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Editorial
JOSÉ LUÍS AMARAL
Sócio da Tecnicelpa
A indústria de Pasta e Papel em Portugal desenvolveu-se de uma forma notável na segunda metade do
século XX, numa dinâmica que se intensificou particularmente no último quartel, com novas unidades
de produção e uma reestruturação do sector que
conduziu à fileira industrial que hoje conhecemos.

No domínio do desenvolvimento do conhecimento
técnico, uma grande transversalidade no sector contribuiu decisivamente para a sua forte dinamização.
A criação da Tecnicelpa em 1980, inspirada na percepção desta transversalidade, veio trazer, de forma
estruturada, um contributo inestimável ao longo dos
anos que se seguiram.

A inovação levada a cabo na Companhia Portuguesa
de Celulose, em Cacia, nos anos 1957-58, com o início
da produção de pasta kraft de eucalipto, é um marco
histórico que veio a determinar a restruturação do
sector a nível mundial e representa um exemplo paradigmático da relevância da contribuição do conhecimento técnico avançado para o desenvolvimento
industrial.

Em paralelo verificou-se um reforço muito positivo
do Sistema Científico Nacional, tendo-se concretizado diversas formas de cooperação com o sector, o que
permitiu um salto qualitativo no desenvolvimento
do conhecimento.
Os contributos aqui apresentados ilustram a relevância desta cooperação, tanto ao nível do ensino
especializado, como do trabalho desenvolvido por
grupos de investigação dedicados.

O período do grande desenvolvimento da fileira
constituiu um verdadeiro círculo virtuoso, em que
o sector mostrou capacidade para atrair e manter os
melhores técnicos, cujo contributo foi relevante para
esse mesmo desenvolvimento.

Os actuais e futuros desafios que o sector tem de vencer para dar continuidade à dinâmica de desenvolvimento determinam a importância do reforço desta
cooperação.

Apesar da inevitável instabilidade que os sucessivos
movimentos de estruturação do sector induziram,
as unidades de produção percorreram um caminho
notável de aumento da eficiência das operações, quer
pela criteriosa selecção das tecnologias, quer pela
optimização do processo, tendo nomeadamente em
conta as especificidades das matérias primas utilizadas. A redução dos impactes ambientais e o aumento
da eficiência energética e da utilização da água, bem
como a optimização dos produtos, foram também
prosseguidos com sucesso.
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Por um lado, face à rápida evolução do conhecimento, a formação dos técnicos ao longo da carreira é uma
necessidade inquestionável, para a qual programas
de mestrados e doutoramentos ou simples cursos de
pós-graduação especilaizados podem ser um contributos relevantes.
Por outro, a maturidade dos produtos do sector e as
oportunidades decorrentes da emergência da bioeconomia determinam a necessidade de uma aposta forte
na investigação e desenvolvimento e na inovação.
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EVENTOS TECNICELPA
› Novas tecnologias de impressão gráficas / digitais
18 fevereiro 2016; Lisboa

› Técnica de leitura rápida
11 março 2016; Vimeiro

› Assembleia Geral
31 março 2016; Tomar

› Bombagem na indústria de Pasta e Papel na perspetiva de racionalização energética
Abril 2016

› Caldeiras de Biomassa - estado da arte
Maio 2016

› Lúdica “Coimbra – Património cultural”
Junho 2016; Coimbra

› XXIII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel – TECNICELPA 2016
12 – 14 outubro 2016; Porto

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS
PAPER WEEK CANADA
1-5 Fev.; Montreal – Canada

TISSUE WORLD NEW ORLEANS
14-17 Mar.; New Orleans – USA

9TH CTP INTERNATONAL SYMPOSIUM PACKAGING DESIGN & RECYCLING
22-23 Mar; Grenoble – France

INTERNATIONAL PULP & PAPER WEEK
24-26 Apr.; Stockholm – Sweden

DRUPA
31 Mai–10 june; Dusseldorf - Germany

ZELLCHEMING GENERAL ANNUAL MEETING
28.30 June. – Frankfurt - Germany

Consulte a nossa página do facebook
Convidamos todos a “Partilhar” e fazer “like” na página, difundindo
o nome da Tecnicelpa e a sua atividade.
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Visita Lúdica

