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TOMAR

PORTUGAL

Editorial

ANTÓNIO PRATES - Presidente da Comissão Organizadora

A indústria em geral está em constante mutação, não
constituindo exceção o setor da celulose e do papel.
Para tanto, contribui o desenvolvimento tecnológico
e socioeconómico, que dão lugar a novos paradigmas.
A indústria Nacional tem acompanhado estes desenvolvimentos, tem-se adaptado e reforçado a sua competitividade. Esta tem uma importância vital para a
economia nacional. Tal facto pode ser comprovado
pelos indicadores económicos, contribui com cerca
de 5% para o PIB Nacional, exporta cerca de 90 da
sua produção e cria valor usando um recurso natural
nacional.
A Tecnicelpa tem o dever profissional de acompanhar
o desenvolvimento da indústria Nacional e contribuir
para o desenvolvimento dos seus associados.
Apesar da conjuntura económica desfavorável do país
a Associação decidiu a realização da XXII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel no ano de
2013, o qual teve lugar nos dias 02 a 04 de outubro
em Tomar com a realização de visitas técnicas às fábricas da Figueira da Foz, a Celbi do grupo ALTRI e a
Soporcel do gPS.

A demonstrar a importância do setor para a economia Nacional destaca-se a participação na sessão de
abertura do Ministério da Economia através da presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto, Dr. Leonardo Mathias e da AICEP através do seu Administrador
Eng. Vital Morgado.
A participação elevada no evento e a qualidade científica dos trabalhos apresentados fazem deste o ponto
alto da vida da Associação e a referência da indústria
nacional, facto reconhecido pela presença na sessão
de encerramento dos mais altos responsáveis das
principais empresas nacionais, que nos apresentaram
a sua visão da indústria. Salienta-se ainda o papel do
evento como ponto de encontro dos técnicos da indústria contribuindo para o cimentar de relações de
grande importância para a indústria Nacional.
Os resultados da XXII Conferência Internacional da
Floresta, Pasta e Papel transmitem à Associação a responsabilidade de continuar a trabalhar para o desenvolvimento dos seus associados e da indústria em geral.
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TECNICELPA
MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Novos Sócios Individuais Admitidos:
- Alexandre Miguel Ricardo Gaspar; RAIZ
- Ana Paula Nery Pereira Antunes; grupo Portucel Soporcel
- Joaquim Manuel Cristino Barata Moreira; AMS - GOMÀ-CAMPS S.A.
- Pedro Daniel Ferreira Antunes ; AMS - GOMÀ-CAMPS S.A.
- Hermano Sousa ; ALTRI Sales
- Cristina Maria Pereira Marques; RAIZ
- Mário Jorge da Silva Ramos ; Europa&c Kraft Viana

Novos Sócios Coletivos Admitidos:
- RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel
- CELLWATER - Produtos Químicos para a Industria
- CENTRO DE ESTUDOS FLORESTAIS - Instituto Superior de Agronomia

Novos Sócios
admitidos
Individuais: 7
Coletivos: 3

Sócios excluídos
Individuais: 0
Coletivos: 0

Universo Atual
de Sócios
INDIVIDUAIS: 359
COLETIVOS: 78

EVENTOS INTERNACIONAIS
Paper Week

3-7 Fev. 2014 - Montreal, Canada

PTS Interface Chemistry

25-26 Fev. 2014 – Munich, Germany

8th CTP/PTS Symposium on Packing design and recycling
25-26 Mar. – Grenoble, France;

ATICELCA Congress

29-30 Mai. – Venice, Italy

PulpPaper

3-5 Jun. – Helsinki, Finland

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
04 / NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Seminário

Liderança, motivação
e desenvolvimento de equipas
Parceria Tecnicelpa com a Universidade Católica

No passado mês de Junho a Tecnicelpa organizou para
os seus sócios uma acção de formação em “Liderança,
Motivação e Desenvolvimento de Equipas”, sob a égide da Universidade Católica. Esta iniciativa teve lugar
em Lisboa nas instalações da Universidade, tendo sido
orientada pelo Dr. Ricardo Fortes da Costa, docente na
formação de executivos da Catolica-Lisbon.
A vasta experiência do formador como docente, consultor e director executivo de recursos humanos, formação
e desenvolvimento de carreiras, permitiu que a acção
decorresse com uma forte componente prática, com a
exposição de casos reais, ou baseados em factos reais,
que motivou o debate entre todos os participantes.
O grupo de formandos contou com colegas de diversas realidades profissionais e de diferentes empresas
do sector. A heterogeneidade de culturas das empresas
representadas, assim como de experiências e estágios
profissionais dos seus vários elementos, contribuiu
para o enriquecimento das discussões de caso e para a
interacção entre os participantes.
A gestão de equipas nas organizações é um dos mais importantes desafios que se colocam aos gestores, a todos
os níveis. Num contexto económico e empresarial de

grande incerteza e em mudança constante, esta gestão
e a liderança são factores fundamentais para adaptar
os modelos de negócio às exigências do mercado. Criar
equipas de alto rendimento obriga a um compromisso
exigente e profissional no exercício da liderança, praticado todos os dias e que implica decidir e agir de forma
a maximizar o resultado colectivo, em deterimento do
caminho mais fácil ou mais confortável para o decisor.
Em linhas gerais este foi o guião dos dois dias de trabalho desta formação.
À semelhança de outras actividades realizadas em parceria com a Universidade Católica, a organização e qualidade da formação foram excelentes. O conteúdo foi
adequado para a duração da formação e a exposição foi
clara e motivou a satisfação dos formandos.
Com esta iniciativa, a Tecnicelpa reforça a intenção
de elaborar planos de actividades que permitam ir de
encontro às necessidades de formação identificadas
pelos seus associados, trabalhando com parceiros de
reconhecida valia de forma a garantir a qualidade das
acções organizadas. Contamos desta forma atrair um
maior interesse da comunidade do sector, e promover
conhecimento e troca de experiências entre todos.
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Seminário

Boas Práticas de Manutenção

Decorreu com muito interesse o Seminário organizado
pela Tecnicelpa sobre “Boas Práticas de Manutenção”,
no Hotel Segredos de Vale Manso em Martinchel no dia
5 de dezembro.
Neste evento foi abordado um tema que não é frequentemente tratado e que na verdade afeta o “coração” do
funcionamento de todas as unidades produtivas: A MANUTENÇÃO.
Teve a participação de oradores de diversas empresas
da área, no ramo da engenharia, da formação, da prestação de serviços e de equipamentos, da consultoria
de processos e até mesmo da autoridade para as condições no trabalho. Foram apresentadas e reforçadas
regras imprescindíveis ao bom funcionamento das organizações e dos sistemas, metodologias de trabalho,
equipamentos para processamento de informação, etc.
Também foram abordadas as grandes dificuldades das
organizações e as condicionantes atuais, quer temporais, quer de recursos humanos, quer económicas e as
consequências que daí advêm. Igualmente interessante
foi a apresentação da ACT explicitando o ponto de vista
legal da segurança e da saúde neste setor, o que gerou
um interessante debate com a audiência.
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As instalações do Hotel Segredos de Vale Manso, a que
a Tecnicelpa recorreu pela primeira vez, revelaram-se
bastante interessantes, tanto no que refere aos serviços, como às instalações e ambiente envolvente, não
defraudando assim as expectativas criadas.
A Tecnicelpa agradece a todas as empresas e oradores
presentes, assim como ao grupo de participantes. Um
especial agradecimento ao moderador Joaquim Belfo,
por toda a sua colaboração na preparação e realização
deste evento, que liderou de forma brilhante. A todos
votos de Boas Festas e um Santo Natal.

OPINIÃO

FERNANDO SOBREIRA
Sócio Fundador da Tecnicelpa

A Tecnicelpa
e o País
A Tecnicelpa, por acaso ou talvez não, nasceu e cresceu
numa época determinante para o País. A grande transformação social que ocorreu, inevitável após o período
que tínhamos acabado de viver teve várias vertentes
de que a não menos importante foi a da associação de
técnicos que procuravam o intercâmbio propiciador de
crescimento das competências.
Com efeito, nessa época era rara a associação de técnicos. Hoje parece estranho, sobretudo tendo em conta
o enorme contributo das associações de técnicos para
a divulgação do conhecimento e a generalizada formação contínua que pressupõe e exige intercâmbio de
experiências. Era comum a existência de técnicos que
viviam uma vida inteira fechados na sua fábrica ou até
cujos contactos técnicos se reduziam à participação em
eventos no estrangeiro.
Paralelamente o País prosseguia a democratização de
oportunidades com voluntarismo sem dar a mesma
importância à transformação económica que lhe permitisse sustentar as aquisições sociais. Também neste
desenvolvimento assimétrico muitas vezes responsabilizado pelas dificuldades actuais a Tecnicelpa deu o seu
contributo promovendo o desenvolvimento do conhecimento científico ou divulgando-o.
Realizado esse desígnio, a Tenicelpa, pode e deve questionar-se sobre o futuro.

Por um lado, as empresas mudaram muito em estilo e
dimensão e, actualmente proporcionam muitas oportunidades de valorização aos seus técnicos.
Por outro lado, a crise que o nosso País enfrenta, aliás
idêntica à enfrentada pelo ocidente, só se distingue da
de muitos países pela capacidade e pelos instrumentos
de que não dispomos para a enfrentar.
Parece ser do consenso geral que o nosso problema
está há anos identificado como sendo a Educação.
Curiosamente, apesar de identificado há anos, parece
que não têm sido tomadas as medidas necessárias para
que aconteça uma verdadeira mudança que se venha a
traduzir em resultados concretos. Sabemos que é hábito falar da produtividade como ideia abstracta e não
dos inúmeros factores que estão na sua génese, nomeadamente a Educação e a formação.
Aqueles que, dia a dia, se deparam com esta realidade
e são obrigados a enfrentá-la não podem deixar de ter
um conhecimento privilegiado de como lhe dar resposta.
Mas voltemos à Tenicelpa, em nome da qual me aventurei por campos que não são os meus para constatar que
reunindo imaginação e inovação, a Tecnicelpa prestará
um contributo essencial aos pontos-chave do desenvolvimento, auxiliando decisivamente a enfrentar com sucesso a crise do próprio País.
Assim, a Tecnicelpa olha para o futuro com orgulho no
seu passado.
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OPINIÃO

ARMANDO BROCHADO
Sócio Honorário da Tecnicelpa

As 3
dimensões
de uma
árvore
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NO PRINCÍPIO ERA A CELULOSE
Quando iniciei a minha actividade na indústria (há quarenta e dois anos(…), o importante era garantir o abastecimento de madeira de primeira qualidade, de corte
recente, árvores sãs, preparada em toros direitos e de
dimensões uniformes, para permitir a produção de pastas com a maior aptidão possível para os tratamentos
subsequentes de lavagem e branqueamento, com as
tecnologias disponíveis na época, e assim responderem
aos exigentes requisitos da fabricação de papéis e cartões de elevada qualidade para os mais diversos usos.
Cedo, porém, a escassez de madeira e consequente escalada do seu preço de aquisição foram impulsionando
a indústria na busca de novas estratégias e soluções
técnicas e processuais que permitissem um melhor
aproveitamento da madeira disponível. E foi assim que,
no início dos anos 80 do século passado, se iniciaram
as experiências à escala industrial de processamento de
árvores inteiras nas fábricas de pasta, o que implicou,
para além de uma considerável revolução nos parques
de madeira da época, uma acelerada evolução das tecnologias e dos processos de cozimento e de lavagem.
Ao mesmo tempo, na frente florestal, novos métodos
silvícolas eram testados e desenvolvidos com o objectivo de produzir as melhores árvores, com as melhores
características morfológicas e fisiológicas para o seu
processamento industrial, e também de facilitar todo o
processo logístico de abastecimento das fábricas.

E EIS QUE SURGE A BIOMASSA

E, FINALMENTE, A LENHINA

Na última década do século XX intensificou-se a pressão sobre a indústria na procura de soluções de maior
eficiência energética e ambiental e o foco passou a incidir na biomassa.

Com a entrada no 3º milénio, acentuou-se a procura
de alternativas viáveis aos combustíveis fósseis e a indústria papeleira surge na linha da frente da construção desse novo paradigma através da sua capacidade
intrínseca de produção de biocombustíveis a partir de
recursos renováveis de origem florestal.

Casca, serrim, desperdícios de serrações e resíduos
florestais lenhosos passaram a constituir uma fracção
importante das fontes renováveis da energia consumida pelas fábricas, ao mesmo tempo que a utilização de
fibras recicladas na produção de papéis e cartões se
tornava cada vez mais generalizada. Paralelamente, na
floresta, desenvolvia-se um ambicioso programa de melhoramento com recurso à aplicação da biotecnologia
combinada com novas técnicas silvícolas, com resultados notáveis que se traduziram em aumentos significativos de eficiência da produção florestal e da aptidão
das novas árvores para o seu integral aproveitamento
no processo industrial.

A extracção parcial da lenhina das lixívias negras para
queima numa caldeira ou no próprio forno da cal, a
gasificação e pirólise da biomassa para a produção de
gás de síntese e de bio crude e a produção integrada
de bioquímicos e biomateriais diversos através de tecnologias sustentáveis, ainda agora em plena fase de
desenvolvimento, são a base do novo conceito de biorefinaria no qual irão encaixar-se, inevitavelmente, as
novas fábricas de pasta do futuro.
Admirável futuro esse!
E quantas oportunidades para aplicação e desenvolvimento de novas e excitantes tecnologias!
E que magnífico campo de realização profissional para
os jovens engenheiros, físicos e bioquímicos que entrarão no mercado nas próximas décadas!
Ah! Como eu já vou sentindo saudades desse futuro...

NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 09

OPINIÃO

CELSO FOELKEL

Biomania
alucinada
Recentemente, em importante evento do ICFPA – International Council of Forest & Paper Associations, que
aconteceu na cidade de São Paulo / Brasil, em junho
de 2013, mais de 50 CEO’s das principais empresas e
associações mundiais do setor de produção de celulose e papel reafirmaram sua disposição em investir no
conceito de biorrefinarias integradas como forma de
aumentar a plataforma de negócios desse setor. O que
eles estão fazendo nada mais é do que um reflexo do
que grande parte dos analistas já vêm afirmando em
suas avaliações sobre o setor em relação à sua competitividade e seu futuro. De uma maneira geral, diversos
tipos de papéis, em especial aqueles destinados à impressão (livros, revistas, jornais, propagandas, etc.), estão perdendo espaço nos mercados em função de poderosos substitutos alternativos. Com isso, os fabricantes
que se apoiam nessas bases de negócios, inclusive os
de celulose branca de mercado, estão buscando outras
plataformas para continuarem seu crescimento.
Há quase uma década, as pesquisas que surgiram inicialmente de forma tímida para resgatar a importância
das florestas como fontes de insumos para a indústria
química e energética, acabaram por se converter em
uma incontrolada onda de buscas científicas e tecnológicas para dar suporte às biorrefinarias integradas
ao setor de celulose e papel. Isso mais especificamente
para as tecnologias de produção que se apoiam no
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processo kraft de polpação, mas não exclusivamente,
já que há tecnologias que são independentes até mesmo da forma de se produzir celulose, como a gaseificação e a pirólise rápida da biomassa dos resíduos
florestais. Milhares de cientistas e técnicos no mundo
todo, a maioria estudando praticamente as mesmas
coisas e absolutamente sem foco em aspetos de negócios, passaram a tentar encontrar alternativas de
novos produtos ao setor. Com isso, uma imensidão de
pesquisas e de eventos vêm-se multiplicando de forma alucinada e muito pouco orquestrada. Isso me faz
recordar muito bem os anos 90’s, quando o setor de
celulose branqueada se viu ameaçado pelas famigeradas dioxinas e pelos furanos e todos passaram a estudar milhares de sequências de branqueamento, que se
converteram em textos técnicos, cada qual apresentando sua sopa de letrinhas para compor as sequências eleitas pelos autores. Após tantas avaliações e
tentativas, o conservador setor de celulose optou por
umas poucas e tradicionais sequências do tipo ECF,
fazendo pouquíssimo uso da enorme quantidade de
pesquisas que foram desenvolvidas, sem nenhum tipo
de planejamento prévio. A meu ver, estamos incorrendo no mesmo tipo de erro: gastando recursos escassos
em multiplicação de mesmos estudos, para a maioria
dos quais não se terão aplicações industriais ou práticas. As pesquisas atuais se concentram no que é mais fácil de produzir em bancadas académicas: precipitação

de lignina kraft, auto-hidrólise da madeira para extração de hemiceluloses, obtenção de etanol celulósico,
produção de nanocristais de celulose e de celulose nanofibrilada, produção de bioóleo, e alguns outros produtos mais.
Infelizmente, são poucos os estudos que se preocupam em quantificar mercados, custos de produção dos
produtos alternativos e tipos de concorrência que os
novos produtos obtidos pelas novas rotas tecnológicas irão enfrentar. Os pesquisadores obtêm facilmente
recursos para suas pesquisas junto às instituições de
financiamento de pesquisas, já que esse é o modismo
atual para se apoiar financeiramente. São poucos os
países que possuem uma agenda bem clara e estrategiada para esses desenvolvimentos tecnológicos.
Particularmente, eu gostaria de encontrar mais avaliações sobre esses novos negócios em desenvolvimento. Até mesmo porque o setor estará fabricando
produtos que serão novos entrantes em mercados já
estabelecidos com outros produtos de outras áreas,
como os obtidos com insumos de origem fóssil. Sempre serão válidas perguntas a serem respondidas por
pesquisas mercadológicas prévias, tais como: Quais
as dimensões desses mercados? Quais os atores que
atualmente estão participando deles? Qual o nível de
concorrência? Quais os preços e custos de produção?
Quais os clientes potenciais? Quais os fornecedores
tradicionais? Quais as fortalezas e as fraquezas desses
negócios? Quais os possíveis produtores emergentes?
Quais os produtos alternativos que poderão competir com os que estamos desenvolvendo? E finalmente,
uma questão angustiante: Haverá espaço nos mercados para todos nós? Se muitos dos atuais players do
setor de celulose e papel passarem a se aventurar em
um mesmo tipo de negócio, qual passaria a ser a oferta desses produtos em mercados muitas vezes já abastecidos por produtos alternativos? Não podemos cometer o mesmo engano de passado recentíssimo, onde
muitas fábricas pouco competitivas de celulose kraft
branqueada foram convertidas em plantas industriais
de celulose solúvel (dissolving grade pulps), pois os
preços de venda eram atrativos, e com isso, acabaram
por saturar esse mercado de pouca elasticidade.

Também não podemos nos esquecer de que não estamos sós no mundo! Por exemplo: a lignina também é
um produto que pode muito bem ser produzido pelo
setor de obtenção de etanol lignocelulósico, como um
subproduto da hidrólise da madeira ou de outros tipos
de biomassa. Também a xilose, o furfural e o xilitol podem ser produzidos por esse mesmo setor em pleno
processo de desenvolvimento. E assim, para outros produtos e setores mais.
Enfim amigos, ao invés de ficarmos nos posicionando
como moscas esvoaçando sobre um bolo aparentemente saboroso, mas sem termos uma real noção de seu
tamanho e conteúdo, melhor seria que nos organizássemos como setor e como países para que esses estudos
todos em processo de criação pudessem ser orientados
a negócios com chances de sucesso. Isso para não serem logo esquecidos ou mesmo perdidos para sempre e
sem retorno algum, exceto científico. Sugiro, a título de
exemplo, uma leitura do trabalho escrito como tese de
doutorado, em 2011, na UFRJ – Universidade Federal
do Rio de Janeiro, pela Dra. Márcia França Ribeiro Fernandes dos Santos, que tentou elaborar um roadmap
para a lignina no Brasil (http://tpqb.eq.ufrj.br/download/
technology-roadmap-para-biorrefinaria.pdf). Seria mais
trabalhos como esse que precisamos ter disponíveis,
para servirem de guia e de planejamento aos desenvolvimentos académicos e industriais. Isso para cada um
dos inúmeros produtos que podem ser disponibilizados
pelas biorrefinarias de base florestal. Não é nada difícil
se produzir isso, basta se organizar melhor e de maneira mais orientada aos possíveis negócios que o setor
pretende criar e participar. Isso porque precisamos urgentemente de plataformas de negócios vitoriosas, que
possam ser implantadas com sucessos técnico e comercial. Também há que haver um conhecimento e uma orquestração para não se saturar mercados com excessivas produções, o que converteria os sonhados produtos
de alto valor agregado em commodities de baixo preço
de venda. É melhor agir logo, até mesmo paralelamente
ao que já está ocorrendo com muita dinâmica científica
no mundo todo. Recomendo ainda mais diálogo entre
as áreas técnicas, comerciais e empresariais, seja nas
empresas do setor, entre setores (parcerias) e também
com as academias e institutos de pesquisa.
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XXII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel TECNICELPA 2013

Foi mais uma vez realizado o Encontro Nacional da Tecnicelpa, designado por
XXII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel - TECNICELPA 2013,
entre os dias 2 e 4 de Outubro, no Hotel dos Templários na cidade de Tomar.

A conferência na globalidade
TECNICELPA
Organizada exclusivamente pela Tecnicelpa, contou
com a presença de 178 congressistas, dos quais 16%
estrangeiros, oriundos de 12 países. De entre estes, 29
autores fizeram as suas apresentações orais, distribuídas por 9 sessões ao longo dos dois primeiros dias e 18
autores apresentaram pósteres.
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A conferência contou também com a digníssima presença na mesa da sessão de abertura
do Secretário de Estado Adjunto e da Economia Dr. Leonardo Mathias, e do administrador
executivo da AICEP, Engº José Vital Morgado.

As sessões plenárias foram apresentadas pelo Professor Doutor João Ferreira do Amaral,
presidente da AIFF e pelo Coordenador da Unidade de Biotecnologia do LNEG, Professor
Doutor Francisco Gírio.
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A sessão de encerramento, teve uma grande afluência
na audiência tendo sido um dos pontos altos do evento,
contando com a representação das principais empresas
portuguesas do setor da pasta e do papel, nomeadamente com as presenças do Dr. José Honório do gPS,
Engº Paulo Fernandes do grupo ALTRI; Engº Fernando

Pinto em representação da Europac, Dr. João Gorjão
Clara da Renova. A interessante discussão fortemente
enriquecida pela heterogeneidade dos assuntos abordados, foi moderada pelo Dr. Pedro Guerreiro, diretor
do jornal de Negócios.

Na Expocelpa, estiveram presentes 8 empresas expositoras, numa sala contígua aos espaços da conferência,
permitindo assim uma maior afluência das visitas e envolvimento global no evento.
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O jantar de gala manteve o brilho usual de confraternização e reconhecimento, onde foram entregues os
prémios relativos aos melhores trabalhos oral e póster
e ainda onde foram homenageados através da entrega
de medalhas aos sócios individuais e coletivos que já
completaram os 25 anos de associativismo. A culminar este jantar esteve o coro “Alma de Coimbra”, que
deliciou os presentes, com a qualidade das vozes e arranjos musicais e ainda pela emotividade transmitida
neste espetáculo puramente nacional.

A finalizar esta jornada, decorreram no dia 4 as visitas
técnicas a fábricas emblemáticas do setor: a CELBI e a
SOPORCEL, na Figueira da Foz. Os participantes dividiram-se em dois grupos de acordo com o seu maior
interesse, uma vez que as duas visitas decorreram em
simultâneo.
Terminado este evento de relevo no calendário nacional do nosso setor papeleiro, resta-nos agradecer a
todos os que estiveram direta ou indiretamente envolvidos e ajudaram à sua concretização com sucesso,
esperando revê-los a todos num próximo evento.
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Avaliação científica
da conferência
JOSÉ LUIS AMARAL

Sócio n.º 52 - Membro da Comissão Científica

Na XXII Conferência Internacional da Floresta, Pasta
e Papel ficou bem patente a dinâmica da investigação
científica, desde a mais fundamental à mais aplicada,
que se vem desenvolvendo nesta fileira florestal portuguesa, numa conseguida cooperação entre a Indústria
e o Sistema Científico Nacional.
Embora tenham estado presentes algumas das mais
prestigiadas instituições europeias no domínio da investigação e desenvolvimento do sector, bem como nomes de referência de fornecedores de tecnologia, foram
sem dúvida as Universidades, Institutos de Investigação

e Indústria nacionais que dominaram as apresentações
de novo conhecimento científico e tecnológico nas diferentes áreas da fileira.
O tema “Papel” foi dominante, com cerca de 60% das
apresentações orais e posters, tendo as restantes áreas
temáticas – floresta, pasta e bio-refinaria – tido uma expressão equivalente entre si.
Sem preocupação de uma abordagem exaustiva, referem-se as contribuições que temos por mais interessantes em cada uma das áreas temáticas.
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Na área florestal o melhoramento genético da espécie
Eucalyptus globulus esteve presente numa apresentação oral sobre a diversidade genética e estrutura da
população de uma amostra portuguesa desta espécie,
conhecimento relevante para os programas de melhoramento genético e os aspectos ambientais e de conservação a ter em conta, e num poster dedicado ao programa de melhoramento do Grupo Portucel Soporcel.

A utilização de lamas de cal provenientes da produção
de pasta de celulose como fertilizante e corrector do
solo na floresta de eucalipto foi objecto de outra comunicação, evidenciando a atenção que o sector vem
prestando na procura de soluções integradas com uma
mais valia ambiental.

Na área da “Pasta“ o branqueamento constituiu o
principal tema abordado.

Um interessante estudo, de carácter mais fundamental, desenvolvido em parceria pelo Departamento de
Química da Universidade de Aveiro e o Departamento
de Engenharia Química da Universidade de Coimbra,
sobre o desenvolvimento e a estabilidade da brancura em sequências ECF, identificou a relevância para
pastas de E. globulus da presença residual de xilanas
nesta questão. Este conhecimento poderá conduzir ao
desenvolvimento de novas e mais eficazes abordagens
para os estágios finais da sequência.

Foi apresentada uma solução inovadora para melhorar
a eficiência química e ambiental no branqueamento
de pastas de eucalipto, combinando um estágio ácido
a quente com um estágio de ozono. Esta combinação
é particularmente eficaz na presença de teores elevados de ácidos hexenurónicos, o que poderá reduzir a
sua atractividade para a E. globulus, dado a mais baixa presença daqueles compostos quando comparada
com outras espécies de eucalipto.

O desenvolvimento de um novo sistema de detecção de
incêndios, combinando a espectroscopia óptica e a detecção térmica e que permite uma identificação rápida
e mais fiável, foi outro dos temas abordados.
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O tema Bio-refinaria esteve pela primeira vez presente nestas Conferências.
As comunicações apresentadas, quer oralmente, quer
através de exibição de posters, mostram o interesse
que esta área está a merecer do sector, que se encontra particularmente bem posicionado para uma exploração gradual das oportunidades que estas novas
abordagens possam identificar.

-combustíveis), partindo dos carbo-hidratos presentes
e utilizando tratamentos enzimáticos, exemplificaram
caminhos possíveis para uma exploração evenualmente viável técnica e economicamentede algumas daquelas novas oportunidades.

A valorização de lamas primárias do tratamento dos
efluentes da pasta e papel, bem como de resíduos florestais, para a produção de bio-etanol (ou outros bio-

Igualmente interessante o trabalho apresentado pelo
Departamento de Química da Universidade de Aveiro
sobre a utilização de micro-organismos para a eliminação de compostos fenólicos presentes nos licores da
produção de pasta ao sulfito e que constituem inibidores para a sua utilização como matéria-prima para
diversos bio-produtos.

Na área do papel três temas, entre outros, merceram
particular atenção: a qualidade da impressão a jacto de
tinta, nomeadamente no seu mais recente desenvolvimento de impressão contínua e de alta velocidade; o
aumento do teor de cargas nos papéis; a modelização
da estrutura do papel, como ferramenta para o desenvolvimento e melhoria do produto.

