
ou privados (os tão falados 2 milhões de hectares de
áreas abandonadas...), para neles investir, criar emprego,
gerar valor acrescentado e precaver o futuro.

Apesar de todo este percurso bem sucedido e do potencial florestal do nosso país, esta indústria debate-se
com sérios problemas estruturais de escassez de matéria-prima, além de que o seu custo é dos mais elevados
a nível mundial. Falta de matéria prima e custo elevado
são assim os dois principais desafios futuros para esta
fileira do eucalipto, dada a sua relevância na competitividade do setor.

São sem dúvida desafios que constituem grandes oportunidades. Mas que todos sabemos poder ultrapassar.
Porque todos nós, indústria, produção, fornecedores,
prestadores de serviço, investigadores, técnicos, associações, organizações ambientais, autarquias, administração pública, temos vontade de vencer.
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A Inovação e o Desenvolvimento
na Indústria de pasta para papel
CARLOS VAN ZELLER
Sócio nº 508
ALTRI

Produção de pasta
Quando a necessidade de se produzir bens transacionáveis, passou novamente a fazer parte da agenda política, devido ao decepcionante crescimento económico
que a Europa tem apresentado, a Fileira Florestal, e em
particular a nossa indústria, pasta para papel, voltou a
merecer relevo, como potencial gerador de riqueza.
No entanto, numa época em que se assiste a uma alteração nos hábitos de consumo de papel, nomeadamente nalguns dos seus segmentos (newsprint, magazine,
P&W), devido ao aparecimento de novas tecnologias
(tablets, smartphones 4G, B2B...), a questão que se coloca é, “Como deve a indústria de pasta para papel reagir
perante os desafios que se colocam?”
Esta indústria é geralmente considerada como conservadora e pouco dada a processos inovadores uma
vez que o seu processo produtivo dominante (Kraft/ao
sulfato) tem-se mantido inalterado ao longo de décadas, em particular nos seus equipamento principais, o
digestor contínuo Kamyr, dos anos 50 e a caldeira de
recuperação, desenvolvida por Tomlinson nos anos 30.
Contudo, um olhar mais detalhado, permite verificar
que esta visão não só é incorrecta como injusta.
Sendo uma indústria de capital intensivo e de processos
muito complexos, envolvendo uma grande variedade
de especialidades na área da engenharia, o desenvolvimento de novos processos e tecnologias é moroso, sem
margem para grandes “aventuras”, e por isso feito de
modo contínuo e sustentado ao longo de muitos anos
até ser largamente aceite pela comunidade industrial.
De seguida, fazemos uma breve retrospectiva das
áreas e das acções mais relevantes, que permitiram que
a indústria de pasta para papel seja hoje extremamente
eficiente e esteja preparada para vencer os desafios que
se apresentam.

No processo de produção de pasta as alterações introduzidas nos conceitos de cozimento, dos quais se destacam os cozimentos contínuos ITC, compact cooking e
Lo-Solids, só para falar nos mais recentes, permitiram
aumentar o rendimento em madeira do processo, reduzir os consumos de vapor e lavar a pasta de um modo
mais eficaz.
Este aumento do rendimento foi determinante na rentabilidade do negócio, uma vez que os custos de madeira poderão representar entre 60 e 70% dos custos
variáveis.
A introdução da deslenhificação por oxigénio, e o andar de branqueamento por ozono, mais divulgado o
primeiro do que o segundo, permitiram a redução do
consumo de químicos no branqueamento e a redução
da carga orgânica para o efluente, com evidentes vantagens ambientais.
Com estas tecnologias foi ainda possivel introduzir o
conceito de pasta TCF (“Totally Chlorine free”) a um nível competitivo, ou seja um branqueamento da pasta
sem recurso a cloro elementar ou dióxido de cloro, solução que em tempos foi considerada como tendo um
impacte ambiental mais reduzido, mas que hoje não
se diferencia dos conceitos ECF (“Elemental Chlorine
free”) mais avançados.
Os desenvolvimentos nos processos de lavagem, que
nos últimos anos ganharam uma atenção especial por
parte dos fornecedores de equipamentos, com o aparecimento das prensas de deslocamento de alta eficiência,
os lavadores DD e os difusores de pressão, permitiram
reduzir extraordinariamente as emissões para os tratamentos finais de efluentes e eliminar nos anos 90, o
branqueamento com cloro elementar, considerado extremamente agressivo para o ambiente e comportando
riscos para a segurança das instalações.
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Todas estas mudanças permitiram uma maior recirculação interna de filtrados, que levou a reduções impressionantes do consumo de água, de valores próximos dos
90 m3/t no início dos anos 90 para valores inferiores
a 20 m3/t actualmente, nas fábricas mais modernas.
Estas reduções levantaram novos desafios por acumulação de NPE’s (elementos não processuais) com
influência negativa no processo devido ao aparecimento de incrustações e maior consumo de químicos no
branqueamento (originados pelo Cálcio e Manganês),
problemas no forno da cal (originados pelo Fósforo), na
caustificação (Mg), na evaporação (Burkeite e dicabornato) e na caldeira de recuperação (cloro e potássio).
O envolvimento da comunidade científica, dos grupos
de investigação das empresas e dos fornecedores, têm
permitido encontrar soluções para resolver estes novos
desafios bastante complexos, quer de natureza processual quer na concepção de novos equipamentos.

Recuperação e Energia
Na recuperação de energia, os processos de tratamento
de condensados, rectificação de metanol e incineração
de gases odorosos em incineradores dedicados, no forno da cal ou caldeira de recuperação, permitiram reduzir extraordinariamente o odor (e as emissões que o
originam) nas fábricas e zonas circundantes.
Com alterações nos processos de combustão da caldeira de recuperação, como por exemplo distribuições de
ar de combustão mais eficientes e teor de sólidos mais
elevados (80%) conseguiu-se:
- aumentar a produção de vapor de alta pressão e
consequentemente a produção de energia eléctrica,
tornando as fábricas de pasta, autênticas centrais termoelectricas com recurso a combustíveis renováveis,
fornecedoras líquidas das redes eléctricas nacionais;
- reduzir as emissoes gasosas para níveis que hoje podem já ser considerados referência em grandes instalações de combustão.
Também em termos energéticos, a crescente utilização
de biomassa florestal residual em caldeiras dedicadas
contribuiu de um modo extraordinário para a redução
do consumo de combutíveis fósseis, e aumento da produção de energia eléctrica.

Futuro
Nos anos mais recentes (e com perspectivas de continuidade num futuro próximo), os maiores desafios da
investigação e inovação da indústria de pasta centrou-se nas questões seguintes:
- como criar valor com as fibras que são produzidas por
processos consolidados, através do desenvolvimento e
incorporação em novos produtos?
- que medidas introduzir para criar valor para os seus
subprodutos, ex. licor negro, de modo a aproveitar
compostos muito interessantes aí presentes, em vez de
simplesmente os valorizar energeticamente?
- como tornar o processo económica e ambientalmente
ainda mais sustentável, tentando para isso processos
inovadores que permitam a redução do consumo de
energia eléctrica e água e o aumento da produção de
energia eléctrica?
- que acções se podem desenvolver para reduzir a quantidade de resíduos gerados e a sua reutilizaçao como
matéria-prima noutras indústrias?
Os resultados têm aparecido e hoje um conjunto vasto
de projectos pilotos e industriais inovadores, enquadrados no conceito designado por Biorefinaria, como
são os casos do processo lignoboost para separação de
lenhina e Chemrec para gaseificação de licor negro, a
produção de xylitol a partir das xilanas, a produção de
biocombustíveis de 2ª geração (bioetanol, biodiesel) a
partir de materiais lenhocelulósicos, a conversão de um
número considerável de unidades de produção de pasta papeleira em pasta solúvel e a utilização de lenhosulfonatos em diferentes aplicações, são uma realidade.
As autoridades europeias e nacionais terão um papel
decisivo na promoção de consórcios, integrando os
vários “players” da fileira florestal, que possam não só
desenvolver novos processos, mas levar muitos dos já
desenvolvidos para uma fase de viabilidade industrial.
O aparecimento de fábricas de grandes dimensões em
economias emergentes, torna o desafio da competitividade ainda maior para as fábricas europeias, onde o
parque industrial é mais antigo e de menor dimensão.
Torná-las competitivas exigirá que, para além de terem de aumentar o rendimento em madeira do processo e optimizarem o balanço energético, vislumbrarem
quais destes novos processos são economicamente
viáveis e integrarem-nos gradualmente nas suas unidades industriais.
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INOVAÇÃO, PAPEL
E EMBALAGEM
MÁRIO AMARAL
Diretor Geral da Europac Kraft Viana
Não é ainda consensual onde terá nascido a produção
de papel, se bem que a ideia mais comum é que terá
sido na China que, pela primeira vez, se fabricou papel através de métodos rudimentares, que estiveram na
base dos atuais processos de produção.
Mal sabia TS’ai Lun, o oficial da corte imperial chinesa
que, no ano 105 da era cristã, inventou o fabrico do papel a partir de trapos, dando seguimento a uma ordem
do imperador chinês Chien-ch’u, cansado de escrever
sobre seda e bambu, que estava a iniciar um processo
irreversível, que atravessou continentes, mares e séculos, que foi motor do desenvolvimento das civilizações
e que nos permite hoje dispor de um material com presença permanente nas nossas vidas, como é o papel.
Se bem que a primeira utilização fosse a escrita, com o
advento da revolução industrial, o papel começou a ser
utilizado para outros fins que não aquele. Curiosamente, é um acessório de vestuário que está na origem do
aparecimento do cartão canelado: a cartola. Em 1856,
dois fabricantes de cartolas, Healey e Allen, registam
a patente daquilo que passaria a ser conhecido como
cartão canelado, e que começaram a utilizar no fabrico
das suas cartolas, com plena satisfação dos seus clientes. As novas cartolas eram mais leves, logo mais confortáveis...
Em pleno período da revolução industrial, com o surgimento de mercadorias em massa que necessitavam
de ser transportadas e devidamente acondicionadas,
cedo se percebeu que o cartão canelado constituía um
excelente material para o fabrico de embalagens. E, assim, deu-se o advento de um novo ramo da indústria: a
produção de embalagens com base no cartão canelado.
Eis, portanto, a inovação fundamental: a invenção
cartão canelado teve aplicação prática bem sucedida,
constituindo, assim, uma inovação no sentido estrito do

que defendem os cânones académicos - a invenção que
chega com sucesso ao mercado.
Atualmente o papel kraftliner para a indústria da embalagem é uma “commodity”, com ligeiras diferenças
entre os papéis disponibilizados pelos vários fabricantes. Poderão surgir algumas cambiantes entre os vários
papéis kraft presentes no mercado, como a maior ou
menor incorporação de papel reciclado na sua composição ou a adição ou não de cargas ou pigmentos, mas,
na sua essência, não existem diferenças significativas.
As grandes inovações têm-se verificado no processo de
fabrico, sobretudo ao nível da tecnologia disponível,
visando a otimização dos processos, aumento das eficiências, minoração dos impactes ambientais, enfim, a
garantia da competitividade numa ótica de sustentabilidade, fundamental para a sobrevivência empresarial no
mundo global em que nos encontramos.
Mas se na matéria-prima papel kraft o binómio invenção/inovação é limitado, o mesmo já não se pode dizer
no produto final para o qual é utilizado. Na verdade, no
mundo da embalagem de cartão canelado há inúmeros exemplos de casos de inovação, que têm auxiliado
a melhorar a relação entre o produtor dos bens que
vão ser embalados e o consumidor final. Existem hoje
embalagens belíssimas, com formas arrojadas, cores e
grafismos vibrantes e com capacidades cada vez maiores de suportarem as agressões do meio envolvente
e, portanto, preservarem os bens acondicionados nas
condições mais severas.
O Grupo Europac, com uma fábrica de kraftliner em
Viana do Castelo, três fábricas de testliner (papel para
embalagem fabricado com 100% de papel recuperado)
em Espanha e França e catorze unidades produtoras de
embalagens de cartão canelado, distribuídas por Portugal, Espanha e França, apresenta-se hoje com credenciais firmadas no domínio da inovação.
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Algumas vezes por motivos fortuitos, outras por identificação de necessidades “escondidas”, o que é um facto é que o grupo tem lançado no mercado embalagens
inovadoras com o objetivo de acrescentar valor a todos
os seus clientes, algumas delas patenteadas e, inclusivamente, finalistas em concursos internacionais, como
sucedeu com a embalagem IcePAC, finalista PPI em
2012, na classe Inovação em embalagens sustentáveis.
Esta embalagem tem uma história curiosa. Mas, antes
de mais, descrevamo-la: trata-se de uma caixa para armazenar vinte e quatro garrafas de cerveja, água ou
refrescos, a que se pode adicionar gelo para alcançar
a temperatura de consumo ideal e que garante a sua
estanquicidade durante, pelo menos, cinco horas. Destina-se a ser utilizada em eventos ao ar livre, pic-nics,
na praia, após um esforçado jogo de voleibol, futebol ou
similares... Possibilidades não faltam!