Aos viveiros do Furadouro
e a Óbidos
19 Setembro 2015

Viveiros do Furadouro
A história
Os Viveiros do Furadouro foram construídos em 1992
pela Celbi, hoje parte integrante do Grupo ALTRI, e
localizam-se em Óbidos. As instalações, terminadas
em Abril de 1992, foram consideradas na época como
a mais avançada infraestrutura de produção de plantas florestais em Portugal, com capacidade para produzir cerca de 7 milhões de plantas florestais por ano.
No passado, a produção de pinheiros (bravo, manso
e radiata), sobreiros e azinheiras assumia um papel
importantíssimo não só porque se otimizava o espaço do viveiro, produzindo e escoando em épocas menos adequadas para o eucalipto, como também porque atraía compradores ligados a outros sectores da
floresta. Cerca de 30% das plantas produzidas desde
1994 incluem essas outras espécies.

IVONE NEVES
Resp. Produção de Plantas dos Viveiros do Furadouro
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Em 2006 retomou-se nos Viveiros do Furadouro a
produção do eucalipto através da via vegetativa (entre 1992 e 1995 já se tinham produzido alguns milhares de estacas), tendo sido efetuado um investimento
que consistiu na transformação de uma ‘nave’ em 3
compartimentos e melhoria do sistema de controlo
ambiental com vista à operacionalização do projeto
de mini-estacaria.

Embora o E. globulus seja uma espécie recalcitrante
ao enraizamento, as vantagens da floresta clonal justificaram uma prática continuada de ensaios, no sentido de se encontrarem e adequarem as melhores técnicas de propagação vegetativa para que se pudessem
multiplicar em larga escala os bons genótipos que a
Celbi / Silvicaima, agora Altri Florestal, desenvolveram ao longo de mais de 40 anos de investigação.
Desde 2007 e até ao final de 2014, a empresa já plantou mais de 3.500ha de floresta clonal.

A produção
Os Viveiros dos Furadouro foram desenvolvidos
principalmente para possibilitar a produção em larga
escala das plantas de Eucalyptus globulus geneticamente melhoradas. A atividade do viveiro foi sempre
orientada no sentido da elevada qualidade morfológica e genética do material produzido.

para a zona de trabalho onde é feita a sementeira,
repicagem, seleção de plantas e preparação para expedição.
O ambiente de produção é rigorosamente definido
em função do tipo de planta e respetiva fase de desenvolvimento. No interior da estufa, o sistema de
controlo ambiental computorizado regula a ventilação, aquecimento, humidade, luz e fertirrigação, alguns dos fatores que determinam a “qualidade fenotípica” das plantas em desenvolvimento, permitindo
a ótima expressão do seu genótipo.

Atualmente tem uma capacidade máxima de produção de 6.5 milhões de plantas por via seminal
(quase exclusivamente eucaliptos) e cerca de 1.5 milhões de plantas por via clonal (estacas). Para esta
produção, o viveiro possui uma área de estufas de vidro de 10.000 m2 e uma zona de aclimatação (incluindo uma casa de sombra) de cerca de 24.000 m2.

A observação dos fatores que intervêm no desenvolvimento harmonioso das plantas é particularmente
cuidada em todas as fases da sua produção: utilização de semente de qualidade testada, substratos de
elevada qualidade (principalmente à base de turfa) e
ensaiados no viveiro, controlo da nutrição e do estado fitossanitário das plantas, aclimatação adequada
às espécies e à época do ano e rigoroso controlo de
qualidade pré-plantação.

A produção é feita ao longo de todo o ano e todas as
áreas (interiores e exteriores) estão equipadas com
bancadas móveis de alumínio que facilitam a movimentação das plantas, nas diversas fases de desenvolvimento, de umas zonas para as outras e ainda

Plantas para a ALTRI Florestal
Para as propriedades da Altri Florestal são utilizadas quase exclusivamente plantas geneticamente
melhoradas de E. globulus: seminais provenientes
de cruzamentos controlados e estacas resultantes de
clones selecionados, amplamente testadas pela empresa em ensaios distribuídos por todo o país.