Estudos sobre a modificação química da superfície do
papel para melhorar a qualidade da impressão jacto
de tinta e sobre o efeito da anisotropia na interacção
tinta-papel foram apresentados pela Universidade da
Beira-Interior, evidenciando a sinergia da colaboração
entre as Unidades de Materiais Têxteis e Papeleiros e
de Detecção Remota daquela Universidade.
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O impacte das propriedades do papel na impressão
jacto de tinta de alta velocidade foi abordado num trabalho conjunto do Grupo Portucel Soporcel e do Departamento de Engenharia Química da Universidade de
Coimbra.
Trabalhos técnicos e científicos com o objectivo de aumentar teor de cargas no papel e diferentes abordagens
foram apresentados: A empresa Ashland Water Technologies propõe a utilização de um novo agente sintético
para aumento da resitência e de um novo sistema de
drenagem e retenção; a empresa Cerealus apresentou
como solução a utilização da tecnologia de encapsulação para combinar amido e filler; a empresa Azko Nobel referiu o desenvolvimento de novos aditivos (Engineered Cellulose Additive), com o objectivo e aumentar
a resistência da folha e assim permitir o aumento do
teor de cargas; o Departamento de Engenharia Química
da Universidade de Coimbra apresentou o trabalho que
tem vindo a desenvolver sobre a modificação da superfície do carbonato de cálcio (PCC), nomeadamente com
sílica, com o obectivo do aumento do teor de cargas.

No domínio da modelização da estrutura da folha de
papel foram apresentados dois trabalhos do maior interesse: o desenvolvimento de um simulador computacional da estrutura da folha a três dimensões que permite
prever as propriedades estruturais do papel, trabalho
realizado pela Universidade da Beira Interior (Unidade
de Materiais Têxteis e Papeleiros) em colaboraçãocom o
Departamento de Engenharia Química da Universidade
de Aveiro e a École Française de Papeterie de Grenoble.
A Universidade do minho, o Instituto de Polímeros e
Compósitos e o PIEP-Polo de Inovação em Engenharia
dos Polímeros, em colaboração com o Instituto RAIZ e
a Soporcel, desenvolveram um modelo de simulação do
comportamento da estrutura da folha face a variações
de humidade e temperatura, que pode constituir uma
ferramenta interessante para o estudo dos problemas do
curl do papel.
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Na plateia da XXII
Conferência Internacional
da Tecnicelpa
CARLOS BRÁS

Ex-Presidente da Tecnicelpa

Mais um Encontro Nacional, agora batizado de Conferência Internacional, aconteceu em Tomar no passado
mês de outubro. Mais uma prova da vitalidade da Tecnicelpa foi dada durante 2 dias, durante os quais tivemos a oportunidade de assistir a boas e interessantes
palestras sobre a floresta, a pasta e o papel.
Nesta Conferência foi preponderante a presença das
Universidades, trazendo a público os variados trabalhos
que aí se vão desenvolvendo, quase sempre em parceria com as empresas do setor. De salientar a presença
de jovens investigadores de várias Universidades Portuguesas e de (ainda) poucas estrangeiras, o que prova
a capacidade de regeneração desta indústria, num contexto de grandes dúvidas sobre o seu futuro,

principalmente no que ao papel diz respeito. Nunca é
demais relevar a importância da colaboração entre empresas e universidades, a qual tem vindo a ser reforçada nos últimos anos, por ação de todos mas também da
Tecnicelpa.
Pena foi que os jovens quadros da Indústria não tivessem marcado a sua presença como palestrantes, mostrando o que de também muito importante e útil se faz
hoje nas empresas. Fica aqui o repto para que na próxima Conferência seja mais estimulada a apresentação
de trabalhos da indústria. Existem, com toda a certeza,
projetos em curso nas empresas, que têm qualidade
para serem partilhados num palco deste género.
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Vi com grande satisfação, entre a assistência, uma presença muito transversal de quadros das várias empresas portuguesas. Esta é também uma demonstração
inequívoca que a Tecnicelpa é de todos e que está a
cumprir integralmente a sua missão, que é a de ser uma
Associação que congregue o maior número possível de
técnicos do setor da pasta e do papel, num ambiente
saudável de partilha do conhecimento. É prova de que
a gestão de topo das várias empresas portuguesas reconhece a utilidade da Tecnicelpa, o que se traduziu
também no apoio financeiro dado à Conferência, sem o
qual seria difícil a sua realização.
Apesar da conjuntura adversa realce-se ainda o apoio
dos fornecedores, parceiros sempre importantes neste
tipo de acontecimentos.
O programa foi equilibrado, apesar da dificuldade no
cumprimento dos tempos. De realçar a notável capacidade de organização da Tecnicelpa, que continua a ser
capaz de organizar estes eventos com recurso aos seus
próprios meios e com uma grande contribuição dos
elementos do seu Conselho Diretivo, como foi notório
durante o decurso da Conferência.
Fez bem a organização da Conferência em incluir
no jantar de gala a atribuição das medalhas dos 25
anos de sócio, o que permitiu uma sempre interessante

convivência entre diferentes gerações. Esta conferência também mostrou, que o futuro se constrói sem perder as referências do passado. Aqui deixo também uma
sugestão para que em próximos acontecimentos do género seja encontrada uma forma que facilite a participação dos sócios reformados no jantar de gala.
Existem alguns aspetos a melhorar no futuro, como
por exemplo a clara definição da língua da Conferência. Tratando-se de uma conferência internacional é
de todo conveniente que o inglês seja a língua adotada
nas apresentações orais. A partir de um determinado
momento o coração pátrio falou mais alto e sugiram algumas pressões para que as apresentações se fizessem
em Português, o que até se compreendeu pela pouca
presença de estrangeiros.
Está de parabéns a Tecnicelpa e estão de parabéns todos os seus sócios. Com ambição será possível tornar-nos ainda mais fortes e ajudarmos as nossas empresas
e universidades a reforçarem o lugar de destaque que
já têm no panorama internacional.
Deixo aqui o desafio para que a Tecnicelpa tome a iniciativa de organizar em Portugal um grande Congresso
Internacional sobre a Bioeconomia centrada na Indústria de Celulose.
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XXII Congresso
da Tecnicelpa
JOÃO PINHO FERREIRA
Sócio n.º 32

A participação neste Congresso, a nível individual, permitiu-me relembrar o longo caminho percorrido pela
Tecnicelpa desde 1980 até se tornar o parceiro importante, que é hoje, neste Sector da Pasta e do Papel.
A sessão de encerramento foi uma prova desse reconhecimento.
Não é muito habitual no nosso país juntar numa mesma
mesa os responsáveis máximos pelas maiores empresas dum Sector, para uma discussão profunda e aberta
da situação actual e dos seus desafios futuros.

Longe vão os tempos em que foi preciso um esforço
enorme, e de experiência própria falo, para convencer
as nossas empresas das vantagens e virtualidades duma
associação de técnicos do Sector, nestes moldes. Felizmente que esse esforço foi compreendido e compensado
e a história deste Congresso assim o confirma.
Do que vi e assisti, gostei do rejuvenescimento da nossa
associação, com a participação muito representativa dos
nossos jovens técnicos no Congresso, através de comunicações orais e posters e apreciei a cada vez maior colaboração entre as fábricas, as universidades e institutos.
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Se não estou em erro, este foi o congresso com maior participação, a nível de comunicações e posters, de universidades e institutos portugueses, nomeadamente a Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, a Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, a Universidade da Beira Interior, a Universidade do Minho, o RAIZ, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o que demonstra
que este é, cada vez mais, um Sector de futuro e do futuro.

Do que vi e não gostei, foi da reduzida participação, a
nível de comunicações, do Sector da Pasta, e da nossa
falta de pontualidade.
Apesar do enfoque actual ser para as biorefinarias, biotecnologias, etc., e muito bem, há especificidades no
Sector da Pasta que ainda não estão esgotadas, de que
é um exemplo a área do Branqueamento, como a deslenhificação por oxigénio e a utilização do ozono.
A deslenhificação por oxigénio, utilizada na Celbi, permite uma economia de custos pela redução do consumo de químicos no Branqueamento, pela recuperação
de químicos processuais decorrentes do fecho de circuitos e pela valorização energética de matéria orgânica, reduzindo o impacto ambiental ao longo da cadeia
processual, com bons resultados nas características
dos efluentes líquidos.
A utilização do ozono no Branqueamento tem sido alvo
de muitas polémicas.
Durante anos, no grupo multinacional onde trabalhei,
ouvi autênticas catilinárias contra a utilização prática
do ozono, só se falava no assunto como hipótese meramente académica.

Para grata surpresa, aquando do arranque do Branqueamento na Celtejo, em cuja sequência se incluía um
andar de ozono, registei que a realidade era bem diferente daquilo que me tinha sido “vendido”.
A utilização do ozono permitia a produção de pastas de
pinho e eucalipto com brancuras e propriedades papeleiras semelhantes às da concorrência, a possibilidade
de uma transição rápida da produção de pasta ECF para
TCF e vice-versa, com minimização da quantidade da
pasta afectada no período de transição e, muito importante, uma vantagem competitiva enorme no que concerne à pasta TCF, pois, após a optimização do andar de
ozono foi possível eliminar a utilização do quelatante
habitual naquele tipo de pastas, com melhorias apreciáveis na qualidade do efluente final, o que torna aquela
pasta TCF única.
Como membro pasteiro dos mais antigos da Tecnicelpa
faço um apelo aos colegas mais novos, das áreas da
Pasta e da Recuperação, para que participem mais em
futuros congressos, evitando o risco dos seus sectores
serem menorizados a nível da Tecnicelpa.
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Quanto à pontualidade, tive pena que a sessão final tivesse começado com aquele atraso. Não foi muito elegante convidarmos os nossos chefes e obrigá-los a ficar
à nossa espera.
Bem sei que a falta de pontualidade é um mal generalizado, infelizmente, no nosso país.
É um problema atávico, há quem defenda a tese que
essa pecha deriva da circunstância de não termos tido
uma revolução industrial a sério, de termos passado,
quase directamente, da agricultura para os serviços.
Como técnicos temos obrigação de mudar este estado
de coisas, as universidades têm de dar o seu contributo, acabando com os malfadados quartos de hora de
tolerância da praxe. Uma hora de aula tem 60 minutos,
independentemente de ser a primeira aula do dia.
Temos de nos capacitar de que os próximos congressos
da Tecnicelpa devem decorrer com a pontualidade com
que nos brindam os congressos do SPCI (Suécia).
Se neste Sector da Pasta e do Papel somos, tecnicamente, tão bons ou melhores que os escandinavos, com provas dadas, por que não haveremos de ser capazes de
ser tão pontuais quanto eles? Fica o desafio.
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Convívio
e medalhas 25 anos
ALBERTO VALE RÊGO
Sócio Fundador da Tecnicelpa

É conhecimento de experiência adquirido que cada situação de vida hoje marca o futuro de quem a vivencia de modo definitivo, como se determinismo fosse inquestionável e liberdade de decidir apenas uma teoria
e especulação filosófica.
A participação neste encontro (recorro, à terminologia
antiga, sem saudosismo, mas porque esta é, de facto,
mais quente de amizade e não enjeita o profissionalismo), como convidado da Direção, nesta fase de já fora
das entusiasmantes, desafiadoras e saudosas lides de
papeleiro, não podia deixar de me fazer recordar o percurso de entidade associativa de sucesso que a Tecnicelpa tem.
E tanto mais, quanto rever e abraçar muitos dos que a
par comigo vivemos esta realidade, a moldámos como
é, a seguir a concebê-la, projetá-la, planeá-la, orientá-la,
é catalisador desse natural sentimento de recordação
das realizações de sucesso, de que profissionais como
nós somos sempre se orgulham. Os anos que nos passaram, trinta e cinco desde que dissemos em Salamanca
“e porque não em Portugal?”, tornam aquele exercício
de recordação inevitável, em particular, porque, como
dizemos de um bom período papeleiro, correu bem,
correu mesmo muito bem.

Se, inicialmente, a Tecnicelpa tinha um carácter mais
de confraternização de profissionais, que desejavam
consolidar um espírito de grupo particular – o papeleiro – aberto no saber, solidário na ajuda nos problemas, partilhando resultados e experiências, para que o
sector em geral melhorasse e progredisse e cada um
fosse mais capaz de fazer melhor, consolidado esse modelo, ela evoluiu para agora, onde está adquirido aquele modo e os seus sócios se apresentam manifestando
uma capacidade técnica e científica, de inovação e de
desenvolvimento, que são a base do lugar de destaque
que a indústria portuguesa da floresta, da pasta e do
papel têm no mundo.
As empresas portuguesas investiram forte, em equipamentos e formação, em aplicação de melhores práticas
de operação, em gestão orientada para competitividade,
na criação de produtos novos e de ponta que respondem cada vez melhor ao que mercados e consumidores
desejam e necessitam. Os profissionais que aplicam e
usam essa plataforma de meios e condições de valor industrial, comercial e de conhecimento, são os mesmos
que integram a Tecnicelpa. E que a fazem evoluir para
onde se dirige, desenhando e fazendo acontecer o seu
futuro nos mesmos moldes de sucesso.
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Retorno ao início: esta realidade de agora era apenas
prevista como um sonho vago, naturalmente de contornos indefinidos, porque impossíveis de prever à luz
do que se conhecia em 1980. Mas que a maioria dos
que gerámos a Tecnicelpa, nos avanços acompanhados de cada seu momento, consolidávamos e sentíamos como o resultado inevitável do caminho percorrido e traçado.

No meu lugar, partilhado com alguns dos que comigo
criámos esta realidade, ao participar na Conferência e
ao entregar aquelas medalhas, senti o prazer enorme
e o orgulho grande de ver concretizada uma Tecnicelpa muito para além e muito mais do que alguma vez
pensámos. Porque, entretanto, grandes papeleiros, partindo da ideia inicial e ajustando-a em cada momento,
quiseram que assim fosse!

Momento muito alto e de significado de grande valor
foi a distribuição e entrega de medalhas a sócios efectivos e colectivos que fizeram 25 anos de inscrição.