Estamos, portanto, em presença de um caso típico de
inovação, que decorreu da exploração de uma necessidade expressa, espontaneamente, por um apreciador
de cerveja. Outros casos há que resultam de análises
mais elaboradas e estudadas. Neste grupo pode incluir-se a embalagem para transporte de peixe fresco
FishPAC, construída com papel especialmente concebido para garantir as características físico-mecânicas em
ambientes húmidos, sendo este fabricado em Viana do
Castelo e a caixa nas unidades do grupo existentes em
Portugal.

A ideia que esteve presente à sua conceção ocorreu
no decurso de um jogo de futebol, em que um apreciador de cerveja confidenciou, a dada altura, que o que
gostaria era de dispor de uma cerveja bem geladinha...
sendo o seu interlocutor um profissional da embalagem de cartão canelado, que reconheceu o potencial
do desabafo!
O desafio consistia em desenvolver uma caixa para garrafas de cerveja, a que pudesse ser adicionado gelo e
que garantisse condições de estanquicidade, sem deformar, durante um tempo razoável. A conceção da caixa
IcePAC e a seleção dos materiais, onde impera o papel
kraft produzido em Viana do Castelo, revelaram-se vitais para o seu sucesso.
E, assim, surgiu uma nova embalagem, fabricada na
unidade do Grupo Europac localizada em Guilhabréu,
patenteada, que está disponível nas grandes superfícies
e se encontra na fase inicial do seu ciclo de vida, com
uma penetração no mercado que superou as melhores
expectativas. Basta dizer que em Angola, para onde a
cerveja está a ser exportada, a caixa é conhecida como
a caixa mágica...
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Esta embalagem, que visa substituir as habituais de
plástico ou esferovite, resultou de um processo de
desenvolvimento que durou 3 anos e que teve como
principal objetivo a introdução na cadeia de distribuição comercial do peixe fresco, de uma embalagem fabricada com matérias primas recicláveis, renováveis
e biodegradáveis. Pretendeu-se, assim, dar resposta
aos anseios dos consumidores, cada vez mais sensibilizados para as questões ambientais, e que estão bem
materializados na intenção manifestada pelo Grupo
Carrefour, no Congresso da AECOC 2008 (Associação
Espanhola de Fabricantes e Distribuidores) de que iria
adotar a caixa de cartão para o transporte de peixe
fresco, decisão que está a estender-se a outras empresas do setor da grande distribuição. As qualidades
da embalagem FishPAC foram testadas com sucesso,
em circuitos logísticos com a duração de 72 horas,
no transporte de peixe fresco para o norte da Europa.
É curioso verificar que, se inicialmente a força motriz
para a inovação foi a procura da competitividade (o
meu produto tem que ser diferente e melhor do que o
teu, logo tenho que inovar) hoje as crescentes preocupações ambientais dos consumidores estão a tornar-se
o motor do processo de inovação. O sucesso empresarial passa, atualmente, não só por conseguir colocar
no mercado um produto competitivo em termos económicos, mas, também, que dê resposta às questões
ambientais, que surgem cada vez mais com maior preponderância.

O papel foi, ao longo dos tempos, fruto de processos inventivos e inovadores que lhe deram cor, forma, resistência, múltiplas identidades para múltiplas
funções. A embalagem de cartão canelado surge para
desempenhar uma função específica: acondicionar os
bens e produtos de que necessitamos no nosso dia a
dia. É o resultado de uma invenção que o mercado acolheu, logo uma inovação. Desenvolveu-se e sofisticou-se acompanhando o desenvolvimento e a sofisticação
de bens e produtos. Só existe porque existe o papel
kraftliner.
Por isso acreditamos no futuro deste, o que associado
ao facto de ser um material reciclável, renovável, biodegradável, lhe confere os atributos essenciais para
o paradigma da sustentabilidade, tão necessário para
o desejado desenvolvimento harmonioso. É por estas
razões que acreditamos que o papel kraftliner tem um
futuro promissor; e é também por estas razões que
acreditamos que a embalagem de cartão canelado
tem, também, um futuro promissor; porque não estamos a falar de uma simples embalagem, mas, apenas e
somente, da embalagem que se recicla, inova e renova
permanentemente, enquanto o génio humano assim o
desejar.
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O processo de cozimento kraft é o mais utilizado a nível
mundial para produção de pastas celulósicas. No entanto, apesar da vantagem de conferirem às pastas atraentes propriedades de resistência, os reagentes utilizados
induzem alterações químicas na lenhina nativa e nos polissacarídeos (celulose e hemicelluloses), aumentando o
coeficiente de absorção da luz, escurecendo a pasta, em
comparação com a cor da madeira original. A obtenção
de pastas celulósicas com brancura elevada (brancura
ISO de 90% ou superior), nomeadamente para a produção de papéis de impressão e escrita, requer um processo de branqueamento multi-estágios (geralmente 4-5
etapas no caso das pastas kraft), utilizando sequências
do tipo ECF (sem cloro elementar) ou TCF (totalmente
isentas de cloro). Este processo é dispendioso, pois os
reagentes de branqueamento correspondem a mais de
20% do consumo total de químicos da indústria de pasta
e papel, contribuindo consideravelmente para o preço
final da pasta. Apesar disso, os desenvolvimentos nos
últimos anos na área do branqueamento de pastas celulósicas têm sido de pequeno incremento [1]. Este cenário
reflecte em parte o bom desempenho ambiental do processo de branqueamento prevalecente, baseado principalmente na utilização de dióxido de cloro – a tecnologia
ECF [2]. De facto, enquanto a minimização dos impactos
ambientais serviram de mote no passado para a investigação nesta área, as fábricas actuais estão focadas na
maximização da eficiência energética e de lavagem, melhoria da qualidade do produto e optimização de custos
operacionais e de capital [3-5].
Um dos últimos avanços nas sequências de branqueamento, com consequências ambientais positivas, foi a

introdução da deslenhificação com oxigénio (em um ou
dois estágios, O ou O/O). No entanto, do ponto de vista
industrial, esta tecnologia tem sido pouco adoptada nas
fábricas portuguesas cuja matéria prima é o E. globulus
nacional. As razões associadas são a facilidade de cozimento desta madeira e de branqueamento da pasta, sem
muita degradação de celulose, que não têm justificado
os custos de capital acrescidos, a perda potencial de viscosidade intrínseca e a baixa redução no índice kappa
provocada pelo oxigénio [6-7]. Os maiores benefícios
deste estágio na sua versão O/O são obtidos quando o
cozimento é interrompido para valores de índice kappa
elevados (18-20) e a pasta exibe baixo teor de ácidos
hexeneurónicos [7]. Estes grupos acídicos (HexA) são
formados inevitavelmente durante o cozimento kraft
por alteração química dos ácidos urónicos ligados às
cadeias de xilanas que são as principais hemiceluloses
das folhosas como é o caso do eucalipto. A degradação
dos HexA durante o cozimento só ocorre na fase final
deste e necessitaria de condições demasiado severas
[8-10]. Devido à existência de uma ligação dupla conjugada, estes ácidos reagem com o permanganato de
sódio usado para a determinação do índice kappa na
pasta (IK), pelo que o seu valor não representa apenas
o teor de lenhina residual (LT) e é avaliado por excesso.
No caso de pastas de eucalipto nacional foi encontrada
a seguinte relação [10]:

IK=5.3 LT + 0.09 HexA		

(1)

com LT em % e HexA em mmol / kg (base: pasta seca).
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Na linha de branqueamento, estes ácidos reagem com o
dióxido de cloro ou com o ozono mas não com o oxigénio ou com o peróxido de hidrogénio. Por isso, contribuem, por um lado, para uma baixa eficiência da etapa O
no que ao abaixamento do índice kappa diz respeito, e,
por outro, para um acréscimo do consumo do dióxido de
cloro. Mesmo assim, a reacção do dióxido de cloro com
a lenhina residual é preferencial pelo que já têm surgido
tecnologias que usam um estágio D a temperatura mais
elevada em todo o reactor, ou apenas na parte final, a fim
de hidrolisar estes ácidos em maior extensão.
Enquanto nalgumas fábricas há uma utilização mais intensiva de dióxido de cloro outras preferem uma maior
utilização de reagentes à base de oxigénio, optando por
um estágio O inicial, pelo reforço da extracção alcalina
com oxigénio e peróxido de hidrogénio (EOP) e por finalizar com um estágio atmosférico de peróxido de
hidrogénio após uma etapa D (sequências ECF-light)
[4,7,11-18].
Mesmo numa tecnologia madura como a ECF, permanecem alguns desafios e muitas questões não resolvidas merecendo uma pesquisa mais aprofundada: o uso
de menos estágios e/ou novos modelos e conceitos,
juntamente com menos energia, consumo de água e
produtos químicos dentro do conceito de “fábrica com
mínimo impacto ambiental” [2,5].
Os compostos cromóforos existentes nas pastas kraft
cruas têm a sua origem na lenhina residual e seus derivados, em extractáveis residuais, complexos organometálicos e nalguns polissacarídeos, ligados ou não à lenhina, possuindo todos diferentes reactividades [19-20].
Apesar de muito pequena (0.1-0.5%) fica sempre uma
porção residual de lenhina após o processo de branqueamento [21]. Embora em menor extensão, em comparação com a lenhina, os polissacarídeos também são oxidados durante este processo. A sua oxidação excessiva leva
a uma fragmentação aleatória da cadeia polimérica, podendo conduzir a um enfraquecimento da resistência da
fibra celulósica (que afecta em diferentes graus as propriedades de resistência das folhas), a uma diminuição
do rendimento e afectar negativamente a estabilidade da
brancura. Dado que a celulose e as hemiceluloses estão
especialmente vulneráveis à oxidação na última etapa da
sequência de branqueamento, a reversão de brancura
das pastas (amarelecimento) depende também do tipo
de reagentes aplicados, sendo sensível aos padrões de
oxidação dos polissacarídeos com esses reagentes. Os
mecanismos de oxidação da celulose e das hemiceluloses com formação/degradação dos grupos cromóforos
são muito complexos e ainda não estão clarificados.