INFO

Atualmente estão em produção nos Viveiros do Furadouro vários clones de E. globulus, com eficiências
muito diversas em virtude das dificuldades para enraizar esta espécie, mas com características individuais muito interessantes que justificam a persistência na sua produção.
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O grupo Tecnicelpa no pavilhão de trabalho dos viveiros

Plantas para clientes externos
por ano, tentamos fornecer a todos os clientes as melhores plantas para o fim a que se destinam.

Em termos médios, mais de 60% das plantas produzidas nos Viveiros do Furadouro, destinam-se ao mercado externo. Principalmente empreiteiros florestais,
associações e proprietários reconhecem esta empresa como fornecedor preferido.

Atualmente a produção é quase na totalidade constituída por eucaliptos, uma grande parte dos quais
são eucaliptos seminais geneticamente melhorados,
cujo comportamento nas plantações tem conduzido
a uma procura crescente.

Desde o “vizinho” que vem na sua bicicleta buscar
um tabuleiro com 40 plantas de Eucalipto à grande
empresa que consome mais de um milhão de plantas

Um compromisso de qualidade
Ao longo de 23 anos, para além da própria empresa,
centenas de proprietários, empreiteiros e associações
florestais têm preferido a qualidade das plantas e dos
serviços prestados pelos Viveiros do Furadouro.

Mais de dois terços das plantas produzidas pelos
Viveiros do Furadouro destinam-se ao mercado, reforçando assim a contribuição desta empresa para a
melhoria da qualidade e da produtividade da floresta
portuguesa, através de utilização do melhor material
florestal de reprodução disponível e das mais avançadas técnicas de produção de plantas florestais.

CONTACTOS:
Viveiros do Furadouro Unipessoal Lda. - Quinta do Furadouro - 2510 582 Olho Marinho Óbidos
Tel.: 262 965 020 / Fax: 262 965 021 / Tm.: 968 426 415 / E mail: viv.furadouro@mail.telepac.pt

INFO
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Na rua principal a escutar as explicações históricas do guia João Fiandeiro

Óbidos
JOÃO PINHO FERREIRA // Sócio da Tecnicelpa

Sempre que passo na A8, ao chegar à zona de Óbidos,
abrando a marcha para, por breves instantes, poder
contemplar aquela vista única, duma vila medieval,
que parece que foi pegada por duas pontas, e estendida, com cuidado, naquele monte, mais parecendo um
quadro suspenso.

Os mouros conquistaram-na no Século VIII e, em 11
de janeiro de 1148 foi tomada por D. Afonso Henriques com a ajuda de Gonçalo Mendes da Maia.

E questiono-me sempre, como foi possível, que, ao
construírem a autoestrada, não tenha havido ninguém que se desse ao trabalho de olhar para poente,
parar para admirar aquela vista, e que não lhe tenha
ocorrido construir um miradouro ali mesmo, em
frente a Óbidos.

Mais tarde os Templários construíram, no local onde
acamparam as tropas de D. Afonso Henriques, o Cruzeiro da Memória, para celebrar a conquista de Óbidos.

O Feriado Municipal de Óbidos comemora-se naquela data.

Em 1210 D. Afonso II doou a vila a sua mulher D. Urraca e, em 1282, D. Dinis e a sua mulher a rainha Santa Isabel passaram as suas núpcias em Óbidos, tendo-lhe doado a vila como prenda de casamento.

Das muitas visitas que fiz a Óbidos ficava-me a curiosidade, sempre adiada, de procurar conhecer, com algum detalhe, a sua história.

Desde então a vila passou a ser parte do dote de todas
as rainhas até 1834.

Depois da visita guiada, organizada pela Tecnicelpa e
valorizada pelo excelente contributo do senhor João
Fiandeiro, decidi-me finalmente a fazer esse trabalho
adiado.

D. Manuel I fez doação de um novo foral a Óbidos em
1513.
Em 1573 Dona Catarina de Áustria, mulher de
D. João III, mandou construir o Aqueduto de Óbidos,
com uma extensão de 6 km, 3 dos quais subterrâneos,
ligando a nascente, em Usseira ao Chafariz da Praça

Óbidos terá sido fundada pelos Celtas cerca de 308
aC, conquistada pelos romanos no Século II, e esteve
sob domínio visigótico do Século V ao Século VI.