Antes de mais, porque esta cerimónia, com elevado
número de distinguidos, representou que a Tecnicelpa foi capaz de responder permanentemente ao que,
como já acima classifiquei, profissionais e empresas
de elevado valor e qualidade, foram desejando e necessitando ao logo desse longo período. Depois, porque o testemunho de satisfação, diria até de comoção,
que cada um manifestou ao receber a sua medalha,
sublinha e marca o valor sentimental de integrar uma
associação profissional como esta.
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Sócios Colectivos

Sócios Individuais

10054 METSO PAPER, SA

392

Eng.ª Maria Leonor V. Pinho Melo Guedes

10055 SOLVAY PORTUGAL SA

393

Eng.º Alberto Serrão Mendes

10056 HENRIQUE DOMINGUEZ SOC. UNIP. LDA

397

Dra. Filomena Maria Cancela S. Rosa Teixeira

10057 EXPORATLAS LDA

400

Eng.º Mário Mendes Da Cunha

402

Eng.ª Maria Eugénia C. Moreira Fernandes

403

Dr. António José Monteiro Afonso

409

Dra. Ana Paula Nunes A. Alves Da Costa

411

Dra. Maria Emília Costa Cabral Amaral

412

Dra. Ana Maria Matos Ramos

428

Eng.º Manuel Das Neves Cajada

431

Eng.º José António De Sousa Miranda

448

Eng.º Manuel José Cabete Fernandes

452

Eng.ª Natércia Maria Ferreira Santos

459

Eng.ª Maria Filomena Nazaré Gomes

469

Eng.º Carlos Alberto Tavares Gomes Da Costa

472

Orlando Bóris Oliveira Santos
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Rescaldo do XXII Encontro
Nacional da Tecnicelpa

Jantar de gala e medalhas de 25 anos de sócios
HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Fundador da Tecnicelpa

Entre 2 e 4 de Outubro teve lugar, em Tomar, o XXII
Encontro Nacional da Tecnicelpa.
No actual contexto de crise nacional e internacional
poder-se-ia entender alguma apreensão dos Organizadores em relação ao êxito desta iniciativa.
A quantidade e a qualidade dos participantes e a quantidade e a qualidade dos temas apresentados testemunham bem do prestígio de que gozam, até no plano internacional, as iniciativas da Tecnicelpa.
Mais de 16 % dos participantes eram estrangeiros vindos, não só, dos países europeus que habitualmente
marcam presença nos nossos Encontros, mas de origens tão distantes como os EUA, a Croácia ou a Grécia.
Também é de destacar o facto de que cerca de 16 % dos
participantes terem vindo de Universidades, Institutos
e/ou Centros de Investigação.
Para concluir esta “estatística” diria que os Técnicos
Pasteiros, Papeleiros e Florestais representaram cerca
de 47,5 % dos participantes.

Sem entrar em mais detalhes estes números dizem bem
do interesse que a iniciativa mereceu mesmo no difícil
contexto actual.
Os 47 trabalhos apresentados, mais uma vez, brilharam
pela elevadíssima qualidade técnica e pelo vasto leque
dos temas abordados.
A Sessão de Encerramento merece um destaque muito
especial por várias razões.
Foi evidenciado o peso da fileira florestal, nomeadamente das indústrias do Papel e Celulose, na economia
nacional, para a qual contribui como o maior gerador
de divisas.
Este facto é muitas vezes omitido quando se citam os
“maiores exportadores nacionais” sem referir o diferencial importação/exportação.
Por estas razões a nossa actividade merece ser vista
com mais carinho e apoiada firmemente e sem entraves.
O interesse despertado ficou patente na presença dos
participantes que encheram por completo a sala e na
atenção com que foram seguidas as intervenções.
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O Encontro terminou com o habitual Jantar de Gala.
Foi, mais uma vez, um ponto alto de convívio e de confraternização.
No início do Jantar foram entregues os Prémios Tecnicelpa, Sessões Orais e Posters. A qualidade dos muitos
trabalhos concorrentes honra os Técnicos que os apresentaram e justifica os Prémios atribuídos.
Permito-me lembrar que foi aqui mesmo em Tomar, no
“velho” Hotel dos Templários, que em 8 e 9 de Março de
1980 se deu a génese da Tecnicelpa.
Um grupo de cerca de uns 30 colegas, técnicos do
sector, e que se procurou que fosse tão representativo
quanto possível, reuniu para debater a possibilidade de
“avançar” para uma autêntica Associação ou então se
teríamos de nos limitar a uns informais almoços e umas
eventuais visitas às unidades fabris que tivessem por
bem receber-nos.
Temos de lembrar o carinho e o entusiasmo com que
os nossos colegas Eng. Luís Simão e Firmino da Costa
(Renova e Prado) “empurraram” a ideia de uma Associação e encorajaram-nos a abalançar-nos a criar o que é
hoje a Tecnicelpa.
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Sem eles talvez não tivéssemos chegado até aqui. Não
o esquecemos!
Por isso faz todo o sentido, e é de justiça, que seja em
Tomar que se preste homenagem às Empresas e Sócios
Individuais que estão connosco há 25 anos.

Coube-lhes, naturalmente, o prazer de entregar as medalhas comemorativas aos representantes das quatro
Empresas que desde há mais de um quarto de século
têm acompanhado a Tecnicelpa e patrocinado as suas
iniciativas.
Parabéns e bem hajam.

Dos quatro Fundadores estavam presentes três, bem
como o Presidente da primeira Direção da Tecnicelpa.

Foi igualmente com muita satisfação que foram entregues 16 Medalhas Comemorativas a outros tantos
Sócios Individuais dos quais dez puderam estar presentes. É nosso dever agradecer a estes colegas e saudar a sua já longa ligação à Tecnicelpa! Continuem
connnosco.

Todos temos pois a obrigação de saudar e agradecer
à Direção e à Comissão Organisadora a coragem e o
atrevimento de se lançarem na realização deste Encontro, num contexto nacional e internacional que poderia
suscitar algumas dúvidas acerca da adesão de participantes e patrocinadores.

O Jantar encerrou com a atuação dos “Alma de Coimbra“ que encantaram a assistência e por isso foram
calorosamente aplaudidos.

A realidade demonstrou, uma vez mais, a vitalidade da
Tecnicelpa e o valor que lhe reconhecem todos aqueles
que, de alguma forma, estão ligados ao setor.

Voltaremos a encontrar-nos... no próximo Encontro!
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O XXII Encontro
Nacional Tecnicelpa
e a Sessão de abertura
PAULO FERREIRA

Vice-Presidente do Conselho Diretivo

Quando, na primavera de 2012, o Conselho Directivo
da TECNICELPA agendou para uma das suas reuniões
periódicas a discussão sobre a eventual realização do
próximo Encontro Nacional Tecnicelpa, era grande o
sentimento de apreensão quanto à viabilidade do projecto e ao desejado sucesso do evento. De facto, viviam-se (e vivem-se ainda) momentos de grande incerteza,
num contexto de profunda crise económica no país e
na Europa, com uma recessão instalada, uma política
de forte contenção de custos por parte das empresas
e uma diminuição acentuada do financiamento à mobilidade de investigadores. Todos estes factores apontavam para uma reduzida participação quer de congressistas quer de empresas, o que se reflectiria no número
de trabalhos apresentados, no número de entidades
patrocinadores e no número de empresas presentes
na Exposição, com claro prejuízo para os resultados
da iniciativa, tanto do ponto de vista técnico-científico
quanto numa perspectiva económica. Por outro lado, a
esta conjuntura negativa, acrescia sobre a organização
a grande responsabilidade de avançar para um Encontro depois do sucesso do anterior, em 2010, o qual, realizado em associação com o VI Congresso Iberoame
ricano de Investigação e Ensino em Celulose e Papel

e proporcionando a visita a uma das mais modernas fábricas de papéis de impressão e escrita não revestidos,
atraiu participantes dos 4 cantos do mundo e se saldou
por um resultado francamente positivo, afirmando-se
como um marco de excepcional qualidade na história
da TECNICELPA.

Ainda assim, mesmo consciente de todas as dificuldades e da incerteza quanto ao cumprimento dos objectivos propostos, o Conselho Directivo da TECNICELPA
decidiu assumir o risco e avançar para a realização do
Congresso no Outono de 2013, fiel ao espírito de proporcionar aos seus associados (e, no geral, a toda a comunidade ligada à industria da celulose e do papel, não
só em Portugal mas igualmente no estrangeiro), um Encontro que funcionasse como fórum privilegiado para
a divulgação, actualização e troca de conhecimentos
e experiências, promovendo o contacto com o que de
mais inovador se faz na indústria e na academia e institutos de investigação. Pretendeu igualmente manter o
carácter internacional do evento de 2010.
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E assim, depois de muitos esforços, de uma primeira
fase de bastante apreensão, de momentos de grande insistência junto das empresas e patrocinadores, e de uma
etapa final francamente encorajadora face à adesão de
última hora de um número relevante de congressistas,
chegou o dia 2 de Outubro e o momento da abertura
solene da Conferência. Foi então possível, perante uma
sala cheia, com cerca de 200 pessoas dispostas a participar interessada e activamente no evento, confirmar
que os receios que haviam dominado a Comissão Organizadora foram exagerados e que a persistência na realização do Encontro em 2013 foi uma medida acertada.
Aliás, o significativo número de assistentes em todas as
sessões, quer nas plenárias, quer nas de apresentação
oral dos trabalhos científicos, foi uma das marcas do
Encontro. Coube naturalmente ao Presidente da TECNICELPA e da Comissão Organizadora, Eng. António
Prates, abrir a Conferência, dar as boas vidas e saudar
os presentes, agradecendo a colaboração prestada por
todos quantos tinham contribuído para a realização do
evento e terminando a sua breve intervenção com os
votos de uma Conferência proveitosa e enriquecedora
para todos. Tomou depois a palavra o Presidente da
Comissão Científica da TECNICELPA, Eng. José Nordeste, que saudou os oradores nacionais e estrangeiros e
realçou a diversidade e qualidade dos trabalhos submetidos para apresentação oral e em poster, dando conta
também do trabalho de avaliação dos mesmos por parte da Comissão Científica, a cujos membros agradeceu
o empenho e dedicação. Seguiu-se a intervenção do

Administrador Executivo da AICEP – Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal, Eng.
José Vital Morgado. A ele coube abordar a relevância
da indústria de celulose e papel na economia nacional,
no volume de exportações e na divulgação do país nos
mais diversos pontos do globo, destacando a sua vitalidade, capacidade de adaptação à nova realidade global
e constante busca de novos mercados. A concluir a sessão de abertura, e perante uma plateia que continuava
visivelmente interessada e atenta, interveio o Dr. Leonardo Mathias, Secretário de Estado Adjunto da Economia, o qual igualmente aludiu à importância do sector
económico que a TECNICELPA representa e revelou um
sólido conhecimento da sua dimensão quer no PIB nacional quer nas exportações, felicitando e agradecendo
por isso a todos os players nacionais do sector. Destacou a evolução tecnológica e os investimentos que as
empresas têm sido capazes de efectuar e incitou todos
os presentes a manter o grande empenho no sucesso
da sua actividade, contribuindo assim para os elevados
padrões de qualidade que a indústria de celulose e papel tem demonstrado e tem visto internacionalmente
reconhecidos, sendo por isso um dos mais importantes
motores do desejado crescimento económico do país.
Em jeito de conclusão, destacou a importância da existência de recursos humanos capazes e empenhados e
da permanente busca na actualização do conhecimento
como factores de sucesso de qualquer empresa, áreas
em que as da fileira florestal têm sido capazes de dar
constante testemunho.
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Foi pois com uma sessão de abertura perante uma numerosa e interessada audiência e com intervenções
de grande interesse e relevância no actual contexto
da economia nacional que se iniciaram os trabalhos
da XXI Conferência Internacional TECNICELPA 2013,
a qual foi, no final, alvo de uma apreciação bastante

positiva por parte dos congressistas, que consideraram muito útil e enriquecedora a sua participação.
Mais não houvesse, este factor bastaria para que a
TECNICELPA se empenhe activamente na realização
do seu próximo Encontro.
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Sessões Plenárias
JOÃO MARTINS
Membro do Conselho Diretivo

As Conferências realizadas no âmbito da Tecnicelpa sempre foram um fórum privilegiado para
entender o setor da pasta e papel em Portugal e os seus desafios de competitividade futura.
As duas sessões plenárias incluídas na XXII Conferência Tecnicelpa, mais uma vez cumpriram este
desígnio, abordando dois temas que possuem algo em comum. Ambos giram em volta das potencialidades futuras da floresta portuguesa.

Na sua apresentação do “Estudo Prospetivo para o
Sector Florestal”, o Prof. Ferreira do Amaral, embora
não revelando ainda em detalhe as conclusões do estudo, deixava contudo claro que, sem políticas ativas
de fomento florestal, Portugal está condenado a uma
escassez crónica de fibra vegetal para alimentar a sua
fileira industrial (sobreiro, pinho e eucalipto).

Foi claramente percecionado por todos os presentes na
sessão plenária que, ao sistematizar em valores objetivos a imagem atual da floresta portuguesa, o Estudo
Prospetivo para o setor será indiscutivelmente uma
ferramenta de trabalho para todos os governantes que
tutelam a floresta no nosso país.
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Nesse âmbito, o estudo aponta já alguns caminhos que
passarão por três importantes reformas estruturais:
1. A promoção de formas de gestão florestal agrupada,
profissional e sustentada.
2. A criação de mecanismos que tornem positiva a rentabilidade privada da gestão florestal, de modo a incentivar o investimento nesta atividade, na produção
de bens e serviços florestais lenhosos, não lenhosos e
ambientais.
Por seu lado e na sua apresentação, subordinada ao
tema ”Biorefinery Concepts for Modern Pulp&paper-based Industries”, o Prof. Francisco Gírio fez também
uma análise exaustiva das potencialidades da fileira florestal que extravasam largamente a produção de materiais papeleiros.
Sendo impossível resumir numas breves linhas a riqueza da exposição a que tivemos o prazer de assistir, pode-se talvez afirmar que cada vez mais a floresta surge
como o ouro verde que será nalguns casos competidor
e noutros apenas sucessor do ouro negro (leia-se petróleo), cujas reservas, embora frequentemente revistas
em alta, caminham inexoravelmente para a extinção.
Se o aproveitamento energético, a nível industrial da biomassa florestal já é uma realidade corrente, quer através
da queima direta quer através da síntese de biocombustíveis, as possibilidades de síntese de biopolímeros que

3. A reforma do modo de governação do setor florestal.
Feito o diagnóstico é desejável que desta vez se tomem
decisões tecnicamente fundamentadas mas rápidas
dado que, como foi salientado noutro momento da Conferência Tecnicelpa, estamos a por em causa a sustentabilidade de longo prazo de um setor que coloca cerca
de 70% do seu valor acrescentado no PIB nacional.

foram tema de várias apresentações incluídas na conferência, mostraram que das ideias já evoluímos para
produtos concretos e que resta apenas aos potenciais
investidores realizar uma análise do real valor acrescentado de cada solução tecnológica apresentada.
É também um facto conhecido que algumas empresas
do nosso tecido industrial começam já a dar passos concretos neste caminho. Certamente outras se seguirão o
que permitirá passar a médio prazo de casos isolados
para um verdeiro “cluster” de base florestal.
Foi relevante colocar este tema em cima da mesa no
âmbito da XXII Conferência Tecnicelpa, tanto mais se
atendermos a que as potências em maior crescimento,
estão francamente interessadas nos desenvolvimentos
da química da biomassa, como o demonstra a realização na cidade chinesa de Xiamen da 4ª Conferência Internacional sobre biorefinaria em dezembro de 2013.
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Sessão de Pósteres
ANA PAULA COSTA
Membro do Conselho Diretivo

Neste XXII Encontro Nacional da Tecnicelpa foram expostos 18 pósteres, distribuídos pelas seguintes áreas:
Floresta, Pasta, Papel, Energia e Ambiente, e Biorefinaria. A sessão decorreu com grande afluência de participantes, que demonstraram elevado interesse pelos
temas.
Na comunicação de trabalhos científicos sob a forma
de póster, evidencia-se a capacidade dos autores em
sintetizar, de uma forma apelativa, a investigação por
eles desenvolvida.