Apesar da sua pequena quantidade, a degradação dos
cromóforos residuais é uma tarefa difícil, especialmente nas últimas etapas necessárias ao cumprimento das
exigências do mercado de pasta branca. Nessas etapas,
a branqueabilidade diminui pois há um elevado consumo de reagente face ao escasso ganho de brancura
atingido. Por outro lado, a estabilidade da brancura é
uma propriedade chave destas pastas de elevada brancura. Apesar dos custos associados ao branqueamento
serem elevados, ocorre diminuição de brancura durante os processos de secagem, transporte, armazenamento e condições de uso, principalmente devido a uma
combinação prejudicial de temperatura, humidade e
luz. (No laboratório, a reversão de brancura é avaliada
através de testes de envelhecimento artificial acelerado, sob condições controladas de temperatura e humida-de (p.e. Tappi T280 – 100ºC, 100% humidade relativa, 1h). A fim de manter a qualidade da pasta branqueada comercial, a brancura é levada para níveis superiores de forma a compensar o amarelecimento a
curto prazo. Outra alternativa, embora dispendiosa, é
a adição de uma maior quantidade de branqueadores
ópticos no processo de fabrico de papel. Além de afectar a qualidade do produto e a economia do processo,
a reversão de brancura também determina a segmentação do mercado para o uso em papéis que exijam
maior estabilidade. Assim, o controlo e o conhecimento
das causas para a ocorrência desta reversão revelam-se extremamente importantes na produção de pasta
de elevada brancura. Neste sentido, a selecção de uma
estratégia adequada de branqueamento nos estágios finais é crucial para se alcançarem pastas brancas com
uma baixa reversão e a preços razoáveis.
O tema da reversão de brancura (e as suas causas) tem
sido estudado pela nossa equipa. Por exemplo, a utilização de um estágio final de peróxido de hidrogénio (P)
em substituição do dióxido de cloro (D2) no branqueamento ECF convencional (D0EOPD1) levou a uma menor
reversão de brancura sem prejuízo das propriedades de
resistência desde que a brancura ISO da pasta original
D1 fosse superior a 87% - Fig. 1 [18, 23-29]. A maior
refinabilidade das pastas DEDP (em comparação com
as pastas DEDD) foi atribuída à maior capacidade de
intumescimento das fibras [18], possibilitando economia de energia no processo de refinação na fábrica de
papel. Este maior intumescimento promove um maior
potencial de ligação inter-fibras com fibras mais flexíveis e conformáveis permitindo atingir um maior índice
de tracção [18,26].
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Fig. 1 - Refinabilidade e propriedades físico-mecânicas de pastas DEDD vs DEDP; brancura ISO final ~90%;
PC number: 0,66 vs 0,40, respectivamente (adaptado de [24]).

Também numa pasta com historial de branqueamento
diferente (OQ(PO)D) se observou uma maior estabilidade da brancura e uma maior refinabilidade quando se
aplicou um estágio final P por comparação com um estágio final D [29]. Contudo, o desempenho do estágio P final mostrou-se dependente i) da “história” do branqueamento da pasta, DEOPD ou OQ(PO)D, tendo-se obtido
nesta última melhores resultados, ii) do sistema de estabilização usado para reduzir o consumo e decomposição do peróxido (cuja eficácia depende do tipo de pasta,
podendo optar-se pela adição de DTPA e/ou MgSO4) e
iii) das condições operatórias (a pasta OQ(PO)D permitiu a utilização de gamas mais alargadas de temperatura, p.e. 90ºC, enquanto a temperatura aconselhada
para a pasta DEOPD foi 70ºC) [25-29]. O uso intensivo
de reagentes à base de oxigénio leva, por outro lado, à
obtenção de uma pasta mais degradada (menor viscosidade) com um teor relativo de xilanas menor [26].
O grande constrangimento no uso de peróxido de hidrogénio reside na sua baixa selectividade que está
relacionada com as reacções de decomposição catalisadas por metais de transição específicos. Esta decomposição reduz a quantidade de reagente disponível e gera

não só água e oxigénio, mas também espécies radicalares não selectivas, tais como radicais hidroxilo (HO.),
que têm um impacto positivo na reacção de branqueamento mas negativo na degradação da celulose e
consequentemente na viscosidade intrínseca da pasta.
O melhor desempenho deste reagente pode ser alcançado através de um adequado controlo/remoção dos
metais antes da etapa P (com um andar quelante Q) e/
/ou a utilização de aditivos no próprio estágio P como
referido acima [28].
As causas para os comportamentos distintos do dióxido de cloro e do peróxido de hidrogénio, especialmente no desenvolvimento da brancura e da sua estabilidade, estão provavelmente relacionadas com a
natureza e quantidade de grupos cromóforos presentes e dos grupos potencialmente cromóforos que se
revelam ao longo do tempo de utilização do produto
final. Esta constatação deu origem a um estudo mais
aprofundado, não só do desempenho do peróxido de
hidrogénio e sua optimização (englobando a cinética
de reacção e a utilização de aditivos eficazes para
minimizar a sua decomposição), mas também à elucidação estrutural dos componentes das pastas P e D,
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antes e depois do envelhecimento, e das razões da
maior estabilidade da pasta P [18, 25-36].
O fenómeno do amarelecimento do papel é bastante
complexo e tem sido atribuído à formação de cromóforos a partir de quase todos os constituintes das fibras,
mas os mais referenciados actualmente são a lenhina
residual e os polissacarídeos [37-39]. O efeito dos metais de transição na formação da cor tem sido também
confirmado [39-43]. No que respeita aos polissacarídeos, tais cromóforos resultam da decomposição térmica das cadeias que contém unidades estruturais parcialmente oxidadas e facilmente hidrolisáveis, contendo grupos carbonilo e grupos carboxilo [44]. Têm sido
também observados alguns resultados contraditórios
que podem estar relacionados com as condições de envelhecimento artificial aplicadas ou com as diferentes
origens das pastas e história do processo de produção
[45]. Por exemplo, em alguns trabalhos o teor de ácidos
hexeneurónicos (HexA) tem sido correlacionado com o
amarelecimento térmico de diferentes pastas branqueadas [46], embora este facto não tenha sido verificado
noutros [31,45,47-48]. Também pela nossa equipa foi
observado que pastas ECF de eucalipto branqueadas
com um estágio final P exibiam maior estabilidade de
brancura, embora possuíssem maior quantidade de
HexA, do que pastas branqueadas com estágio final D,
contendo menor quantidade de HexA [18,26,28-29].
Haverá portanto, outras causas para a reversão da
brancura. A tarefa da identificação e avaliação dos cromóforos residuais é dificultada pela sua muito pequena
quantidade nas pastas branqueadas (alguns ppm ou até
ppb) mas que se revela essencial para a compreensão
dos mecanismos de reversão de brancura e para o desenvolvimento de soluções técnicas que a possam minimizar [49-50].
A análise dos cromóforos em pastas branqueadas (antes e após envelhecimento acelerado) pode envolver a
sua extracção e caracterização química posterior ou,
em alternativa, ser avaliada in situ. Têm siso analisadas
estruturas isoladas a partir de pastas branqueadas ou
a partir dos produtos que surgem durante o envelhecimento acelerado ou ainda a partir de compostos modelos de hidratos de carbono oxidados (ou dos seus produtos de conversão, tais como o hidroximetilfurfural,
HMF, e furfural) depositados sobre as fibras celulósicas
[42-43,46,50-57]. Além de derivados de furano e de derivados da lenhina residual, foram sugeridas estruturas
do tipo hidroxibenzoquinona como componentes principais dos cromóforos em pastas branqueadas [54-56].
Embora não seja claro se provêm da celulose ou das
hemiceluloses, tem sido proposto que estas estruturas
resultam da degradação oxidativa e da recondensação

dos produtos de degradação dos monossacarídeos
[50,52,57]. Apenas recentemente foram encontrados
estes tipos de estruturas em algodão (isento de lenhina)
confirmando a sua origem a partir de polissacarídeos
oxidados [58].
Técnicas não invasivas, tais como a espectroscopia de
reflectância difusa UV-vis (UV-vis DR) ou a espectroscopia de Ressonância Raman UV (UV-RR), permitem uma
avaliação in-situ de cromóforos residuais em amostras
no estado sólido mesmo que presentes em quantidades
muito pequenas. Por outro lado, ao contrário da banda
estreita de comprimentos de onda utilizada para a medição da brancura ISO (com máximo a 457 nm), a espectroscopia de reflectância difusa UV-vis (UV-vis DR)
fornece informação complementar sobre cromóforos
em toda a janela espectral UV-vis [59]. Como mostrado na Fig. 2, há uma concordância excelente entre as
medições de reflectância a 457 nm utilizando a esfera
integradora para obter o espectro de reflectância difusa e a medição da brancura ISO em folhas de papel
seguindo as normas ISO (ISO 2470). A reflectância R é
depois convertida em k/s usando a conhecida equação
de Kubelka-Munk (Eq. 2), sendo k e s respectivamente
os coeficientes de absorção e de dispersão específicos:

(2)

Fig. 2 - Reflectância difusa (R) a 457 nm vs. brancura
ISO de várias amostras de pastas recolhidas ao longo das sequências D0(EOP)D1E2D2 e OQ(PO)DP antes
e após o envelhecimento acelerado de acordo com o
método TAPPI T 260 (100 ºC e 100 % humidade relativa) [30].
Ao longo de uma sequência de branqueamento k/s diminui, como mostra a Fig. 3. Após o primeiro estágio

34 / INOVAÇÃO E NOVOS DESENVOLVIMENTOS NA INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL

de ambas as sequências é observável a deslenhificação
da pasta crua a 280 nm (comprimento de onda característico da lenhina), bem como o ganho de brancura a
457 nm. Por outro lado, os estágios O e (PO) não são
eficazes a degradar estruturas que absorvem abaixo de
270 nm (maioritariamente HexA, a 235 nm), ao contrário do estágio D na sequência OQ(PO)DP. Este estágio
foi também responsável pela extensa remoção de cromóforos de várias origens. O estágio final P, por sua
vez, permite a eliminação mais eficiente de estruturas
carbonílicas conjugadas e poli-insaturadas a ca. 300-400 nm [31-33]. É também de salientar o efeito crucial
da primeira extracção alcalina da sequência DEOPDED
na diminuição de k/s por remoção de estruturas insaturadas. Após o processo de envelhecimento acelerado,
há um aumento da absorção para comprimentos de

onda acima de 250 nm, incluindo a região do visível,
com um máximo a 290 nm correspondente a produtos
de degradação dos HexA (Fig. 4). Para além da lenhina
residual, há uma contribuição significativa dos HexA
para a reversão de brancura pois estes degradam-se
para dar origem a novos cromofóros através dos intermediários derivados do furano. Contudo, em pastas
completamente branqueadas em que o teor de HexA é
desprezável (< 2 mmol/kg odp), também foi observado,
embora com menor intensidade (resultados não mostrados aqui), um aumento da absorção acima de 250
nm, representativo da formação de novos cromóforos
[32], que pode ser atribuído a outros grupos componentes dos polissacarídeos para além da lenhina oxidada residual, como se verá mais adiante.

Fig. 3 – Espectro de reflectância difusa UV-vis de pastas de E. globulus ao longo de duas sequências
de branqueamento [adaptado de 32].

Fig. 4 – Espectro de reflectância difusa UV-vis de pastas de E. globulus antes e após o envelhecimento
acelerado [adaptado de 32].
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É de salientar que as pastas completamente branqueadas ainda contêm quantidades ínfimas de estruturas
aromáticas provenientes dos produtos de degradação
da lenhina residual e com ligações covalentes aos polissacarídeos [60]. Estas estruturas são designadas
por LCC (lignin-carbohydrate complex), embora não
haja certezas quanto ao tipo, frequência e quantidade destas ligações nas pastas [19,61-64]. Contudo, a
maior dos estudos nesta área tem sugerido ligações
às hemiceluloses (glucomananas e xilanas) dos tipos
apresentados na Fig. 5 para além de ligações éster entre os grupos de ácidos urónicos laterais das xilanas e

o grupo hidroxilo terminal (posição γ) de uma unidade de fenilpropano da lenhina [19,60,65-67]. Estas
ligações podem ter origem na madeira ou podem ser
formadas durante o cozimento [68]. Ao contrário das
ligações éster, que são facilmente clivadas nas condições do cozimento alcalino, as ligações do tipo éter
benzílico em unidades não fenólicas resistem e são
consideradas co-responsáveis pela diminuição da velocidade de degradação da lenhina na fase final desse
processo, contribuindo para grande parte do teor de
cromóforos nas pastas kraft cruas e afectando a branqueabilidade destas [19,61,63-64,69-70].

Fig. 5 - Estruturas propostas para ligações LCC (lignin-carbohydrate complex) do tipo a) éster benzílico
e b) éter benzílico (adaptado de[19,67]).
Mesmo em quantidades ínfimas, determinadas estruturas específicas podem ser avaliadas por espectroscopia
de Ressonância Raman UV (UV-RR) através da ampliação do sinal de Raman em condições de ressonância,
isto é, aplicando um comprimento de onda de excitação
UV perto do comprimento de onda de absorção electrónica [31-32,38,71-72]. É assim possível uma detecção
de cromóforos selectiva. Além de lenhina residual (anéis
aromáticos), e dos HexA (em que se usa comprimentos
de onda de excitação a 244 e 257 nm, respectivamente), é esperado um efeito de ressonância selectiva do
grupo carbonilo conjugado e de estruturas poli-insaturadas em comprimentos de onda mais longos pois os
máximos de absorção ocorrem na gama 300-400 nm.

Neste contexto, uma excitação no UV a 325 nm para
detecção de estruturas cromóforas altamente conjugadas evita a contribuição da fluorescência dos HexA e
dos anéis aromáticos de lenhina em bandas específicas do espectro UV-RR. Este comprimento de onda do
feixe de laser de excitação foi sugerido pela primeira
vez pela nossa equipa para o estudo dos cromóforos
(lenhina e seus derivados, fruto da degradação) e cromogéneos (estruturas que produzem cor, e.g. derivadas
do furano) de pastas branqueadas. Além disso, os espectros foram normalizados em relação à banda a 1375
cm-1. A intensidade da banda a 1600 cm-1 no espectro
UV-RR a 325 nm mostrou ser proporcional aos valores
de k/s a 325 nm no espectro UV-vis DR, confirmando a
adequabilidade desta normalização [32].
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Fig. 6 - Espectro UV-RR a 325 nm de pastas de E. globulus ao longo de duas sequências de branqueamento. Espectro normalizado em relação à banda a 1375 cm-1 [adaptado de 32].
Como mostra a Fig. 6, a remoção de cromóforos ao
longo de uma sequência de branqueamento resulta na
diminuição do sinal a 1600 cm-1 (correspondente a estruturas poli-insaturadas conjugadas com grupos carbonilo, O=C-(C=C)n-, incluindo estruturas aromáticas)
mas também num aumento do sinal ca. 1120/1093
cm-1 correspondente à oxidação dos polissacarídeos e
na formação de cromogéneos derivados do furano detectados a ca.1480 cm-1, com mais incidência nas pastas D [31-33].
De facto, analisando o espectro UV-Raman a 325 nm,
em modo ressonante de pastas sujeitas a envelhecimento acelerado (Fig.7), verifica-se um aumento do sinal a
1600 cm-1 indicativo de grupos carbonilo conjugados
com ligações duplas C=C ou com anéis aromáticos [32].
Simultaneamente, observa-se um abaixamento do sinal
a ca. 1120/1093 cm-1 o que revela uma diminuição do
teor de grupos carbonilo (CO) e carboxilo (COOH) em
forma hemiacetal (vibrações O-C-O). Assim, a degradação hidrotérmica destas estruturas oxidadas (cromogéneos) com origem nos polissacarídeos levou à formação de novas estruturas cromóforas policonjugadas.

Fig. 7 - Espectro UV-RR com excitação a 325 nm de
uma pasta de E. globulus antes (a preto) e após (a vermelho) envelhecimento acelerado. Espectro normalizado em relação à banda a 1375 cm-1.
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A excessiva oxidação dos polissacarídeos nos estágios
finais do branqueamento, nomeadamente a formação
de derivados do furano (a ca. 1480 cm-1), pode ser prejudicial para a estabilidade da brancura na medida em
que são cromogéneos. Assim, a formação de novos cromóforos derivados dos polissacarídeos é uma das causas para a dificuldade do desenvolvimento da brancura
no estágio final. Considerando que as hemiceluloses
contêm a maior parte dos grupos oxidados da pasta,
nomeadamente grupos carboxilo (ácidos urónicos nativos ou HexA), o papel das hemiceluloses na reversão de
brancura foi abordada em vários estudos [44,73-74].
Para melhor identificar a sua origem, e compreender as
causas da maior estabilidade da brancura de pastas P
em comparação com pastas D, foram efectuados pela
nossa equipa diversos tratamentos a pastas branqueadas de eucalipto nacionais, envolvendo a extracção parcial de xilanas com dimetilsulfóxido (DMSO) e a utilização de dióxido de cloro ou peróxido de hidrogénio no
“branqueamento” destas xilanas extraídas. Esta extracção levou à remoção de uma parte significativa dos

cromóforos que absorvem abaixo de ca. 300 nm –
Fig. 8 - nas pastas DED e DEDD (remoção de entidades
contendo HexA ou lenhina associada), sendo esta remoção menos significativa nas pastas DEDP. Isto significa que durante o estágio P os cromóforos provenientes das xilanas são mais extensamente removidos
e já não foram posteriormente extraídos com DMSO.
Nas condições alcalinas do estágio P final a maior parte dos compostos oxidados degradados são lixiviados
diminuindo assim a sua contribuição para a formação
de cromóforos durante o envelhecimento subsequente. Os compostos de baixo peso molecular com origem
nos polissacarídeos que surgem durante o envelhecimento (hidroxiácidos, ácidos mono / dicarboxílicos
saturados / insaturados, cetoácidos, derivados de furano, etc.) são fortes contribuintes para o amarelecimento da pasta, especialmente quando complexados
com metais de transição (principalmente sais ferrosos). Neste contexto, o perfil de iões metálicos em pastas é outro factor importante a considerar.

Fig. 8 – Espectro de reflectância difusa UV-vis de pasta a) D0(EOP)D1, b) D0(EOP)D1D2 e c) D0(EOP)D1P antes
(linha preta) e após (linha verde) extracção parcial das xilanas [adaptado de 33].
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Fig. 9 – Espectro Raman UV-RR com excitação a 325 nm de pasta a) D0(EOP)D1, b) D0(EOP)D1D2 and c) D0(EOP)
D1P antes (linha preta) e após (linha verde) extracção parcial das xilanas. Espectro normalizado em relação à banda a 1375 cm-1 [adaptado de 33].
Por sua vez, a análise do espectro Raman em modo
ressonante com excitação do feixe de laser a 325 nm
(Fig. 9) revela que a remoção parcial da xilana das
pastas branqueadas se reflecte numa diminuição da
intensidade da banda em ca. 1600 cm-1 (grupos carbonilo policonjugados, O=C-(C=C)n-, incluindo estruturas aromáticas e estruturas poli-insaturadas).
Estes resultados revelaram que as xilanas são uma
fonte importante de cromóforos em pastas brancas e
confirmam que o branqueamento com peróxido de hidrogénio permite uma maior remoção de cromóforos
associados às xilanas, por comparação com o dióxido
de cloro, que justifica a maior estabilidade de brancura
das pastas DEDP. De facto, o espectro da pasta DEDD,
após extracção parcial das xilanas, apresenta uma
maior diminuição na altura do pico a ca. 1600 cm-1
(Fig. 9), o que é consistente com a diminuição mais
acentuada nos valores de k/s do espectro de UV-Vis DR

(Fig. 8). Comprova-se assim que a estabilidade da
brancura é melhorada com a remoção de cromóforos
(< ca. 325 nm) associados aos componentes de degradação da lenhina/xilana.
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O desenvolvimento
de Produtos como Pilar
da Competitividade
ANTÓNIO PRATES

CAIMA – Indústria de Celulose, SA

O desenvolvimento na indústria não deve ser visto unicamente como o estudo e implementação de processos
e/ou sistemas mais ou menos complexos que resultam
do culminar de grandes projectos de investigação. Este
deve ser entendido como uma evolução natural de processos e produtos que visam a melhoria da competitividade das unidades industriais promovendo a sua
sustentabilidade.
A Caima, desde a sua fundação tem já um histórico na
tomada de decisões estratégicas no âmbito do desenvolvimento dos produtos que cimentaram a sua competitividade, são exemplos o pioneirismo da produção
de pasta de eucalipto nos anos 20 do século passado
tendo sido a primeira unidade industrial no Mundo a
utilizar esta espécie florestal, e a produção de pasta
TCF nos anos 90 também do século passado.
Estas duas mudanças radicais na gama de produtos
reforçaram a sua posição no mercado de pasta celulósica para papel, tendo havido casos pontuais em que
foram explorados mercados de pastas especiais para
utilização na indústria química; relembra-se produções
episódicas de pasta para o fabrico de Carboximetilcelulose nos anos 90. Desta forma, através da exploração
de nichos de mercado a Caima mantém-se uma unidade
competitiva, facto este relevante na medida em que a
capacidade instalada da unidade industrial é de cerca
de 120 000 tad.

Projecto “Produção de pasta solúvel”
Com o objectivo de analisar oportunidades que maximizem a sua competitividade a longo prazo, a Caima decidiu

estudar o potencial para a produção de pasta com teor
elevado de alfa-celulose, designada vulgarmente por
pasta solúvel. Esta pasta tem aplicações maioritariamente na indústria química, as principais são:
- Produção de rayon/viscose e celofane
		
- Indústria têxtil
		
- “Non Wovens”
		
- Celofane
		
- Fio e fibras industriais
		
- Esponjas
- Produção de ésteres de celulose
- Acetatos de Celulose
		
- Fabrico de LCD’s
		
- Plásticos e revestimentos
		
- Têxteis
		
- Filtros de cigarro
- Nitratos de Celulose
		
- Fabrico de explosivos
		
- Combustíveis
		
- Lacas
		
- Vernizes
- Produção de éteres de celulose
- Indústria Alimentar
- Indústria farmacêutica
- Cosméticos
- Construção civil
- Colas e agentes adesivos
- Especialidades
- Celulose em pó
- Papéis de filtro especiais
- Papéis para isolamento eléctrico
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Princípios básicos do projecto
Na produção de pasta celulósica para papel, pretende-se
extrair a lenhina e os extractáveis da madeira, procurando preservar a celulose e as hemiceluloses. Na tabela 1

apresenta-se a composição química típica da madeira de
eucalipto e de pastas celulósicas de eucalipto para papel,
produzidas pelos processos kraft e sulfito.

Tabela 1 – Composição química típica do Eucalipto Globulus e de pastas celulósicas desta espécie florestal
A produção de pasta celulósica para aplicação papeleira pelo processo kraft usando eucalipto tem um rendimento superior à produção da mesma pelo processo
ao sulfito e é também do conhecimento geral que o
processo ao sulfito ácido confere intrinsecamente menor resistência mecânica ao papel, devido ao ataque
ácido à cadeia de celulose no qual são produzidas fibras com menor número de ramificações e com menor
número de ligações entre estas.
Estas desvantagens do processo ao sulfito ácido para
produção de pasta para mercado são relevantes no
fabrico de alguns papéis, em especial naqueles onde
a resistência mecânica é importante; no entanto não
têm qualquer relevância na produção de outros produtos com aplicações diferenciadas.
Para a produção de pasta celulósica para aplicação na
indústria química o objectivo é a produção “Celulose
com elevada pureza”. Neste caso pretende-se, no processo de fabrico a separação da celulose dos outros
constituintes da madeira (lenhina, extractáveis, hemiceluloses e sais).

O processo ao sulfito quando este tem cozimento ácido, solubiliza as hemiceluloses do eucalipto produzindo naturalmente pasta com teor mais elevado de
celulose como pode ser observado na tabela 1. No
processo kraft, para produzir este tipo de pasta, é
necessária uma etapa de pré-hidrólise ácida antes do
cozimento para solubilizar as hemiceluloses. Assim,
as desvantagens atrás referidas do processo ao sulfito
para a produção de pasta para o fabrico de papel, são
vantagens na produção de pasta solúvel.

Rendimento da Madeira
Relativamente ao rendimento da madeira, no fabrico
deste produto não haverá diferenças significativas entre os dois processos. Atendendo a que o objectivo é
a obtenção de celulose pura, o rendimento dos dois
processos será semelhante, este é fundamentalmente
dependente da espécie florestal utilizada.
Na tabela 2 apresenta-se a composição química típica
de algumas espécies florestais usadas no fabrico de
pasta solúvel.

Tabela 2 - Composição química típica de algumas espécies florestais
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Considerando unicamente a composição química típica das espécies apresentadas, o eucalipto é a espécie
florestal com maior potencial para a produção de pasta solúvel, é aquela que apresenta a maior percentagem de celulose na sua composição.