A Tecnicelpa agradece a todos os autores a sua participação e felicita-os pela excelente qualidade, quer científica quer de apresentação. A Comissão Científica do encontro decidiu atribuir o prémio para o Melhor Póster,
ao trabalho intitulado “Influence of the filler content on
the consumption of dyes” realizado por Paulo Ferreira;
Teddy Marques, Manuel Delgado e Cláudia Soares. Este
estudo resultou de uma parceria entre o Departamento
de Engenharia Química da Universidade de Coimbra e a
Fábrica Prado Cartolinas da Lousã, o que vem demonstrar a tendência actual de uma maior colaboração entre
as instituições académicas e a indústria.

36 / NOTÍCIAS DA TECNICELPA - XXII Conferência Internacional - TECNICELPA 2013

XXII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel TECNICELPA 2013

Expocelpa
TECNICELPA
Nesta exposição, estiveram presentes 8 entidades expositoras, num total de 14 stands. Desta vez foi possível aproximar mais a EXPOCELPA, das atividades da
conferência, dado que pela sua dimensão a exposição
foi instalada na sala contígua aos espaços dos coffee
breaks. Assim foi possível durante estes intervalos
uma maior circulação dos conferencistas pelos stands,
facilitando o contacto entre os expositores e os demais
presentes. Falaram-se várias línguas nestes espaços,
valorizando mais uma vez o carácter internacional do
evento. Assim por ordem alfabética estiveram presentes os expositores:

ANDRITZ PULP & PAPER
BTG
BUCKMAN
CELPAPEL
ENP
IGCAR; AFT; DURUM/DUMCO
METSO
SEW-EURODRIVE
Um bem-haja a todos a todas as empresas expositoras
pela sua persistência e continuidade de participação
nesta exposição, inteiramente dedicada ao setor e que
tem contribuído para a valorização deste evento.
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Comentário sobre
a participação na XXII
Conferência Tecnicelpa 2013
Sessão de encerramento e jantar
PAULO BARATA
Ex-Presidente da Tecnicelpa

A minha participação na XXII Conferência Tecnicelpa
2013 resumiu-se ao final do último dia de atividades,
uma participação curta mas de grande proveito pessoal!
Começo pelo fim: é importante reconhecer a dedicação
dos nossos Associados e assinalar que muitos se mantêm fiéis à Associação, após 25 anos. Sócios individuais,
mas também sócios coletivos que continuam a apoiar a
Tecnicelpa, como se reconheceu este ano à Metso Paper, Solvay, Henrique Dominguez e Exporatlas.
Aos sócios individuais fica um reconhecimento coletivo, pois a lista seria extensa para os enumerar. É importante a manutenção destes nossos associados como
parte ativa da Tecnicelpa, esperando que o seu exemplo guie os mais novos para, sobretudo, dedicarem eles
uma participação que se quer ativa na Tecnicelpa. A
participação, na vertente científica, foi reconhecida
através da atribuição de prémios simbólicos para a
melhor apresentação oral e melhor poster, e mais uma
edição do Prémio Tecnicelpa. Este é um prémio importante, pois reconhece o trabalho desenvolvido nas instituições e universidades, que diretamente se uniram ao
nosso setor, e o trabalho realizado dentro das próprias
empresas. Os laureados merecem os parabéns, mas os
restantes trabalhos a concurso também tiveram, certamente, o seu mérito, que deve ser realçado.
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Na sessão de encerramento, as principais empresas
do setor estiveram representadas ao mais alto nível,
tendo cada um dos intervenientes dado uma visão dos
principais desafios que o setor enfrenta, identificando
os caminhos que devem ser seguidos de modo a superar os desafios que se avizinham. Foi salientada a
importância que o setor tem para a economia nacional,
bem como o valor acrescentado nacional que incorporamos dentro das nossas empresas, sendo este um
setor com um papel fundamental, e com maior relevo
nesta fase menos positiva que o país enfrenta. São estas áreas estruturantes que nesta fase menos boa podem ajudar o país, em oposição aos setores que são,
em tempos de melhores oportunidades, “alavancados”

como referências a seguir, mas que, por razões diversas, infelizmente se eclipsam nestes momentos. Como
referido na sessão, o setor está forte e munido de uma
componente humana e técnica sólida, faltando por
vezes condições que fomentem um desenvolvimento
mais sustentável, como é o caso que se verifica na vertente florestal, fortemente condicionado por decisões
externas. Não querendo destacar nenhuma das intervenções, pois todas tiveram uma parte importante na
mensagem transmitida na sessão, realço a boa dinâmica do moderador que a dirigiu de forma equilibrada.
A sessão alongou-se para além do previsto, mas todos
demos por muito bem empregue esse tempo.

Por último, não menos importante, a parte social: um
excelente jantar de gala finalizado com a brilhante
atuação do coro “Alma de Coimbra”, do nosso amigo
Paulo Ferreira.
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Visita à Celbi
JOÃO PINHO FERREIRA
Sócio n.º 32

A visita iniciou-se com a apresentação dum diaporama
sobre a empresa, historiando a sua evolução e realçando as suas preocupações.

Sendo, desde o início, a qualidade da pasta a preocupação dominante, a Celbi teve a visão para, já em 1965,
criar um Departamento Florestal, não só vocacionado
para aquisição de terras e fornecimento de matéria-prima à fábrica, mas para ser também o responsável
por um ousado projecto, para a época, de investigação
e desenvolvimento, centrado na produção de árvores
de crescimento rápido. A partir do início dos anos 80
as preocupações com as questões ambientais e de poupança de energia passaram a fazer parte integrante dos
projectos de expansão de capacidade.
Em meados da década de 90 a Celbi entrou numa
fase de certificações. O Laboratório foi acreditado em
1994, o Sistema de Gestão da Qualidade foi certificado
em 1995, o Sistema de Gestão Ambiental em 1999, o
EMAS em 2001, o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança em 2005, houve dupla certificação florestal em
FSC e PEFC em 2005 e, finalmente, o Sistema de Gestão
de Energia em 2012. Em muitas destas certificações a
Celbi foi pioneira no país.
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A fábrica arrancou em 1967, equipada para a produção
de pasta solúvel, 80.000 ton/ano, e de pasta papeleira, 100.000 ton/ano, tendo sido a primeira fábrica do
mundo a produzir pasta solúvel, pelo processo kraft,
num total de 69.100 ton, entre 1967 e 1969. Para tal
adquiriu um digestor contínuo, de fase vapor, específico para aquele tipo de produto, revestido interiormente
a inox e com o separador de topo inclinado.
Ao longo da sua história realizou vários programas de
investimento, destacando-se os arranques de uma nova
Caldeira de Recuperação, em 1981, de uma nova linha
de Lavagem e Crivagem de pasta crua, em 1986, de
uma Deslenhificação por Oxigénio em 1992 e de um
novo Digestor em 1999.

Inicialmente integrada no grupo sueco Billerud, passou
a pertencer ao também grupo sueco Stora em 1986 e
ao grupo finlandês StoraEnso em 1998, tendo sido finalmente adquirida pelo grupo Altri em Junho de 2006.
Todas estas mudanças de accionistas, com estilos de
gestão diversificados, para além de obrigarem os trabalhadores a um grande esforço de adaptação, não
ajudaram à concretização de investimentos críticos, no
momento oportuno.
Um exemplo disso é o que se passou com o chamado
Projecto C 92 que se destinava a duplicar a capacidade
de produção para as 500.000 ton/ano e que foi cancelado à última hora, pois a Stora optou pela alternativa
da compra dum grupo papeleiro alemão.
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Foi um processo muito traumático, pois já se tinham
efectuado grandes investimentos na área florestal, na
aquisição de terrenos e na contratação de pessoal e tinha arrancado um processo de treino de operadores
na fábrica.
A integração da Stora na StoraEnso interrompeu o processo de ampliação, iniciado com o arranque do novo
Digestor em 1999. E, para completar a saga com chave de ouro, resolveram, em 2005, pôr à venda a Celbi,
que era uma das fábricas com melhor desempenho no
grupo.
Com a aquisição da Celbi em Junho de 2006 pelo Grupo Altri tudo se altera.
Após anos de estudos, de ante-projectos, de projectos,
de adiamentos, e sobretudo de muitas frustrações para
quem sempre tinha trabalhado numa empresa de sucesso, muitas vezes qualificada como a jóia da coroa,
foi uma surpresa muito agradável constatar que o novo
accionista acreditava na equipa e que, rapidamente, decidiu avançar com o projecto do tão almejado aumento
da capacidade de produção, garantindo a competitividade da Celbi face aos concorrentes mais agressivos.

Está a ser um projecto bem sucedido e, porque não dizê-lo, a Celbi ficou uma fábrica bem mais bonita.
Este projecto incluiu a instalação de equipamento de
raiz como uma nova Caldeira de Recuperação, uma nova
Evaporação, um novo Forno da Cal, uma nova linha de
Descasque e Preparação de Aparas e uma nova Turbina,
bem como remodelações profundas noutras áreas, nomeadamente na Caustificação, no Branqueamento, Lavagem e Crivagem da Pasta Crua, e praticamente uma
nova Máquina de Secagem montada na estrutura da
antiga, com uma largura de folha de 4,9 m e por onde
passam anualmente mais de 620.000 ton pasta.
Iniciámos a visita à fábrica pela nova portaria da Recepção de Madeiras visitando as instalações da nova Caldeira de Recuperação, Turbinas e sala de controlo das
instalações de Recuperação e Energia, deslocando-nos
depois para a Máquina de Secagem da Pasta tudo indica estar vocacionada para ser o novo ex-libris da Celbi.
Ao entrar naquela nave custa-nos a acreditar que estamos perante uma Máquina de Pasta, tais são as semelhanças com uma Máquina de Papel das mais modernas,
desde a formação da folha até à linha de acabamentos.
Aquela máquina impressiona, é uma referência.
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Visita à Soporcel
PEDRO SILVA

Membro do Conselho Diretivo

No âmbito da Conferência Internacional da Tecnicelpa
efectuou-se no passado dia 4 de Outubro uma visita ao
Complexo Industrial da Figueira da Foz do grupo Portucel Soporcel. A visita contou com a presença de 32
pessoas e incluiu passagens nas áreas de produção de
Pasta, Papel e Transformação.
A recepção aos visitantes foi feita pelo Director Fabril,
Eng. Carlos Vieira, durante um pequeno período de
confraternização, a que se seguiu uma apresentação
que se focou nos seguintes temas:
• Vídeo institucional do grupo Portucel Soporcel
• Dados estatísticos sobre a dimensão e importância do
grupo no panorama europeu e mundial da produção de
papéis de impressão e escrita
• Origens do Complexo Industrial e os seus principais
indicadores de actividade
• Regras de segurança a cumprir na visita à instalações
fabris.
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A visita começou pela linha de produção de pasta branqueada de eucalipto, com uma primeira paragem na
sala de controlo da Central onde o processo de recuperação química e produção de energia térmica e eléctrica foi apresentado pelo Eng. João Ferreira. Foi possivel
verificar o sofisticado sistema de controlo e segurança
das respectivas instalações, e a interligação permanente desta área com todas as restantes instalações fabris
que dela dependem. Seguimos para a sala de controlo
da linha de fibra onde foram descritos os processos de
cozimento, lavagem, crivagem, branqueamento e secagem de pasta pelo Eng. Carlos Foja.
Após uma pequena deslocação de autocarro iniciamos
a visita às máquinas de papel do complexo, apresentadas pelo Eng. Carlos Vieira. Depois de uma descrição
das suas principais características e particularidades,
fizemos uma passagem rápida pela PM1 e dirigimo-nos
à sala de controlo da zona húmida da PM2, onde foi
possível observar o grau de automação e de sistemas
de monitorização que a operação tem ao dispor, para
poder responder às elevadas exigências de qualidade
e produtividade. A caminho do laboratório de controlo
imediato das PM’s tivemos oportunidade de fazer uma
fotografia de grupo, junto ao enrolador da PM2.

No laboratório pudemos assitir a uma explicação detalhada do conjunto de ensaios realizados para controlo
imediato do papel, e do equipamento existente para
efectuar a simulação do seu comportamento aos mais
variados tratamentos que sofre nos processos de impressão.
Passamos de seguida à zona da transformação, presenciando o processo robotizado de alimentação do papel
às máquinas de corte, a partir do armazém automático
de bobines, o corte em folhas, o enresmamento, os vários passos de embalagem e o armazenamento final de
produto acabado.
Visitamos ainda a sofisticada impressora offset de 4
cores que o centro dispõe, completamente dedicada a
ensaios de papel, próprio ou da concorrência, destacando da sua importância ao longo do tempo no desenvolvimento dos papéis produzidos na Figueira da Foz.
A visita terminou com um almoço na sala vip do edifício administrativo original, oferecido pela Soporcel, e
onde foi possível confraternizar e trocar algumas impressões finais.
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Os Prémios

Tecnicelpa, póster e oral
TECNICELPA
Na XXII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel – Tecnicelpa
2013, entre os 29 trabalhos de apresentação oral e 18 pósteres, foram
distinguidos os melhores trabalhos científicos, quer de apresentação oral,
quer em póster.