Conclusões

Novas oportunidades/
/novos produtos para
Indústria de Pasta

Estas foram as ideias básicas que levaram a Caima a
estudar o seu potencial para a produção de pasta solúvel, e que se resumem às seguintes afirmações:
- O Eucalipto “é a melhor espécie florestal”
para a produção de pasta solúvel.
- O processo ao sulfito é naturalmente apto
para a produção de pasta solúvel.
Salienta-se ainda que a produção deste produto na
Caima, aumentará o seu potencial para a implementação do conceito de biorefinaria, uma vez que aumentará o seu potencial para a produção de subprodutos
como por ex. o ácido acético e furfural, açúcares,
bioetanol, leveduras, etc.
Na actual conjuntura, este projecto é altamente aliciante aparecendo naturalmente conjugando as sinergias do processo e da matéria-prima. Salienta-se
porém que a dimensão dos mercados de pasta para
papel e de pasta solúvel são de ordens de grandeza
completamente diferentes. O mercado de pasta para
papel tem uma dimensão de cerca de 50 milhões de
toneladas e o de pasta solúvel é de cerca de 5 milhões
de toneladas por ano.
Atendendo ainda à recente conjuntura de escassez de
pasta solúvel no mercado, o preço desta esteve inflacionado, porém, perante a quantidade de reconversões que estão a ter lugar (superiores a 2 milhões de
toneladas/ano) houve já um aumento da oferta que se
traduziu naturalmente na queda dos preços. No entanto esta aplicação compete directamente com o algodão e com produtos derivados do petróleo esperando-se por isso uma evolução positiva da procura a médio
e longo prazo.
Face à análise efectuada, as vantagens acima referenciadas da matéria-prima e do processo de fabrico
induzem naturalmente a Caima a pensar a direcção
exposta da exploração de novos mercados nas pastas
especiais para aplicações químicas.

ALEXANDRE GASPAR
RAIZ, Instituto de Investigação
da Floresta e Papel
O aumento dos preços de petróleo e uma maior apetência dos consumidores por produtos ecológicos e sustentáveis têm vindo a viabilizar progressivamente processos de produção e comercialização de bioquímicos e
biopolímeros, substituintes dos materiais de origem petroquímica, permitindo a emergência de um mercado
recente mas com taxas de crescimento significativas.
Várias empresas da área florestal / agrícola, da América
do Norte, norte e centro Europa e Brasil têm daí tirado
dividendos, possuindo já novas áreas de negócio, pois
os elementos base da biomassa (celulose, hemicelulose e lenhina), são o “petróleo” desta nova indústria em
expansão.
A União Europeia (UE) identificou que o mercado dos
bioprodutos é uma realidade com relevo na Europa e
pretende fomentar o seu crescimento. Neste momento
encontra-se em desenvolvimento um conjunto de regras / mecanismos que permitam classificar e avaliar
produtos, de modo a que possam receber a designação
de “bio-produtos” em transações comerciais “Standards
for biobase products”
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Segundo a UE a terminologia de “bioproduto” identifica produtos provenientes de biomassa, produzidos a
partir de material biológico renovável tais como plantas e árvores (produtos tradicionais como papel e produtos manufacturados com madeira estão incluídos
nesta designação).
De acordo com as estimativas da UE o mercado dos
bio produtos alcançará os 250 mil milhões € em
2020, criando mais 380.000 postos de trabalho. Para
as categorias enquadráveis em bioquímicos, bioplásticos, biolubrificantes, biosolventes, biosurfactantes,
são apresentadas estimativas de mercado a rondar os
40 mil milhões €, gerando-se mais 90.000 postos de
trabalho, em 2020 (EU report - ENV/039/13).
O conceito de “bioeconomia” representa toda a geração de valor que pode ser obtida pela produção e transação de produtos com base em tecnologias sustentáveis, que minimizem o impacto no ciclo de carbono.

Estes podem ser produtos substitutos dos atualmente
existentes no mercado ou novos produtos, resultantes do processamento da biomassa, que podem trazer
maior valor acrescentado e benefício em determinadas aplicações. A bioeconomia é um conceito de aplicação global mas com maior valor percecionado nos
mercados mais maduros (Europa, América do Norte,
Oceânia).
A biomassa, de natureza lenhino-celulósica é uma fonte de carbono renovável, potencialmente convertível
em biocombustíveis ou em bioprodutos (químicos,
polímeros ou outros materiais). A produção integrada
destes produtos, com recurso a tecnologias sustentáveis, que minimizem o impacto no ciclo de carbono,
define o conceito de biorrefinaria.
O conceito resulta da analogia com o conceito de refinaria de petróleo, onde são produzidos vários tipos de
combustíveis e produtos a partir do petróleo.

Figura 1 - Biorrefinaria – criação de valor (fonte: Borregaard)
Vários estudos têm sido apresentados relativamente ao
potencial da bioeconomia:
- Pöyry Management Consulting report indica que em
2020 o mercado de químicos com origem em biomassa
valerá 40 mil milhões de €.
- Empresa química Royal DSM avaliou o mercado dos
bioquímicos de síntese intermédia “building blocks” em
3 mil milhões US$ em 2010 e perspetivas de 9 mil milhões em 2020.

- Estudo “BREW project”, com participação da BP Chemicals e Shell Chemicals, estimam que em 2050, no
mercado dos químicos orgânicos entre 17 - 38 % provenham da fontes renováveis (ex biomassa), (26 a 113
milhões ton / ano).
- O mesmo estudo da BP e Shell, prevê que 42 milhões de
ton de polímeros produzidos na europa ocidental (origem
petroquímica) possam ser substituídos por biopolímeros.
O valor de transações de PHA, biopolímero produzido
com açúcares de biomassa, substituinte do polietileno
(petroquímica), em 2009 foi de 107 milhões de US$.
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Figura 2 - Perspetiva de evolução do mercado dos bioprodutos (estudo do Silicon Valley Bank) - junho de 2012
Os produtos transacionados sob designação de bioeconomia, podem ser enquadrados nas categorias de
bioquímicos, biopolímeros, biocombustíveis ou biocompósitos.
- Bioquímicos: uma refinaria de petróleo consegue
fornecer uma multiplicidade de produtos, desde combustíveis mais pesados, como a nafta, produtos químicos (como aromáticos) a produtos de baixo peso
molecular, no topo da cadeia de refinação, como o gás
butano e propano. Designa-se por bioquímicos todos
os químicos que possam substituir os de origem petroquímica e com origem na heterogeneidade da biomassa (celulose, hemicelulose, lenhina e extratos).
- Biopolímeros: tecnicamente a grande maioria dos
polímeros de origem petroquímica, para produção de
plásticos e derivados, pode ser substituída por polímeros oriundos da recombinação das moléculas de
açúcares presentes na celulose e hemicelulose através
de processo biológicos (bactérias, enzimas, leveduras)
bem como processamento e reconfiguração das moléculas da lenhina, para produção de produtos (como as
fibras de carbono).
- Biocombustíveis: adoptam esta designação todos os
produtos (sólidos, líquidos ou gasosos) que possam ser

alimentados a motores de combustão, caldeiras ou fornos, substituindo os produtos de origem petroquímica.
- Biocompósitos: produtos que incorporam ou são
totalmente constituídos por materiais renováveis ou
processamento destes. Exemplos são a incorporação
de fibras de celulose em produtos acabados, permitindo obter materiais com melhores propriedades.
Com base nas premissas anteriores, aproveitando
condições favoráveis de mercado e a possibilidade de
novos negócios, várias empresas da área florestal e
agrícola, da América do Norte, norte e centro Europa
e Brasil têm daí tirado dividendos, possuindo já novas
áreas de negócio. Os elementos base da biomassa (celulose, hemicelulose e lenhina), são o “petróleo” desta
nova indústria em expansão.
Várias empresas químicas já possuem departamentos para exploração e comercialização de produtos
químicos com origem na biomassa, exemplo da BASF
(Alemanha), MeadWestvaco (EUA), Perstorp (Suécia)
e Borregaard (Noruega). A BASF investiu em janeiro
2012, 30 milhões € na Renmatix, empresa de produção soluções açúcares a partir de biomassa florestal. A
UPM também celebrou recentemente, um acordo com
esta empresa (junho de 2013).

INOVAÇÃO E NOVOS DESENVOLVIMENTOS NA INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL / 47

De forma análoga é possível verificar os mesmos desenvolvimentos na área dos polímeros, exemplo da
BrasKem (Brasil).
Em Portugal, por exemplo, iniciaram atividade duas
empresas na área da torrefação de biomassa em Oliveira de Azeméis, a luso – brasileira YGE – Yser Green
Energy com um investimento de 6 M€ e contratação de
25 trabalhadores e a norte americana AFS – Advanced
Fuel Solutions com um investimento de 16 M€ e contratação de 45 trabalhadores.
Existem diferentes vias tecnológicas de biorrefinaria,
consoante o processo, matéria-prima a usar ou produtos finais desejados. Os principais processos de conversão estão no entanto associados a duas plataformas
tecnológicas distintas, a plataforma termoquímica e a
bioquímica.
Na plataforma bioquímica enquadram-se os processos de extracção, separação e conversão química ou
biológica dos componentes da biomassa (açúcares,
lenhina e extratáveis). A conversão de açúcares em
biocombustíveis ou bioprodutos, da lenhina em bioquímicos ou a extração de compostos para valorização
cosmética e farmacêutica, são exemplos de possibilidades dentro desta plataforma.
Na plataforma termoquímica, congrega-se todo um
conjunto de processos onde tratamentos térmicos são
aplicados para conversão da biomassa em bio óleos ou
gás de síntese, sendo estes produtos a base para posterior conversão em biocombustíveis e bioprodutos.
Processos como a pirólise, torrefação, gaseificação de
biomassa e licor negro, constituem diferentes vias tecnológicas dentro desta plataforma. No caso da pirólise a
biomassa é convertida em bio óleo “crude”, na torrefação
é convertida em carvão e na gaseificação em gás com
possibilidade de substituição do gás de origem petroquímica.
Pode haver interações e sinergias entre estas duas plataformas de forma a valorizar a criação de valor económico
e proporcionar maiores benefícios ambientais. A opção
por uma plataforma, processo ou produto final não está
somente condicionada pelo grau de desenvolvimento
tecnológico e disponibilidade de biomassa mas também
por questões políticas, regionais (regulação e subsídios)
que poderão induzir determinados desenvolvimentos.
Uma questão importante tanto na plataforma termoquímica como na bioquímica, é a necessidade de garantir
que o processo seja viável com biomassa heterogénea,
ou seja, garantir a sua eficiência quando se usa biomassa

de diferentes tipos e proveniências. Algumas das tecnologias anunciadas têm sido testadas e validadas com
recurso a um grupo restrito de tipos de biomassa, por
exemplo aparas de pinho da américa do norte e norte da Europa, aparas de eucalipto e cana-de-açúcar do
Brasil, mas há, todo um potencial de resíduos florestais
e agrícolas a ser considerado. Neste sentido têm também sido feitos fortes investimentos na expansão da
aplicação de processos já desenvolvidos a todo o tipo
de resíduos agrícolas e florestais.

Novas oportunidades
para a indústria de pasta:
A indústria de pasta e papel, por si só, já é uma biorrefinaria. A partir da madeira obtém-se uma produção sustentável de pasta de celulose (bioproduto), queimando
a lenhina e a casca para produção de energia elétrica
e vapor (bioenergia). Em alternativa à criação de toda
uma estrutura de raiz, as fábricas de pasta poderão ser
a base para instalação de mais tecnologias de biorrefinaria, uma vez que já têm acesso a biomassa, conhecem
os canais de distribuição e aquisição desta, possuem
maquinaria capaz de recolher e processar biomassa,
possuem centros de I&D com capacidade, conhecimento acumulado e técnicos especializados que lidam há
décadas com o “petróleo” da bioindústria, a celulose,
hemicelulose e lenhina.
Genericamente, havendo disponibilidade de biomassa,
todos os conceitos de biorrefinaria poderão ser instalados numa fábrica de pasta.
Relativamente à introdução de novos conceitos de biorrefinarias na indústria de pasta já começam a surgir
alguns exemplos, nomeadamente no norte da Europa,
exemplo da UPM, em Lappeenranta na Finlândia, investimento de 150 milhões de euros em uma unidade de
produção de biodiesel de 120 milhões litros /ano (≈ 96
mil ton / ano), a partir de tall oil e da Borregaard, Noruega, com produção de bioetanol e bioquímicos a partir de açúcares de biomassa. A UPM viu recentemente
(Dezembro de 2012) atribuída pela UE um subsídio de
170 milhões euros para construção de outra unidade
de produção de biocombustíveis, a partir de biomassa,
em Estrasburgo-França.
Relativamente a outras indústrias existem alguns
exemplos que, enquadradas numa determinada realidade, têm aproveitado integração de processos, desenvolvendo modelos de biorrefinarias, como por
exemplo a biorrefinaria de Bazancourt–Pomacle, em
França, que vende biocombustíveis e bioquímicos; a
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produção de biogás para a rede nacional a partir de
açúcares na Holanda, acordo entre a Suiker Unie e BioMCN; a Braskem no Brasil, com a produção do polímero
PET a partir de açúcares de cana ou a construção de
instalações com escala comercial para pirolise de biomassa nos EUA e produção de “biocrude” que poderá
ser convertido em refinarias na mesma panóplia de
produtos oriundos do crude. (Kior, Ensyn).
O grupo de pasta brasileiro Fibria, adquiriu em outubro
de 2012, 6% da Ensyn (tecnologia de pirólise) por 20
M$ com opção de compra de mais 3% por 10 M$, para
produção biocombustíveis no Brasil)

Novos produtos
Xaropes de açúcares:
Umas das matérias-primas da bioindústria, para produção de biocombustíveis (ex. etanol), bioquímicos (ex,
ácido sucínico, ácido láctico), biopolímeros (bio PET –
coca-cola e pepsi anunciaram que vão produzir as garrafas de plástico com este biopolímero base açúcar) são
os xaropes de açúcares.
Internacionalmente várias empresas têm desenvolvido e possuem processos de produção de xaropes de
açúcares para fornecer a bioindústria, no entanto esses
processos recorrem sobretudo à cana-de-açúcar ou milho. O conflito entre uso de terras para agricultura ou
cultura energética está mais do que nunca em cima da
mesa, fomentando debates na ONU e EU.
“A Comissão Europeia confirmou publicamente no passado dia 17 de Setembro de 2012 que irá restringir a
quantidade de biocombustíveis à base de culturas agrícolas, como a colza ou o trigo, a utilizar no setor dos
transportes dentro do espaço comunitário até 2020. A
medida constitui uma inversão considerável das suas
anteriores políticas. O plano também inclui uma promessa para retirar todos os subsídios públicos para biocombustíveis produzidos a partir de culturas agrícolas,
como colza, trigo e de matéria-prima para açúcar, depois que a atual legislação expirar em 2020” - Reuters.
Face a estas restrições e maiores necessidades de matéria-prima (com o crescimento da bioindústria), o setor
da biomassa florestal será o grande fornecedor do novo
crude da bioeconomia (soluções de açúcares e lenhina
a partir de biomassa florestal)
Há já algumas empresas internacionais focadas em investigação na conversão de aparas de madeira/ biomassa

florestal em soluções de açúcares, exemplo da Virdia,
Renmatix, Blue Sugars. As indústrias de pasta, sendo
empresas de base florestal poderão desenvolver processos que as tornem fornecedoras da bioindústria.
Lenhina:
A lenhina poderá ser convertida por via química numa
série de produtos de elevado valor acrescentado, usados como produto final ou elementos intermédios para
síntese de outros produtos. Químicos como seringaldeído, vanilina, polímeros, resinas ou colas poderão
ser obtidas a partir da lenhina. Esta é uma abordagem
bastante diferente da que se conhece na realidade de
uma fábrica de pasta, na qual é usada para produção
de energia, no entanto não tem de ser necessariamente conflituosa. Uma pequena fração da corrente
de licor negro poderá ser valorizada para outros fins,
procurando-se obter produtos que gerem mais-valia
face à energia que seria produzida e comercializada.
Celulose – novas aplicações
A celulose é o polímero mais abundante na natureza, é
versátil, tem valor económico, é obtido de fontes renováveis e é biodegradável. Pode constituir a base para
inúmeros processos e aplicações. A celulose é constituída por glucose, mais facilmente convertível por
via biológica em bioprodutos, químicos intermédios e
biocombustíveis, comparativamente a outros açúcares
da biomassa, como a xilose. Também há vários desenvolvimentos relativamente à integração de celulose
em biocompósitos, exemplo das aplicações de micro
e nano celulose.
A refinação ou fragmentação da celulose permite obter celulose micro fibrilada (individualização das micro
fibrilas da celulose), nano fibrilada ou nano cristalina
(separação da estrutura cristalina e amorfa).
A micro e nano celulose têm várias aplicações (cosmética, farmacêutica, espumas, membranas, biocompósitos) existindo já algumas unidades piloto e comerciais
que procuram explorar este novo mercado (UPM, Innventia, Domtar). A indústria da electrónica também tem
estado atenta a estes desenvolvimentos, um exemplo é
o recurso a nano celulose na produção de ecrãs LCD.
Os cristais obtidos da nano celulose cristalina são bastante resistentes e quando sobrepostos, sem interstícios, com auxílio de campos magnéticos, permitem
obter materiais mais resistentes que o kevlar, o aço e simultaneamente mais leves. Pelo facto de a celulose ser
o polímero mais abundante na natureza e descobertas
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as propriedades atrás referidas, várias empresas têm
procurado desenvolver materiais com este tipo de material. Como exemplo pode-se citar os trabalhos das
empresas que fornecem o exército dos EUA, no desenvolvimento de coletes e vidros balísticos para proteção
de soldados e viaturas. Sendo este um material mais
resistente e leve permite maior mobilidade de soldados
e menor consumo combustível das viaturas blindadas,
garantindo simultaneamente mais proteção.
Por estas razões a celulose tem-se revelado promissora
na área de biorrefinarias e abre novas oportunidades às
fábricas produtoras de pasta.
Extratos de eucalipto:
A extração de produtos orgânicos de elevado valor acrescentado da casca / folhas de eucalipto, nomeadamente

compostos triterpénicos e fenólicos, é também uma vertente interessante. Estes compostos têm valor reconhecido pela indústria farmacêutica, cosméticos e nutricional. Os níveis de pureza alcançados em alguns projetos
são já significativos e encorajadores. Esta é no entanto
uma atividade dispendiosa, com risco financeiro e que
implica recursos e envolvimento de múltiplas entidades e parceiros com diferentes competências, especialidades e vocações desde a base florestal, passando por
empresas de engenharia especializadas em processos
de extração e culminando nas farmacêuticas e cosmética, que incorporarão os extratos em medicamentos,
produtos de beleza ou nutricionais. As possibilidades
no entanto são interessantes tendo-se já identificado
produtos com atividade anti cancerígena em extratos
de eucalipto.

Figura 3 - Aplicações de micro / nano celulose (fonte: Innventia - Technical Research Centre of Sweden)
Bio – óleo “bio crude”:
O crude advém de depósitos de biomassa submersa por
camadas geológicas. À medida que a matéria orgânica
é submersa na crosta terreste, os aumentos de pressão e temperatura convertem-na em carvão e crude. Se
as temperaturas forem significativas esta biomassa é
fracionada a gás natural. Os processos da plataforma
termoquímica replicam este efeito de forma acelerada.

Quando a biomassa é aquecida acima de 500 °
C ocorre
a pirólise, as cadeias de celulose, hemicelulose e lenhina são quebradas em segundos dando origem essencialmente a um óleo “bio crude”, (que resulta da condensação de gases), a carvão e a gás de síntese (fração
de gás que não condensa). O carvão terá menor valor
comercial, o gás pode ser queimado para produção de
energia e o bio óleo tem potencial de refinação em químicos e hidrocarbonetos, tais como gasóleo e gasolina.
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Estes processos de pirolise poderão ser aplicados a biomassa residual de plantações, da atividade industrial,
ou recorrer-se a culturas energéticas de rápido crescimento (salgueiro, miscanthus)
Normalmente em Portugal fala-se de valorização de
biomassa florestal através de queima, para produção
de energia elétrica. A independência energética do país
é algo relevante e estratégico, mas parte da biomassa
(queimada em caldeiras ou fogos florestais, deixada na
floresta ou conduzida a aterros) pode permitir maior
capitalização para o país, acrescentando-lhe valor e
permitindo exploração de um “novo petróleo”. Existem
alguns aspetos que terão de ser melhorados, nomeadamente o rendimento do processo no entanto começam
a ser realizados grandes investimentos em centrais de
pirolise nos EUA, exemplo dos 250 milhões $ da Kior, e
dos investimentos da Ensyn,
Processos como a pirólise podem ser utilizados por
empresas de pasta que tenham grande disponibilidade
de biomassa, a preços acessíveis e sustentáveis a longo
prazo. De acordo com algumas tecnologias apresentadas ao mercado, o bio óleo resultante do processo de
pirólise pode ser introduzido em equipamentos de refinarias convencionais e o leque de potenciais produtos
equipara-se ao processo de refinação de crude, constituindo uma boa perspetiva de negócio e parcerias com
empresas petrolíferas.
Bio – carvão:
Quando a biomassa é aquecida a temperaturas na ordem dos 200 – 300 ºC, mantém-se boa parte do poder calorifico na matéria que fica no estado sólido.
Após este processo o material pode ser transformado
em pellets ou briquetes com características homogéneas, semelhantes ao carvão “bio carvão”. Este processo designa-se por torrefação. Desta forma, e após pulverização a biomassa vegetal pode ser misturada com
carvão mineral e alimentada a centrais de carvão. Na
torrefação inicialmente a água da biomassa volatiliza,
segue-se a volatilização de extratáveis concluindo-se
com o fracionamento de moléculas mais complexas
(celulose e hemicelulose). Este fracionamento destrói a
estrutura celular e permite que a água celular também
evapore. Este processo confere ao material propriedades hidrofóbicas facilitando o seu transporte ferroviário, armazenamento no exterior e promove aumento do poder calorifico. O interesse por este carvão por
parte de centrais térmicas dependerá do seu preço que
eventualmente será superior às pellets de biomassa e
carvão mineral. Licenças de emissão de CO2 também

serão tidas em conta, pois ao bio carvão não serão
imputados esses acréscimos.
Este produto tem também particular interesse para a
indústria de produção de aço e ligas metálicas, que recorrem à incorporação de carbono no reforço das ligas.
O carvão mineral, após séculos de contato com diversos
compostos na crosta terreste, possui impurezas (inorgânicos) que não são desejáveis na estrutura das ligas
metálicas (custos acrescidos na purificação). A produção controlada de carvão vegetal via torrefação, permitirá obter carvão com menos ou sem contaminantes,
tornando-o apetecível para este fim.
Gás de síntese – gás de biomassa
A biomassa pode ser convertida em gás (gás de síntese) podendo este ser convertido em energia (queima),
em combustíveis líquidos ou químicos (diesel, gasolina, etanol, hidrogénio, metanol, ácido acético,…), consoante os interesses económicos. A gasificação pode
ser aplicada à biomassa ou a licores negros resultantes do processo de produção de pasta. O gás de síntese
também poderá ser convertido em parafinas e ceras
usadas na produção de combustíveis, com recurso a
catalisadores de cobalto, ferro ou níquel. A tecnologia
é complexa e requer grandes investimentos mas prosseguem esforços para aumentar rendimentos com vista
à sua viabilidade.
Os principais grupos de pasta e papel reconhecem o
potencial da biorrefinaria, que poderá alargar o modelo de negócio convencional, no entanto mantêm uma
postura de alguma prudência, apesar das condições
privilegiadas para adotar este conceito e tecnologias
inerentes. Existe risco técnico associado à exploração
da biorrefinaria pois alguma tecnologia não está completamente desenvolvida, há incerteza na determinação
do potencial de mercado, do grau de substituição dos
produtos com origem petroquímica pelos novos bioprodutos e dúvidas quanto à disponibilidade e evolução do
preço de matéria-prima (biomassa). Grandes necessidades de investimento em áreas pioneiras são igualmente
um risco e portanto um elemento de ponderação. A incerteza de evolução dos preços do petróleo, gás natural
ou o recente gás de xisto são também fatores tidos em
consideração, pois se preços altos impulsionam os negócios bio, um decréscimo destes poderá por em causa
a rentabilidade de investimentos em biorrefinarias.
Terá de ser ponderado o binómio risco vs oportunidade e as empresas devem decidir como se pretendem
posicionar.
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Modificação de cargas
na indústria do papel:
caminhos de inovação
PAULO FERREIRA
Prof. da Universidade de Coimbra
Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Tecnicelpa
Numa altura em que falar de inovação na indústria da
pasta e do papel passa quase invariavelmente por temas relacionados com o melhoramento das espécies e
o tratamento genético, a biorefinaria de materiais lignocelulósicos e os biocombustíveis, o fecho de circuitos,
os impactos ambientais ou a nanotecnologia associada
aos materiais compósitos com base na nanocelulose,
não deixa de ser importante referir outras áreas que,
não suscitando um interesse tão generalizado e transversal da comunidade científica são, ainda assim, objeto de estudo de numerosos grupos de investigação em
todo o mundo, motivo de pesquisa intensa por parte
dos fabricantes de equipamento e da indústria química,
e alvo de muita expectativa do lado dos produtores de
papel. A este respeito podem indicar-se os desenvolvimentos relacionados com os tratamentos da superfície
do papel, com os processos de impressão, com a funcionalização do papel para fins diversos e, ainda, com
a modificação dos componentes não celulósicos do papel, para dar apenas alguns exemplos.
Sendo crescentes as dificuldades relacionadas com a
quantidade, a qualidade e os custos da principal matéria-prima da indústria papeleira, é natural que haja
uma preocupação também crescente no sentido de maximizar a utilização dos aditivos mais importantes – as
cargas minerais. Estas são adicionadas ao furnish por
diversas razões, desde logo de natureza económica: por
um lado, substituindo as fibras por materiais de mais
baixo custo, reduz-se substancialmente o custo do produto final; por outro, melhorando a drenagem da folha,
diminuem também os custos energéticos associados à
secagem. Além destas vantagens, as cargas minerais
melhoram algumas propriedades do papel, como sejam
a opacidade, a brancura, o brilho, a lisura, o bulk, a estabilidade dimensional e a imprimabilidade, além de que
o seu uso tem também um impacto ambiental positivo
visto fazer diminuir o consumo de recursos florestais.