Foi premiado como melhor póster o trabalho intitulado
“INFLUENCE OF THE FILLER CONTENT ON THE CONSUMPTION OF DYES, submetido pelos autores Teddy
Marques, Manuel Delgado, Cláudia Soares e Paulo J.
Ferreira. Durante o jantar de gala, os autores foram
agraciados publicamente com um Diploma de mérito.
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O melhor trabalho de apresentação oral foi coincidente com o “Prémio Tecnicelpa” já na sua
4ª edição, uma vez que foi atribuído a um trabalho desenvolvido por entidades nacionais.
Este prémio foi atribuído ao trabalho intitulado “TAILORED MODIFICATION OF CELLULOSIC PULPS BY SILICA
BASED COATINGS”, desenvolvido na Universidade de
Aveiro por Dmitry Evtuguin; Inês Portugal; José Gamelas e apresentado em sessão oral por Dmitry Evtuguin.

Ao trabalho eleito como “Prémio Tecnicelpa”, foi atribuído um prémio monetário no valor de 5000 euros,
assim como um diploma de mérito.

A Tecnicelpa agradece a participação de técnicos e investigadores dos setores da
floresta, da pasta e do papel, pela sua valiosa contribuição na divulgação científica
de novas tecnologias e inovações deste setor.
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Prémio Tecnicelpa 2013
4.ª Edição

Prémio
TECNICELPA
4.ª Edição

WWW.TECNICELPA.COM

DMITRY EVTUGYN

MODIFICAÇÃO DE PASTAS CELULÓSICAS COM REVESTIMENTOS À BASE DE SÍLICA
Dmitry V. Evtuguin*1, Inês Portugal1, José A.F. Gamelas 2

2

1
CICECO e Departamento de Química, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal
CIEPQPF e Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra, Pólo II, 3030-790 Coimbra, Portugal
* Dmitrye@ua.pt

RESUMO
A modificação de fibras celulósicas, por deposição in situ de sílica na superfície de fibrilas, pode ser efetuada por um procedimento solgel suave. Deste modo, a modificação das fibras de celulose com trialcoxisilanos pré-hidrolisados contendo
diferentes funcionalidades (grupos aminopropilo, alilo, alquilo, etc.) e substâncias ativas (por exemplo, catalisadores
redox ou ácido/base) estende a gama de utilização dos híbridos celulósicos desde a sua aplicação como materiais de
embalagem e isolamento até à utilização como materiais multifuncionais para diversos fins (revestimentos com propriedades barreira, filtros com atividade catalítica, etc.). Nesta comunicação sumaria-se trabalho recentemente realizado na
Universidade de Aveiro visando a síntese de novos materiais à base de celulose-sílica e a utilização de formulações à base
de sílica para modificação da superfície do papel “à medida”.
Palavras Chave: pasta branqueada; híbridos de celulose-sílica; materiais funcionalizados; revestimento de papel; aptidão
para a impressão.
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INTRODUÇÃO
Os materiais híbridos orgânicos/inorgânicos (HOI) são um tipo relativamente novo de compósitos com propriedades
mecânicas, óticas, elétricas e térmicas avançadas, resultantes do sinergismo entre as propriedades dos componentes
orgânicos e inorgânicos de partida e dependentes do processo de síntese. Uma parte significativa dos HOI é sintetizada
pelo método solgel — uma técnica bastante flexível e versátil que consiste na geração de partículas inorgânicas in situ,
dispersas uniformemente à escala manométrica numa matriz polimérica hospedeira, envolvendo ligações de hidrogénio
(híbridos de classe 1) ou ligações covalentes (híbridos de classe 2) na formação da rede HOI. De um modo geral, as
partículas inorgânicas governam as propriedades de dureza, fragilidade e transparência dos HOI enquanto a densidade,
o volume livre e a estabilidade térmica dos HOI dependem do polímero orgânico hospedeiro [1].
Normalmente as matérias-primas para o processo de sol–gel são polímeros naturais ou sintéticos, alcóxidos metálicos —
M(OR)n (onde, M designa Si, Al, Ti, etc., e R designa CH3, C2H5, C3H7, etc.) e uma pequena quantidade de um catalisador

ácido ou básico. Além dos passos principais de hidrólise e policondensação dos precursores, o método solgel envolve outras
etapas reacionais importantes como sejam a gelificação (acompanhada por um aumento abrupto da viscosidade), o envelhecimento, a secagem, a estabilização (química ou térmica) e a densificação (que ocorre entre 1000 e 1700 °
C) [2]. Note-se
que a estrutura e propriedades dos HOI obtidos pelo método de solgel dependem das condições de síntese, tais como a razão
molar H2O/TEOS, a presença de solventes orgânicos, o pH, a natureza e quantidade do catalisador, a temperatura, etc. [2, 3].
A celulose e seus derivados são matérias-primas promissoras para a síntese de HOI. Por outro lado, os híbridos à base
de sílica são de especial interesse visto que a presença desta melhora substancialmente a estabilidade térmica da matriz
polimérica, bem como o seu comportamento lipofílico e a afinidade para substratos específicos [4]. Apesar do método
solgel já ter sido empregue para inclusão de sílica em derivados de celulose, como por exemplo hidroxipropilcelulose
e acetato de celulose, entre outros, são escassos os materiais compósitos do tipo HOI à base de fibras celulósicas não
modificadas (celulose) [5]. Ainda que a maior parte da celulose se destine à produção de pasta para papel, os materiais
híbridos celulose-sílica constituem uma aplicação alternativa promissora devido às propriedades térmicas, mecânicas e
de sorção destes novos híbridos.
A modificação de fibras de celulose com trialcoxisilanos pré-hidrolisados contendo várias funcionalidades (grupos
aminopropilo, alilo, alquilo, etc.) e substâncias ativas (por exemplo, catalisadores redox ou ácido/base) expande largamente as áreas de aplicação dos novos materiais celulósicos. Nesta apresentação pretende resumir-se o trabalho
realizado ultimamente na Universidade de Aveiro, relativo à utilização de formulações de sílica para modificação da
superfície do papel e desenvolvimento de novos materiais à base de celulose.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Materiais
Como fonte de celulose usou-se, na maioria dos ensaios, pasta kraft branqueada de E. globulus (Portucel, Cacia) contendo cerca de 82% de celulose, cerca de 17% de 4-o- metilglucuronoxilana e 0,3% de cinzas, com uma viscosidade
intrínseca de 1030 cm3/g (ISO 5351-1:1981). Os precursores de sílica, Tetraetoxisilano (TEOS), trimetoxioctilsilano
(TMOS), aminopropil-trietoxisilano (TEAP), isocianopropil-trietoxisilano (TEICP), dietoxidimetilsilano (DEDMS), trietoximetilsilano (TEMS) e trietoxipropilsilano (TEPS) foram fornecidos pela Sigma-Aldrich com 96-98% de pureza.
Os heteropoliácidos (H3PMo12O40, H4SiW12O40, H4SiMo12O40, H3PW12O40) e os ácidos minerais (HCl, HNO3, H3PO4, H2SO4)

eram produtos p.a. da Sigma-Aldrich. Os heteropoliácidos foram previamente secos (a 170 °
C) para eliminar a água
cristalina. O etanol (p.a.) foi fornecido pela Riedel-de-Häen.
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Síntese e caracterização dos materiais híbridos
O procedimento de síntese dos materiais híbridos de celulose-sílica variou de acordo com a finalidade da aplicação,
estando descrita na literatura [5-12]. A caracterização detalhada dos HOI foi realizada usando um conjunto apropriado de técnicas como descrito anteriormente [5-12].

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estrutura de híbridos de celulose-sílica
Os híbridos de celulose-sílica (HCS) são geralmente sintetizados por um método sol–gel, na presença de catalisadores
ácidos, usando pasta kraft branqueada como fonte de celulose e TEOS como o precursor de sílica [5]. A formulação à
base de sílica é sintetizada à parte, em solução aquosa ou solvente orgânico aquoso, e adicionada à suspensão de fibras
celulósicas sob agitação controlada. Os oligómeros de sílica ligam-se aos grupos hidroxilo livres da superfície das fibras
celulósicas através de ligações de hidrogénio fortes (Fig. 1) ocorrendo um subsequente crescimento da rede de sílica [5,6].
Deste modo, os materiais HCS são considerados híbridos de classe 2.

Figura 1. Representação esquemática das interações celulose-sílica nos híbridos à base de pasta kraft branqueada.
Os fragmentos das cadeias de celulose na superfície da pasta estabelecem ligações por ponte de hidrogénio
com as estruturas cíclicas de sílica (SiO)6 [5].

A concentração, a estrutura e a forma dos domínios de sílica nos HCS dependem fortemente das condições de síntese
[6]. Por exemplo, a produção de HCS a partir de pasta celulósica branqueada é mais eficaz do que a partir de pastas
celulósicas contendo lignina residual adsorvida (e.g., pasta crua) ou outras substâncias minerais e/ou orgânicas (e.g.,
fibras de lamas primárias) porque a presença de grupos hidroxilo livres na superfície das fibras é condição essencial
para a formação da rede de sílica [5, 6]. Por outro lado, para a síntese de HCS os catalisadores ácidos são mais eficazes
do que os catalisadores básicos pois promovem a hidrólise e a policondensação dos precursores. Entre os catalisadores
ácidos testados, heteropoliácidos e ácidos minerais convencionais, verificou-se que os mais eficientes para a síntese
sol-gel de HCS são o ácido tungstofosfórico (PW12) e o ácido nítrico (Fig. 2). Na prática, é preferível utilizar o ácido
nítrico para a síntese em meio aquoso e o PW12 para a síntese na presença de solventes orgânicos (particularmente,
etanol em solução aquosa).
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Figura 2. Incremento de massa (%) da pasta branqueada de eucalipto após reação com TEOS usando ácidos minerais
(ca. 0.3 mol/l) e heteropoliácidos (ca. 3.0 . 10-4 mol/l) como catalisadores. Outras condições reacionais: 24h a 20 ºC,
proporção molar H2O/TEOS/EtOH de 3.2/1.0/8.7 [6].

O meio reacional (solução aquosa com ou sem a presença de solvente orgânico), a proporção molar entre TEOS e os
catalisadores e/ou solventes orgânicos, bem como a duração da reação afetam o grau de incorporação de sílica nas fibras
celulósicas mas também a estrutura da rede de sílica nos HCS (cf. discussão pormenorizada na literatura [5, 6]). Durante
a preparação da formulação a policondensação dos precursores conduz à formação de pré-polímeros siloxanos, de estrutura linear e cíclica (Fig. 3), agregados de polímero ou partículas primárias (sols) que se ligam à superfície das fibras
celulósicas. Geralmente, a síntese de HCS é interrompida abaixo do ponto de gelificação (i.e. antes da formação de uma
rede de sílica infinita – um gel, resultante do crescimento de sols por processos de colisão). Assim, a densificação da rede
de sílica ocorre posteriormente durante o processo de envelhecimento (i.e. polimerização, endurecimento e transformação de fase da mistura sol/gel), que pode demorar meses à temperatura ambiente, resultando num aumento significativo
da concentração de estruturas terciárias (Si(O)3OH ou Q3) e quaternárias (Si(O)4 ou Q4) que constituem a rede de sílica

formada in situ. As reações de condensação e contração do gel de sílica terminam após remoção total dos solventes, durante um processo de secagem a temperatura elevada (50-150 ºC), produzindo-se um material estruturalmente compacto
de sílica microporosa (xerogel). O grau de reticulação da rede de sílica (η) dos HCS, definida como a razão das funções Si
efetivamente (fef ) e potencialmente (fpot) substituídas por unidades OSi, varia entre 0.8-0.9 [5, 6].

a

b

c

Figura 3. Representação poliédrica da sílica: uma unidade tetraédrica SiO4 (a), duas unidades tetraédricas SiO4 ligadas
pelos seus cantos (b) e estrutura cíclica de seis membros (θ≈120º) [5].
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Dependendo das condições de síntese, a sílica deposita-se na superfície das fibras celulósicas sob a forma de mesopartículas
isoladas ou agregados (0.1-2 μm de diâmetro) ou ainda como um filme descontínuo de sílica com formas arredondadas
de 0.05–0.3 μm (Fig. 4) [6]. Durante a síntese forma-se uma interface celulose-sílica impermeável (resultante das fortes
ligações de hidrogénio entre a sílica e os grupos hidroxilo da celulose) que confere propriedades de adsorção peculiares
aos materiais HCS. Em particular, a presença de sílica reduz as forças de interação entre as moléculas de água na monocamada e a superfície dos HCS, como revelado por medição do calor isostérico de adsorção [7]. Deste modo, os materiais HCS
são menos hidrófilicos do que as fibras celulósicas de partida. Simultaneamente, a sílica aumenta a componente polar da
energia de superfície dos HCS contribuindo para a molhabilidade da superfície (ângulo de contacto com água) quando comparada com a pasta celulósica. As propriedades de superfície dos HCS podem ser radicalmente alteradas incorporando trialcoxisilanos pré-hidrolisados contendo diferentes funcionalidades (grupos aminopropilo, alilo, alquilo, etc.) na formulação à
base de TEOS. Por exemplo, algumas destas funcionalidades têm capacidade para fixar substâncias ativas (e.g. catalisadores
redox ou ácido/base) alargando assim o campo de aplicação destes novos materiais celulósicos como se referirá a seguir.

Figura 4. Imagem de microscopia eletrónica de varrimento (SEM) de HCS sendo visíveis agregados de sílica e fibras de celulose
revestidas por um filme (a). A presença de sílica na superfície de celulose foi confirmada por espetroscopia de energia dispersiva
(EDS) e microscopia de força atómica (AFM) em modo de operação intermitente (tapping mode) (b).