Todavia, a incorporação de partículas inorgânicas no
papel acarreta igualmente algumas desvantagens, designadamente um decréscimo da resistência do papel
associada à diminuição da quantidade de fibras e do
grau de ligação entre estas, bem assim como um aumento dos fenómenos de empoeiramento e de abrasão
e do conteúdo de sólidos nos sistemas de água. Por
estas razões, o teor de cargas utilizadas, no caso dos
papéis de impressão e escrita, situa-se entre 20 e 25%
em massa. É precisamente no sentido de minimizar os
efeitos negativos da utilização das cargas minerais, e
assim poder aumentar a quantidade incorporada no papel, que quer a academia quer os fornecedores destes
aditivos se têm empenhado intensivamente na sua modificação, por forma a melhorar o potencial de ligação
das fibras e assim evitar a perda de resistência mecânica da matriz fibrosa. É de referir que já em 1994, na sua
“Agenda 2020”, a American Forest and Paper Association definiu como primordial o desenvolvimento da engenharia dos fillers, sendo que os esforços de inovação
nesta área se têm acentuado na última década, não só
devido à pressão do lado da indústria papeleira a fim
de reduzir o consumo de fibra mas também aos avanços ocorridos no domínio da tecnologia das partículas
e da nanotecnologia. Na verdade, é cada vez mais fácil
processar e caracterizar materiais à escala nanométrica, e a modificação das cargas minerais (que têm normalmente tamanhos de cerca de 1 a 3 µm), com base
no tratamento da sua superfície, envolve mecanismos,
manipulação e caracterização de moléculas e partículas
que podem ter tamanhos inferiores a 100 nm.
De salientar, contudo, que a investigação e o desenvolvimento na modificação de partículas minerais não se
limita ao objectivo de aumentar o teor de cargas usadas
no fabrico do papel. De facto, têm sido realizados estudos e apresentados resultados sobre cargas “funcionalizadas” para produzir papéis com propriedades especiais,

52 / INOVAÇÃO E NOVOS DESENVOLVIMENTOS NA INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL

nomeadamente propriedades antimicrobianas, antibacterianas, desodorizantes, magnéticas ou condutoras,
entre outras [1-5]. Da mesma forma, existe um esforço
significativo de inovação quando as partículas minerais
são usadas não como cargas mas sim como pigmentos
para a superfície do papel (caso em que o tamanho é
inferior e a brancura superior aos das cargas), esforço
este que visa sobretudo a melhoria das propriedades
ópticas do papel. Acresce que não só a indústria do papel é beneficiada com os desenvolvimentos decorrentes
da modificação / funcionalização das cargas minerais.
Um exemplo é o da indústria das tintas, na qual também o tamanho, a cor e as propriedades de superfície
dos pigmentos afetam as suas propriedades, designadamente as reológicas e de resistência.
De entre as cargas mais importantes em papermaking
(silicatos, como o caulino, talco e bentonite; carbonatos, como o carbonato de cálcio; óxidos, como o dióxido
de titânio), o carbonato de cálcio é o mais usado nos
processos neutros e alcalinos, quer na sua forma natural (Ground Calcium Carbonate, GCC) quer na forma
de precipitado produzido industrialmente (Precipitated Calcium Carbonate, PCC). O carbonato de cálcio
precipitado tem uma brancura superior à do GCC e é
por isso cada vez mais o utilizado para papéis finos de
impressão e escrita. Por esta razão, é também a carga
mais estudada do ponto de vista de modificação / funcionalização, a qual passa pela produção de compósitos com substâncias tanto orgânicas como inorgânicas.
Estas devem ser criteriosamente selecionadas tendo
em vista os objetivos do tratamento das partículas e os
múltiplos efeitos que esse tratamento pode ter. Assim,
por exemplo, mesmo quando se pretende modificar as
cargas com o objetivo de aumentar as propriedades de
resistência do papel, devem ser escolhidos materiais
que pelo menos não afetem as suas (do papel) propriedades ópticas.
Já em 1991 foi patenteada a modificação de PCC com
um polímero catiónico, com a qual se conseguiu melhorar a retenção do mineral e reduzir o consumo de
agente de colagem, sem perdas de resistência à tração
e de brancura [6]. Uma outra patente de 1996 refere
a precipitação à superfície do carbonato de cálcio de
um complexo aniónico de amido / estearato de sódio,
de que resultou maior eficiência da colagem e também
maior lisura, melhor qualidade de impressão e menor

consumo de fibras [7]. A modificação de cargas com
amido ou com compósitos contendo amido tem sido,
aliás, a mais estudada, visto este ser um polímero natural de relativo baixo custo, considerado apelativo, e
já utilizado na indústria papeleira como agente de colagem (interna e de superfície) e também de retenção.
O processo pode envolver tanto a adsorção de cadeias
poliméricas à superfície, que atuam depois na melhoria das ligações por mecanismos de bridging, como o
encapsulamento quase total das partículas por um gel
de amido [8-12]. Nesta última situação, em particular,
foi confirmada a melhoria das propriedades mecânicas
e o incremento da quantidade de filler sem prejuízo
da opacidade e brancura, para maiores quantidades
de carga e sem ocorrer dissolução do gel. Diferentes
cargas e amido de diferentes origens (milho, batata) e
amido modificado (catiónico) têm sido estudados.
Para além do amido, outros polímeros naturais foram
igualmente testados na modificação de cargas, como
sejam derivados de celulose. O mais usado é a carboximetilcelulose, que apresenta afinidade para ligação às
fibras de celulose e a diversas partículas inorgânicas
[13-17]. Também polissacarídeos insolúveis em água
(quitina e quitosano), bem como goma xantana e goma
de guar foram estudados [18-19]. De um modo geral
ocorreu sempre uma melhoria das propriedades de resistência, e.g., do comprimento de ruptura. Entretanto,
face à “explosão” de estudos em torno da produção,
caracterização e aplicação das “nanoceluloses”1, é de
esperar que, num futuro bem próximo, compósitos de
cargas minerais (ou pigmentos) com celulose nanofibrilar possam também ser produzidos e testados no papel.
Não obstante a utilização de polímeros naturais ser
bastante atrativa do ponto de vista do custo dos materiais (que não tanto dos processos de modificação de
cargas e consequente aplicação à escala industrial), há
vantagens no recurso a polímeros orgânicos sintéticos,
que permitem o design de moléculas e o controlo do
seu peso molecular, da carga de superfície e do grau
de ramificação, tendo sido até agora mais estudados
os que já se usam tradicionalmente em papermaking,
designadamente como agentes de retenção/ floculantes: polímeros solúveis em água, surfactantes e latexes
de elevada carga, como sejam o álcool polivinílico, as
poliacrilamidas, co-polímeros de acrilato (e.g., estireno
acrilato), entre outros [14, 20, 21]. Como já referido, o

1

Fibrilas de celulose em que pelo menos uma dimensão (no caso, o diâmetro) é inferior a 100nm, obtidas por diversos métodos top-down
(ou, menos frequentemente, bottom-up) e designadas por vários termos, como whiskers, celulose microfibrilar (MFC), celulose nanofibrilar (NFC), nanocelulose, entre outros.
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revestimento de cargas minerais não se tem confinado à indústria papeleira, tendo sido estudados, para as
mais diversas utilizações, por exemplo, compósitos de
PCC com substâncias orgânicas como poliestireno e poliolefinas e poliuretanas, a título de exemplo [22-24].
No que diz respeito à modificação de cargas com materiais inorgânicos, a maior parte dos estudos visaram
torná-las resistentes a processos de papermaking em
meios ácidos ou neutros, nos quais têm tendência a decompor.
Foram publicados trabalhos reportando a adição ao
PCC de agentes quelantes de cálcio e/ou bases conjugadas (hexametafosfato de sódio) e ainda a adição de
ácidos fracos e bases fracas, em que pelo menos um
dos componentes deriva de um ácido orgânico (e.g., poliacrilato de sódio / ácido fosfórico, hexametafosfato de
sódio / ácido poliacrílico ou ácido polimaleico). Estudos
com outros ácidos fracos como o ácido cítrico, bórico
ou acético, e suas misturas, conduziram a melhoria
das propriedades ópticas em meios neutros e alcalinos
[25-28]. Existem também alguns trabalhos referindo a
modificação de cargas com sais como silicato de sódio,
cloreto de zinco, cloreto ou sulfato de alumínio, e sais
de cálcio (e.g. sulfato, citrato e acetato de cálcio), sendo
admitido que com estes tratamentos ocorre a inactivação da superfície do PCC [29-35]. Nos estudos que avaliam também o impacto da modificação das cargas nas
propriedades papeleiras, os resultados mostram que,
além de maior resistência às condições ácidas ou neutras, as correspondentes propriedades ópticas, como a
brancura e a dispersão de luz, são ligeiramente beneficiadas, mas nenhuma vantagem se detecta ao nível das
resistências mecânicas [34, 35].
A modificação de cargas com substâncias inorgânicas também se aplica a processos alcalinos de papermaking, envolvendo essa modificação, no geral, tratamentos simples de revestimento com a mistura em
meio heterogénio das cargas e dos agentes modificadores. No caso do incremento das propriedades ópticas está patenteado, e.g., o uso do dióxido de titânio na
modificação de carbonatos para a indústria das tintas,
do papel e dos moldes [36], o que no entanto não se
revela como uma solução interessante devido ao seu
elevado custo.
Em Portugal tem sido feita desde há alguns anos, a nível académico, investigação na área da funcionalização
/ modificação de PCC como carga para papéis finos de
impressão e escrita, beneficiada no último ano por um

financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (projeto FCT PTDC/EQU-EQU/120578/2010 –
NEWFILL (New Modified Fillers for Papermaking)). Ao
nível dos polímeros orgânicos foram preparados pelo
método da emulsão carbonatos modificados com amido, acetato de celulose, poli-(ácido acrílico), carboximetilcelulose e etilcelulose [37, 38]. O revestimento das
partículas minerais revelou-se eficaz mas, excetuando o
caso do amido, a retenção do material durante a formação foi prejudicada, o que pode explicar os melhores resultados das resistências mecânicas das folhas produzidas com os carbonatos modificados relativamente às
produzidas com o carbonato original (não modificado).
Para reduzir esta limitação há que otimizar a retenção
selecionando para o efeito o agente mais adequado em
cada caso. Mais recentemente foi publicado um estudo
do mesmo grupo reportando a modificação de PCC com
sílica produzida à superfície das partículas pelo método
sol-gel, hidrolisando o percursor tetra-etil-ortosilicato
(TEOS) na presença de soluções etanol/água em condições alcalinas [39]. Trata-se de um procedimento relativamente simples que faz uso de reagentes de baixo custo, do qual resulta a deposição de um filme de sílica na
superfície das partículas de PCC. Os testes papeleiros
efectuados usando este material como filler mostraram
que com cargas com cerca de 30% de sílica se consegue
uma melhoria da resistência interna e da resistência à
tração sem prejudicar as propriedades óticas (tomando
como referência o caso em que se usa igual teor de
carga não modificada e se conseguem idênticos valores de retenção) [40]. Em desenvolvimento encontram-se presentemente estudos do revestimento com sílica
mas pela técnica de pulverização catódica (sputtering),
com dióxido de titânio por hidrólise (usando tetracloreto de titânio e ureia) e por sputtering (visando não
o aumento do teor de cargas mas sim a melhoria das
propriedades ópticas) e ainda com outros polímeros
orgânicos que não os atrás referidos, pela técnica
layer-by-layer.
Apesar das vantagens da funcionalização de cargas
minerais, existem ainda assim algumas dificuldades
que é necessário ultrapassar. Desde logo as associadas
aos custos quer dos produtos e reagentes quer dos
processos, e ao scale-up para uma utilização rentável
à escala industrial. Por outro lado, a complexidade
das interações físico-químicas das partículas com os
aditivos de superfície torna difícil o entendimento detalhado dos mecanismos de modificação e afeta também toda a química da parte húmida, o que implica
normalmente a necessidade de redefinir as estratégias
de colagem e retenção. Igualmente importantes são os
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eventuais impactos das cargas modificadas nos equipamentos e circuitos das fábricas e também nos processos de reciclagem.
É para enfrentar todos estes desafios e satisfazer as exigências crescentes dos produtores e consumidores de
papel que os muitos investigadores que trabalham nesta
área (particularmente numerosos na China, na Índia e
nos Estados Unidos) devem orientar as suas pesquisas
e estão a trabalhar para encontrar as soluções mais inovadoras. Para isso apontam os estudos mais recentes
com nano-fillers e fillers orgânicos, o que nos deixa um
sentimento de confiança nos avanços deste setor tão
específico da indústria papeleira.
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NOTÍCIAS DO SECTOR
Grupo Portucel Soporcel considerada
a melhor empresa do ano na Europa
O grupo Portucel Soporcel foi considerado a melhor
Empresa da Europa, com um volume de negócios superior a €150 milhões, pelo “European Business Awards”
(EBA), distinguindo assim o desempenho do Grupo durante o ano de 2012, bem como a sua capacidade de
inovação. O grupo Portucel Soporcel foi distinguido na
categoria “The Infosys Business of the Year”, entre centenas de empresas a nível europeu das mais diversas
áreas de atividade económica.
Para mais informações:
http://www.portucelsoporcel.com/pt/group/news/957.html

A Natureza do Papel
Decorreu no dia 13 de março 2013, pelas 14.30h, no
auditório Dr. Júlio das Neves - IPT, o Seminário A Natureza do Papel - A Indústria de Pasta e Papel Portuguesa: mercados e perspetivas.
Uma organização da CELPA - Associação da Indústria
Papeleira; TECNICELPA - Associação dos Técnicos das
Indústrias da Celulose e Papel e da Unidade Departamental de Engenharias do IPT.
Foi orador Armando Goes da CELPA e Rui Sant’Ovaia
que moderou a sessão de perguntas oriundas de uma
plateia interessada na questão da floresta e do papel.
Fonte:
http://portal.ipt.pt/portal/index.html?ctrl:cmd=render&
c trl: m o d e=view& ct r l :w i ndow= i ns t i t u t o.i m p r e nsa . e ve n to s.
EventosWindow&evento.nome=seminario_papel
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Nemátodo do pinheiro
já tem deteção precoce
Cientistas da Universidade de Coimbra e da Escola Superior Agrária de Coimbra desenvolveram um dispositivo para detetar a doença do nemátodo do pinheiro
muito antes dos sintomas. O trabalho já foi distinguido com o “Best Student Paper Award” na Conferência
“Biodevices 2013”, em Barcelona.
Mais informações:
http://www.publico.pt/ciencias/jornal/nematodo-do-pinheiro-ja-tem-deteccao-precoce-26125612

AMS GOMA CAMPS - Motivos para Sorrir!

AMS foi distinguida pela revista Exame, como uma das
100 melhores empresas para trabalhar em Portugal
em 2013. A AMS ficou na 80ª posição, sendo a 1ª empresa do Distrito de Castelo Branco.

Felicitamos esta nossa Associada, pelo espírito de equipa e pelo bom ambiente de trabalho reconhecido externamente.
Fonte: http://www.amspt.eu/pt/node/239

Fábrica de transformação de papel irá criar
184 postos de trabalho em Viana
Uma fábrica de transformação de papel deverá criar
184 postos de trabalho em Alvarães, Viana do Castelo,
através de um investimento de 25 milhões de euros,
indica um Estudo de Impacte Ambiental (EIA).[…]
A nova unidade industrial será instalada num lote de
terreno com 8,5 hectares, na Zona Industrial de Alvarães, e no EIA que se encontra em consulta pública
desde 21 de março admite-se que vai fornecer precisamente a vizinha unidade da Suavecel, a poucas centenas de metros de distância, também no concelho de
Viana do Castelo.
A «redução do custo da principal matéria-prima» na fábrica do mesmo grupo, tendo em conta que as bobinas
de papel tissue são adquiridas em Espanha e Itália, e
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um «maior controlo» deste fornecimento, «em qualidade e em disponibilidade», são justificações apontadas
para a instalação da Fortissue. [...]
Este investimento contempla a instalação de duas máquinas de papel, cada uma com uma capacidade nominal de produção, diária, de 100 toneladas, a primeira
das quais deverá entrar em funcionamento no último
trimestre de 2013 e a segunda dois anos depois, funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia. […]
Para mais informações consulte:
http://www.tvi24.iol.pt/economia---emprego/fabrica-de-papel-viana-emprego/1439793-6374.html

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

Renova entra em 350 lojas
da WALMART no Canadá

Felicitamos esta nossa Associada, pela capacidade de expansão e visibilidade Internacional.
Fonte:
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/RevistaImprensaNacional/Comercio/Documents/Renova_Expresso040513.pdf
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Efeito da aplicação de xilanases no aumento
da estabilidade da brancura e na redução
do consumo de reagentes no branqueamento
de pastas kraft de Eucalyptus globulus
M. Graça V.S. Carvalho1, Dmitry V. Evtuguin2, Ana Moura1, Joana Sousa1, Cláudia Esteves1, Joana Ferraz1
1 - CIEPQPF, Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra
2 - CICECO, Departamento de Química, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro
O fenómeno da reversão de brancura ocorre devido aos
grupos cromóforos ou potenciais cromóforos que a pasta
contém e que resultam de reacções de foto-oxidação. As xilanas são os componentes da pasta, após o cozimento, mais
susceptíveis à oxidação pelos reagentes de branqueamento.
Recentemente foi estudado o papel que as xilanas apresentam na instabilidade da brancura causado pelas suas ligações covalentes à lenhina residual ou a grupos potencialmente cromóforos, provocando não só o consumo adicional
de reagentes como também um entrave ao ganho de brancura (Loureiro, 2012). Como coadjuvante aos processos
químicos tem sido estudado pela nossa equipa o desempenho de um estágio enzimático no final do branqueamento
de pastas kraft de eucalipto, nomeadamente no que respeita
à contribuição para uma maior estabilidade de brancura em
comparação com os reagentes mais vulgarmente utilizados
(dióxido de cloro, D ou peróxido de hidrogénio, P). Foram
usadas seis xilanases diferentes provenientes de duas empresas produtoras de enzimas, uma pasta kraft de Eucalyptus globulus semi-branqueada de acordo com a sequência
DED possuindo uma brancura ~ 88% ISO e outra DE com
brancura ~76% ISO. Para cada uma das xilanases foram encontradas as condições de operação óptimas para o tratamento enzimático (pH, temperatura, tempo e dosagem de
solução enzimática por unidade de massa de pasta). Estas
enzimas hidrolisam parte da xilana, permitindo a remoção
das entidades responsáveis pela reversão da brancura.
Numa primeira fase foram aplicados os estágios D ou P à
pasta de origem (pastas DEDD e DEDP), usando diferentes
cargas para futura avaliação do desempenho das xilanases. Confirmou-se que o dióxido de cloro permite alcançar
maiores brancuras do que o peróxido de hidrogénio (para
a mesma carga equivalente) mas este último confere maior
estabilidade de brancura. Parte das soluções de xilanase
testadas foi capaz de promover a elevação na brancura (p.e.
dois pontos percentuais) e diminuir a reversão de brancura,
havendo uma perda de rendimento em fibra ~0.2 a 0.5%
por aplicação de cargas enzimáticas até ~ 5 U/g o.d.p. Sobre
a pasta tratada com xilanase foram aplicados os estágios D
ou P e o efeito do pré-tratamento enzimático foi avaliado
comparando a sequência DEDX com DEDXD ou DEDXP. Nos
melhores resultados obtidos para as sequências DEDXD e
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DEDXP foram atingidas brancuras ISO ~91%, utilizando
cargas de D e P inferiores às necessárias nas sequências
DEDD ou DEDP para idêntica brancura final (poupança 50
a 65% em D e 55 a 58% em P). Estas condições permitiram uma estimativa de poupança em 1,13 €/t no branqueamento com dióxido e 3,11 €/t com peróxido (incluindo já o custo da enzima que teve o melhor desempenho).
Por sua vez, verificou-se que a pasta DEDXD apresentou
maior estabilidade de brancura (PC number 30 a 40% inferior) em comparação com uma pasta DEDD. Uma das xilanases testadas não mostrou potencial de aplicação tanto
no ganho de brancura como economicamente. Adicionalmente, foi feito um estudo de posicionamento do estágio
enzimático: balanceando os resultados de brancura e de
reversão é mais vantajoso o pré-tratamento enzimático ser
efectuado antes do último estágio de branqueamento (DEDXP ou DEDXD em vez de DEDPX ou DEDDX). Tendo como
objectivo a supressão de um estágio D por aplicação de um
tratamento enzimático na pasta DE, a utilização de duas das
xilanases também permitiu uma poupança de 50% em D e
uma redução da reversão, embora num nível de brancura
ISO inferior (~89 – 90%, pastas DEXD e DEDD).
Concluiu-se que o tratamento enzimático (com certas xilanases e condições devidamente seleccionadas) melhora a eficiência dos estágios seguintes de branqueamento
impulsionando a brancura final alcançada, melhorando a
estabilidade e conseguindo um menor gasto de reagentes
químicos e inerentes vantagens económicas e ambientais.
Em caso de interesse contactar:
M.Graça V.S. Carvalho, mgc@eq.uc.pt;
Referências: Loureiro, P.E.G. (2012) On the role of xylan in the final bleaching of Eucalyptus globulus Kraft pulps. Tese Mestrado
em Engenharia Química, Universidade de Coimbra.
, J.I.T. (2012) Avaliação de um tratamento redutor e enzimático
no branqueamento final de pastas kraft de eucalipto. Tese Mestrado em Engenharia Química, Universidade de Coimbra.
Esteves, C.S.V.G. (2013) Efeito da aplicação de xilanases na redução do consumo de reagentes no branqueamento de pastas kraft
de eucalipto. Tese Mestrado em Engenharia Química, Universidade de Coimbra.
Ferraz, J.G.R. (2013) Avaliação de tratamentos enzimáticos na
estabilidade da brancura de pastas kraft de eucalipto. Tese Mestrado em Engenharia Química, Universidade de Coimbra.
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