Biocompósitos à base de híbridos de celulose-sílica
Uma série de materiais compósitos, à base de HCS de pasta kraft branqueada de eucalipto (PB), foi preparada por moldagem, seguida de prensagem à temperatura ambiente ou a temperatura elevada (140 ºC, 8 min) e tratamento pós-térmico
[8]. As formulações de sílica foram preparadas em condições otimizadas, conforme descrito anteriormente, usando TEOS
(material designado PB/SiO2) ou TEOS misturado com 5% v/v de trietoxioctilsilano (material designado PB/SiO2/C8) com

o objetivo de melhorar a hidrofobicidade dos híbridos [8]. A massa volúmica dos materiais resultantes situou-se entre

0.20 e 0.60 g/cm3 (i.e. densidade entre 0.20 e 0.60). A condutividade térmica (λ), propriedades mecânicas (tensão de
flexão, σ) e estabilidade dimensional (variação de massa, ΔW %, e volume, ΔV %, após imersão em água) foram avaliadas
usando placas de 5 mm de espessura.
Os resultados (vd. Tabela 1) permitem concluir que a incorporação de sílica afeta significativamente a hidrofilicidade
(expressa em percentagem de retenção de água, WRV) e a estabilidade dimensional da pasta kraft branqueada. O efeito
é especialmente notório para o híbrido PB/SiO2/C8, um material muito hidrofóbico. Verifica-se ainda um aumento da

tensão de flexão dos HCS, em comparação com PB, obtendo-se valores similares aos de aglomerado de fibras de madeira
de média densidade (MDF).
Tabela 1. Algumas propriedades de pasta kraft branqueada (PB) e HCS com densidade 0.45 [8].
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A condutividade térmica dos materiais híbridos (medida no intervalo 40-180 °
C) é ligeiramente superior à da PB, mas os
valores são comparáveis aos de polímeros comerciais para isolamento. Também é importante assinalar que a temperatura
de decomposição térmica dos HCS é cerca de 50 °
C superior à da pasta celulósica de partida e que não ocorreu ignição
dos HCS durante o teste de chama. Além disso, a velocidade de liberação de calor dos HCS (durante a ignição perto de
800 ºC) é cerca de três vezes inferior à da PB e cerca de mil vezes inferior à de polímeros comerciais para isolamento [8].
Portanto os HCS são materiais promissores para embalagem ou isolamento térmico, devido às suas propriedades térmicas
e de resistência ao fogo e à humidade, aliadas a uma razoável resistência mecânica.
Materiais híbridos de celulose-sílica para permuta iónica
A modificação de fibras celulósica com formulações de sílica contendo constituintes específicos (aceitadores/dadores de
eletrões) proporciona materiais adequados para permuta iónica, por exemplo para a remoção de arseniatos de soluções
aquosas [9]. Sintetizaram-se três tipos de HCS em meio aquoso, usando ácido nítrico como catalisador e TEOS como o
principal precursor de sílica, mas incorporando funcionalidades distintas na rede de sílica nomeadamente, grupos aminopropilo (HCS-PA), óxido de alumínio (HCS-Al) ou carbonato de cálcio (HCS-Ca). Para a síntese de HCS-PA usou-se TEOS e
TEAP (5% v/v) na formulação de sílica e para a síntese dos materiais HCS-Al e HCS-Ca adicionou-se ao TEOS uma porção
adequada de Al2O3 ou CaCO3, respetivamente. Estes derivados de HCS foram caracterizados por diversas técnicas confirmando-se serem materiais estruturalmente distintos (Fig. 5).

Figura 5. Imagens SEM dos materiais HCS-PA (1a), HCS-Al (1b), HCS-Ca (1c) [9].

Os híbridos foram testados como materiais de permuta iónica para a remoção de arsénio de soluções aquosas, nomeadamente arseniato As(V) e arsenito As(III), no intervalo de concentração de 26-172 μg As/L, a pH 3.5 e 25 ºC. Apesar
de todos os híbridos exibirem capacidade de remoção do As(V), o HCS-PA revelou capacidade de remoção específica de
arseniatos em soluções aquosas a força iónica constante. Assim, pode concluir-se que os materiais HCS contendo grupos
aminopropilo são adequados para a remoção seletiva de arseniatos, podendo ser utilizados para a purificação de água [9].
Materiais funcionais à base de híbridos de celulose-sílica
A sílica funcionalizada com grupos amino pode ser utilizada como suporte de catalisadores redox [10]. Efetivamente, os
grupos amino protonados da sílica modificada ligam-se aos centros ativos de carga negativa dos polioxometalatos (POM),
por ligações eletrostáticas fortes, mantendo inalteradas as suas propriedades catalíticas de oxidação/redução [10]. Este
conceito foi concretizado usando POM ([PMo11VO40]4– e [PMo10V2O40]5–) suportados em HCS contendo grupos aminopropilo (Figura 6) [11]. Com efeito, os HCS com 2% de [PMo11VO40]4- exibiram atividade catalítica à temperatura ambiente

para oxidação de compostos orgânicos voláteis (COV) presentes em ar urbano exterior (outdoor) e interior (indoor),
antecipando-se assim futuras aplicações ambientais para estes materiais (e.g., em revestimentos com propriedades barreira, filtros com actividade catalítica, etc.) [11]. Saliente-se que o ciclo redox dos POM inclui um passo de oxidação dos
COV por V4+ (por transferência de eletrões e mecanismos radicalares) seguido da re-oxidação do V5+ a V4+ pelo oxigénio
e/ou ozono atmosférico pelo que a regeneração dos catalisadores é simples. Além disso, a atividade dos catalisadores
pode ser percepcionada pela sua cor (devido à cor distinta do vanádio no estado de oxidação IV (verde) e V (amarelo)).
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Figura 6. Representação esquemática das interações químicas envolvidas na fixação de POM aos híbridos celulose-sílica [11].

Revestimento de papéis com formulações de híbridos de celulose-sílica
Numa outra concretização podem aplicar-se formulações à base de sílica para revestimento de papéis, tendo em vista a
melhoria da qualidade de impressão [12]. Após deposição da formulação de sílica sobre a superfície de papel segue-se
uma etapa de cura (envelhecimento) ocorrendo a formação do compósito celulose-sílica in situ (Fig. 7). Além da formação
de uma camada exterior de sílica também se verifica a penetração de sílica em profundidade na folha de papel (Fig. 7),
devido à viscosidade relativamente baixa das formulações.

Figura 7. Representação esquemática (à esquerda) da formulação de sílica dispersa na superfície do papel e da ligação entre as
regiões de sílica (SD) e as fibrilas (EF) das fibras celulósicas. A imagem SEM-EDS (à direita) de um corte transversal da folha de
papel (as linhas tracejadas representam as margens da folha) mostra a distribuição da sílica (cor vermelha).

As formulações de sílica contendo diferentes funcionalidades (grupos alquilo, amina, isocianato, etc. incorporados pela
adição de 5% (v/v) dos precursores apropriados ao TEOS) foram depositadas na superfície do papel, pela técnica do rolo
(roll-to-roll), com uma carga de 2-3 g/m2. Este revestimento teve um impacto significativo na microporosidade (Figura
8) e nas propriedades da superfície do papel (ângulo de contacto, energia de superfície e respetivas componentes polar
e dispersiva) (Tabela 2). Assim, pode afirmar-se que as propriedades de superfície dos papéis para impressão podem ser
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ajustadas de um modo controlado para otimizar a interação do papel com os componentes da tinta e desta forma melhorar a qualidade de impressão (tanto a nível da reprodução de cor como da definição de impressão). A título de exemplo
apresentam-se, na Figura 9, os resultados dos testes de impressão com jato de tinta, em papel produzido com pasta kraft
branqueada de eucalipto com e sem formulação de DEDMS(3%)/TEAP(3%)/TEOS (94%). Conclui-se que a aplicação de
formulações à base de sílica na superfície de papel para impressão é uma técnica promissora para a engenharia do papel
de impressão à medida das necessidades específicas do produto final [12].

Figura 8. Relação entre a área total porosa e o diâmetro médio dos poros do papel não-revestido (uncoated) e do mesmo papel
revestido com diferentes formulações de sílica (ca. 2 g/m2), nomeadamente: TEOS (100% TEOS); TEMS, TEAP, TEPS, DEDMS
(95% TEOS e 5% do precursor indicado); DEDMS/TEAP (94% TEOS, 3% DEDMS e 3% TEAP).

Tabela 2. Valores da energia de superfície de papéis revestidos com diferentes formulações de sílica.

Figura 9. Teste de impressão a jato de tinta em papel não-revestido (série a) e em papel revestido com formulação DEDMS/TEAP
(2 g/m2) (série b): definição do contorno de impressão do ponto (série 1) e da linha (série 2) ; grau de espalhamento da cor (inter

color bleed) (série 3) .
XXII Conferência Internacional - TECNICELPA 2013 - NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 55

CONCLUSÕES
Desenvolveram-se novos materiais híbridos de celulose-sílica (HCS) à base de pasta kraft branqueada de eucalipto usando
diferentes formulações de sílica. A formação in situ de uma rede de sílica (2-50% m/m) em fibras celulósicas amplia a
gama de utilização dos derivados de celulose. Efetivamente, demonstrou-se que: os HCS são materiais promissores para
aplicação como materiais de embalagem e/ou isolamento; os HCS contendo grupos aminopropilo têm capacidade de remoção seletiva de arseniatos podendo ser utilizados para a purificação de água; os HCS contendo catalisadores redox (por
exemplo, polioxometalatos) ligados quimicamente de modo reversível têm diversas aplicações como por exemplo para
revestimentos com propriedades barreira, filtros com atividade catalítica, etc.; as formulações de sílica com diferentes
grupos funcionais (alquilo, amina, isocianato, etc) quando depositadas na superfície de papel (2-3 g/m2) têm um impacto
significativo na porosidade e propriedades da superfície do papel (ângulo de contacto, energia de superfície e respetivas
componentes polar e dispersiva, etc.) constituindo uma ferramenta para a engenharia de superfície do papel de impressão.
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NOTÍCIAS DO SECTOR

Assinatura do protocolo gPS
com Museu do Papel
Grupo PORTUCEL SOPORCEL mecenas da exposiçâo da floresta ao papel

MARIA JOSÉ SANTOS
Consultora Científica do Museu do Papel

No passado dia 18 de setembro, foi assinada a parceria
de protocolo de Mecenato entre o Município de Santa Maria da Feira, entidade tutelar do Museu do Papel
Terras de Santa Maria, e o grupo Portucel Soporcel.
No âmbito deste Mecenato Cultural, o Museu do Papel
irá enriquecer os seus conteúdos expositivos com uma
nova exposição subordinada ao tema Da Floresta ao
Papel, integralmente financiada pelo grupo Portucel
Soporcel, com abertura prevista para 2014.
Aberto ao público em outubro de 2001 e integrando
a Rede Portuguesa de Museus desde maio de 2002, o
Museu do Papel constitui uma referência a nível da Museologia Industrial Portuguesa e desempenha um papel
relevante na divulgação da História da Indústria do Papel em Portugal.
Situado em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira,
este primeiro museu português dedicado ao papel está
instalado em duas antigas fábricas de papel do início
do século XIX, constituindo um espaço museológico e,
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simultaneamente, uma fábrica em atividade. Esta é,
aliás, a sua grande marca identificadora, proporcionando um conjunto de interpretações a nível da utilização
de diferentes matérias-primas no fabrico de papel e
dos momentos sequenciais do seu processo de fabrico, interpretações sustentadas numa sinalética simples
e no apoio dado pelos serviços culturais e educativos
do museu. Sem que tivessem sido descaracterizados os
antigos espaços manufatureiros e industriais de produção de papel, foram criadas novas áreas estruturais
inerentes a uma boa funcionalidade museológica, com
serviços de acolhimento, centro documental, áreas de
serviço educativo, auditório e áreas de exposição temporária e permanente.
Ao longo do percurso expositivo, os visitantes, depois
de terem interiorizado o processo manual de fabrico
de papel a partir de linho e de algodão, uma arte que
em Portugal remonta ao início do século XV, têm oportunidade de conhecer o processo de produção de papel
em contínuo, na Casa da Máquina, onde uma pequena

máquina de forma redonda, dos anos 40 do século passado, produz ainda papel reciclado.
Numa ligação muito próxima à comunidade do papel,
e tendo muito presente a História de uma região onde
a arte de fazer papel faz parte de sucessivas gerações
desde há mais de trezentos anos, cedo se assumiu como
um projeto de âmbito nacional, tendo o seu acervo sido
enriquecido com doações de diferentes fábricas de papel dos principais polos históricos portugueses da indústria do papel. Esta atenção dada à preservação do
Património Material e Imaterial desta indústria refletiu-se na consecução de projetos como “Conhecer o Papel” e “Memórias do Papel na Primeira Pessoa”, numa
prática museológica credibilizada pelo estudo do próprio acervo e pela investigação de áreas específicas da
História do Papel. Saliente-se o estudo e sistematização, em fase final de desenvolvimento, dos desenhos de
Marcas de Água da coleção TECNICELPA, constituída
por mais de 8.000 levantamentos de Marcas de Água
em documentos manuscritos e impressos, num período
cronológico que se estende do início do século XIV a
finais do século XIX.

Graças ao Mecenato do grupo Portucel Soporcel, com
a instalação, no final do atual percurso expositivo, deste novo núcleo de exposição permanente Da Floresta
ao Papel, serão criadas as condições para conhecer os
factos mais relevantes relacionados com a procura e
utilização de novas matérias-primas alternativas ao trapo e ao papel velho. Neste sentido, serão referidos os
ensaios pioneiros de fabrico de papel a partir de madeira de pinho, que terão sido realizados nos primeiros
anos do século XIX, na Fábrica de Papel da Quinta da
Cascalheira, em Vizela, e a utilização, em meados do
século XIX, de palhas de sorgo, de trigo e de outros cereais, com excelentes resultados na produção de papéis
finos de escrita. Já no século XX, será dado destaque ao
arranque, em 1957, da produção, pioneira no mundo,
de pasta branqueada de eucalipto ao sulfato, por uma

A par desta atividade menos visível no quotidiano do
museu, os Serviços Culturais e Educativos mantêm uma
oferta permanente com visitas orientadas para o público em geral e para um público escolar, oriundo de todo
o país. Toda a linha conceptual do programa dos Serviços Culturais e Educativos do museu exprime-se num
conjunto de estratégias de inclusão de públicos com
especificidades próprias, e em atividades que encaram
a prática cultural como um instrumento de autonomia,
inclusiva e formativa, quer através da realização de oficinas temáticas, quer numa oferta permanente de oficinas pedagógicas com uma linha orientadora pautada
pelos valores da reutilização e da reciclagem do papel.
De facto, a grande mensagem educativa do Museu do
Papel, ao longo dos últimos anos, tem sido a da reciclagem. Sem que este discurso expositivo seja desvalorizado, pretende-se agora valorizar e completar este ciclo
interpretativo sustentado nas matérias-primas tradicionalmente ligadas à produção de papel, criando novas
propostas de interpretação sobre o significado das indústrias de pasta e papel nos nossos dias, e dando-se
resposta aos objetivos traçados no programa museológico definido aquando do início do projeto deste museu.

equipa de técnicos da Companhia Portuguesa de Celulose, atual Fábrica de Cacia do grupo Portucel Soporcel. Assim, divulgando-se a História mais recente desta
indústria, serão, simultaneamente, criadas condições
para conhecer e interpretar o ciclo sustentável da produção de papel a partir de fibra virgem, mostrando-se
a diversidade dos produtos papeleiros portugueses e
o dinamismo e modernidade das atuais indústrias de
pasta e papel, em Portugal.
Esta nova exposição irá também evidenciar o esforço desenvolvido nos últimos anos, pelas indústrias de pasta e
papel, e particularmente pelo grupo Portucel Soporcel,
na construção de uma sociedade sustentável, o que passa
pelas boas práticas de gestão da floresta e pelo contributo
real para a conservação do ambiente e da biodiversidade.
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Cerimónia de assinatura do protocolo
de Mecenato Cultural entre o grupo Portucel
Soporcel e o Município de Santa Maria da Feira.
E, naturalmente, neste início do século XXI e num espaço museológico com esta identidade, não poderiam
deixar de ser criadas as condições interpretativas para
uma reflexão sobre o futuro potencial do papel e para a
complementaridade existente entre a utilização do papel, enquanto suporte de comunicação sustentável, e o
recurso às novas tecnologias de comunicação digital.
A presença de elementos reais, aliada a diferentes
meios multimédia, permitirá ao visitante interpretar e
compreender as mensagens deste novo grande núcleo
da exposição permanente, que terá uma forte componente de conteúdos interativos dirigidos, preferencialmente, a públicos mais jovens. A comunidade escolar
constitui, aliás, um público-alvo desta exposição, o que
irá suscitar o desenvolvimento de novos projetos na
área dos serviços culturais e educativos do museu.

Esta ação de Mecenato insere-se na política de responsabilidade social do grupo Portucel Soporcel, na sua
vertente de apoio a projetos de índole cultural e pedagógica, visando promover a preservação e valorização
da floresta nacional e dos produtos de base florestal.
O grupo Portucel Soporcel é um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe de um Instituto de
Investigação Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Detém
os maiores viveiros de plantas florestais certificadas
da Europa, com uma capacidade anual de produção de
12 milhões de plantas de diversas espécies, que se destinam à renovação da floresta nacional. Líder europeu
na produção de papéis finos de impressão e escrita não
revestidos (UWF) e sexto a nível mundial, é também o
maior produtor europeu, e o quinto a nível mundial,
de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp. A sua posição de liderança internacional, a forte contribuição para a economia nacional e
a estratégia de crescimento e inovação que prossegue,
a par das credenciais éticas e de sustentabilidade, levaram a que o Grupo fosse nomeado, em junho de 2013,
como a “Melhor Empresa da Europa”, pelos European
Business Awards.
Constitui por isso para o Museu do Papel, uma honra e, simultaneamente, um novo desafio, esta parceria
com o grupo Portucel Soporcel. Ao longo dos últimos
anos, o Museu do Papel tem-se afirmado como um
espaço dinâmico e criativo, o que lhe conferiu um caráter diferenciador, no contexto da Museologia Industrial Portuguesa. Pela sua forte identidade e coerência
a nível museológico e pela criatividade inovadora dos
seus projetos, o Museu do Papel foi distinguido pela
Associação Portuguesa de Museologia (APOM), com o
prémio “Melhor Museu Português 2011”, passando a
integrar, desde 2012, The Best in Heritage – Excellence
Club Member, na sequência da sua representação na
The Best in Heritage Internacional Conference, realizada em Dubrovnik, Croácia.
Estamos certos que, com a abertura da exposição Da
Floresta ao Papel, o próximo ano de 2014 constituirá
também um marco referencial no percurso deste ainda
jovem museu português, dedicado a um tema que a todos nós, membros da TECNICELPA, nos é tão presente
e precioso: o Papel.

Ana Nery, em representação do gPS
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A morte de Vasco Pessanha
Vasco Luís Schulthess de Quevedo Pessanha, que esteve
mais de três décadas ligado à Inapa, morreu no passado dia
28 de Novembro de 2013, vítima de uma doença diagnosticada em agosto último.
Era filho do Engº Vasco Quevedo Pessanha, fundador da Inapa
em 1965, associado a um grupo de patrocinadores do setor.
Deixa um legado inestimável na cultura muito própria que
caracterizou a Inapa inicial e mais tarde o Grupo Inapa, facto
que serviu de motor ao crescimento da empresa e de elo de
ligação e de orgulho entre todos os seus colaboradores.
As principais atividades da Tecnicelpa mereceram sempre
um entusiástico apoio da sua parte, nomeadamente no período muito importante de consolidação seguinte à sua fundação em 1980.
Era licenciado em Economia pelo ISCEF, atual ISEG, tendo
uma pós graduação pela Harvard Business School.
Aqui deixamos registados os nossos sentidos pêsames.
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CAIMA

Recebe investimento de 35 milhões de euros
para produzir em exclusivo pasta solúvel
A CAIMA, Fábrica de Celulose e Papel sedeada em
Constância, vai receber um investimento de 35 milhões
que será investido nos próximos três anos, tornando-se
na única fábrica em Portugal, e das poucas na Europa, a
produzir pasta solúvel. Um investimento que vai transformar “o perfil da unidade industrial” da empresa que
este ano comemora 125 anos de existência.
A assinatura dos contratos de investimento celebrados
entre a AICEP Portugal Global e a Caima e Celbi (grupo
Altri), decorreu na manhã desta sexta-feira, 8 de Novembro, no Centro Náutico de Constância.
Uma cerimónia que contou com a presença de muitos
convidados, destacando-se a presença do vice primeiro-ministro Paulo Portas e do ministro da Economia, António Pires de Lima.
O presidente do grupo Altri, Paulo Fernandes, disse
que a produção de pasta solúvel “será uma realidade
na Caima já a partir de 2015” e que será “um produto com
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valor acrescentado” que pode ser aplicado, por exemplo, na indústrias agro-alimentar ou farmacêutica. Segundo notou Paulo Fernandes, mais de 95% da produção global da Altri destina-se ao mercado externo, “da
Europa à China”, tendo afirmado que a pasta solúvel,
vai ser exportada na totalidade para a China e Tawain.
A presidente da Câmara de Constância, Júlia Amorim
(CDU) disse a O MIRANTE que vê este investimento
“com muita felicidade”, tendo em conta os tempos difíceis que os portugueses estão a atravessar.
“Uma empresa privada receber este investimento só
nos pode deixar satisfeitos. É bom para o país, para o
concelho e para a região”, disse.
Fonte: http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&id=66368
&idSeccao=481&Action=noticia#.UoCyGPkmS8A

AMS Goma-Camps

cria emprego no mercado do papel

Desde 2009 que o distrito de Castelo Branco serve de
morada a uma das unidades fabris do sector do papel
tissue (destinado à área da higiene) que regista o melhor desempenho da península ibérica.
A AMS Goma-Camps , implantada em Vila Velha de Rodão, tem ambições globais. A partir de Portugal quer
crescer e conquistar novos mercados, além de Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Argélia, Marrocos e Espanha, onde já atua. Em quatro anos a empresa criou 130
novos empregos no interior do país e prepara-se agora
para aumentar a equipa.
Milhares de guardanapos, papel higiénico, rolos de cozinha, rolos toalheiros, talhas de mão, rolos industriais,
toalhas de mesa e rolos de marquesa, são diariamente
produzidos na unidade fabril da AMS Goma-Camps em
Vila Velha de Rodão, distrito de Castelo Branco. Criada
em 2009, como Projeto de Interesse Nacional (PIN), a
unidade de produção de papel tissue de consumo doméstico e industrial, contou com o apoio da Caixa Geral
de Depósitos. Em quatro anos gerou 130 postos de trabalho na região do interior do país.
A empresa beirã tem atualmente em marcha um processo de recrutamento que até ao final do ano deverá,
segundo o seu administrador José Miranda, “criar três
dezenas de novos postos de trabalho”.

No último mês, a AMS Goma-Camps apresentou publicamente – num evento que contou com a presença
de membros do Governo, representantes diplomáticos
de vários países, administradores e líder várias instituições do panorama nacional - as linhas estratégicas
a implementar na terceira fase da sua expansão que
se inicia em setembro, com a instalação de duas novas
linhas de transformação no valor de 11 milhões de euros. Um reforço da capacidade produtiva da empresa
que viabilizará não só novas contratações, como também permitirá alcançar, num futuro próximo, “uma faturação de 68 milhões de euros, com um EBITDA de 12
milhões”, adianta José Miranda.
[…]
A empresa encontra-se neste momento a implementar
novas linhas de converting, que constituem a terceira
fase do projeto, completando cerca de 50 milhões de
investimento total. “Com este investimento, reforçaremos em apenas quatro anos a posição de player de referência nacional no mercado tissue e continuaremos a
ganhar dimensão no nosso mercado de exportação por
excelência, Espanha”.
[…]
Fonte: (Expresso Emprego) file:///C:/Users/Public/Documents/INFO%20
Material/AMS%20Goma-Camps%20cria%20emprego%20no%20mercado%20do%20papel%20%20%20Expresso%20Emprego.htm
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IBM Inaugura

Centro de Inovação Tecnológica de Tomar
© TV Ciência – on-line

Cavaco Silva acompanhado por Maria Cavaco Silva
e António Raposo de Lima, Presidente da IBM Portugal

IBM instala, em parceria com o Instituto Politécnico de
Tomar, o primeiro Centro de Inovação Tecnológica em
Portugal e o sétimo na Península Ibérica. Um Centro
que foi inaugurado pelo Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva.
Centro de Inovação Tecnológica gerido pela SoftINSA,
uma empresa do grupo IBM, está instalado em Tomar.
Esta nova unidade no domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação resulta de uma parceria entre
a IBM, a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de
Tomar, mas é sobretudo uma visão de negócio da IBM.
O Centro de Inovação Tecnológica, que se encontra já a
prestar serviços, teve a visita do Presidente da República que procedeu à inauguração.
A funcionar há um mês, o Centro de Inovação Tecnológica emprega já cem colaboradores, mas a IBM prevê
que a curto prazo sejam mais de duzentos.
[…]
O Centro de Inovação Tecnológica de Tomar está inserido na rede global de centros de serviços de tecnologias da IBM. É o primeiro em Portugal e o sétimo na
Península Ibérica.
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O Centro vai prestar serviços em áreas como as cidades
do futuro com base em modelos cloud, na manutenção
e desenvolvimento de aplicações, em outsourcing de
processo de negócio ehelpdesk.
É um Centro que «já está operativo» com serviços «que
já estamos a prestar a trinta clientes dos quais sete internacionais», afirma o Presidente da IBM Portugal.
[…] A parceria, envolvendo o Instituto Politécnico de
Tomar, vai permitir reforçar o empreendedorismo e a
inovação ao nível do ensino superior.
[…]
O Presidente da República acrescentou ainda que «o
meu apelo aos empresários portugueses é: não se atrasem e aproveitem bem as oportunidades».
No dia em que comemora 75 anos de presença em Portugal, a IBM reforça a aposta da área de negócios no
país no domínio dos serviços, investigação e desenvolvimento tecnológico.
Fonte:
http://www.tvciencia.pt/tvcnot/pagnot/tvcnot03.asp?codpub=33&
codnot=63

PONTE REDONDA

Certificação do sistema de cadeia
de responsabilidade da Fábrica
de Papel Ponte Redonda, SA.
Dando concretização à sua estratégia de crescimento
sustentável e fidelização de clientes, a Fábrica de Papel
Ponte Redonda, S.A. procedeu à implementação e certificação de um Sistema de Cadeia de Responsabilidade
segundo o referencial PEFC ST 2002:2010.

Este é o primeiro passo de uma estratégia que visa a
inovação e sustentabilidade dos seus produtos e processos.

O âmbito da certificação obtida engloba a fabricação
de papel e sacos de papel de múltiplas folhas, sacos de
papel compostos e cintas de papel.
Desde Agosto de 2013 que a Fábrica de Papel Ponte
Redonda, S.A. está apta a fornecer produtos com certificação PEFC, mediante pedido dos seus clientes.
Esta decisão surge como forma de dar resposta às exigências do mercado e às preocupações da sociedade,
cada vez mais consciente da necessidade de preservação dos recursos naturais e do ambiente.

SEW Eurodrive - Inauguração das instalações
No passado dia 18 de outubro, a Sew Eurodrive inaugurou o novo espaço de área administrativa, contíguos
ao armazém e zona de montagem, tendo convidados
as empresas e entidades ligadas ao setor e ao negócio.
Na cerimónia, para a qual a Tecnicelpa foi gentilmente
convidada e esteve representada pelo elemento do Conselho Diretivo Paulo Chaves Gomes. Foram anfitriões
os sócios fundadores, que apesar da sua origem germânica, dirigiram aos presentes palavras na língua de
Camões, valorizando e agraciando a representação de
Portugal neste setor. Foi surpreendente o conhecimento individual que revelaram, dos convidados presentes.

capacidades técnicas e organizativas, assim como as dimensões e estruturas desta empresa.
Terminou a cerimónia com um simpático lanche, brindando aos votos de sucesso para o futuro.

Foi ainda proporcionada uma visita a todas as instalações, quer ao novo espaço de escritórios, quer à linha
de montagem, dando a conhecer aos convidados as
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Feliz Natal e Bom Ano Novo
Merry Christmas and Happy New Year
Feliz Natividad y Próspero Año Nuevo
Joyeux Noël et Bonne Année
Frohliche Weihnachten und Glückliches jahr
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