INFO
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Livraria com estantes de caixas de fruta

Em frente à janela de inspiração “Romeu e Julieta”

de Santa Maria de Óbidos. Foi concluído já no reinado de Filipe I.

› A Igreja de São Tiago, do Século XVII, e que funciona
como Auditório Municipal.
› O Santuário do Senhor Jesus da Pedra, de planta hexagonal, contruído no Século XVIII.
› A entrada em Óbidos faz-se pela Porta da Vila, com
uma capela-oratório no interior, em homenagem a
Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da Vila.
› A entrada por nascente faz-se pela Porta do Vale.
O Castelo de Óbidos, de origem romana, foi fortificado durante a ocupação dos mouros.
› Depois da Reconquista Cristã foi reparado e ampliado, tendo sido construído um Paço no reinado de
D. Manuel I, que sofreu grandes danos com o terramoto de 1755.
› Integrou a linha defensiva dos castelos templários
no centro do país.
› No Século XX estava em ruínas e foi recuperado
para instalar a primeira Pousada do Estado, em edifício histórico.
› As atuais Caldas da Rainha são as sucessoras das
Caldas de Óbidos.
› Reza a lenda que, numa viagem de Óbidos para a
Batalha, a rainha Dona Leonor, durante o trajeto,
passou por uma fonte, com um cheiro forte, onde se
banhavam algumas pessoas. Quando soube que o faziam para curar as suas doenças, a rainha resolveu
experimentar, tendo ficado curada da sua doença de
pele.
› Passado um ano mandou construir um hospital termal que deu origem às Caldas de Óbidos. Com o foral
de 1511 o nome passou a ser Caldas da Rainha.
› Os obidenses são conhecidos como “ toupeiros”, devido à construção duma rede de túneis, sob as muralhas, para se reabastecerem nas várzeas vizinhas,
durante os cercos ao castelo.

Custou 23000 cruzados e, para além do Chafariz da
Praça, veio a abastecer também o Chafariz da Porta
da Vila e o Chafariz Novo, mandado construir por
Dona Maria I, em 1792, num local onde terá existido
um poço ou cisterna do tempo dos mouros.
Em 1864 morreu a pintora Josefa de Óbidos.
Nascida em Sevilha em 1630, Josefa Ayala Figueira,
filha do pintor Baltazar Gomes Figueira, veio cedo
para Portugal. Fez um noviciado em Coimbra, mas a
vida do convento não a atraiu e mudou-se para Óbidos, tendo começado por trabalhar com o seu pai. Já
como pintora profissional obteve grande prestígio
com os seus trabalhos, em Portugal e no estrangeiro.
Viveu grande parte da sua vida na Quinta da Capeleira. Parte das suas obras desapareceram com o terramoto de 1755.
Das 17 igrejas de Óbidos, algumas já dessacralizadas,
merecem referência:
› A Igreja de Santa Maria, Igreja Matriz, que é revestida
interiormente com azulejos do século XVII, e tem pinturas de Baltasar Gomes e de sua filha Josefa de Óbidos, merecendo ainda referência o túmulo de D. João
de Noronha, alcaide-mor de Óbidos, nascido em 1410.
› Foi remodelada pela rainha Dona Leonor no final do
Século XV.
› A Igreja de São Pedro, construída nos Séculos XIII
e XIV, com alterações posteriores e que atualmente
funciona como Núcleo Museológico. Nela está sepultada Josefa de Óbidos.
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Seminário

Gestão integrada da água
em contexto industrial:
tratamento e (re)utilização
TOMAR // 29 de setembro 2015
Realizou-se este seminário no Hotel dos Templários,
sobre um tema de utilização comum a todas as fábricas, empresas e uso doméstico: a ÁGUA.

O painel das empresas formado pela Aquaservice, a
Enkrott, GE Power and Water e ainda a Pall, foi moderado pelo Engº Vitorino Beleza, a quem a Tecnicelpa agradece toda a colaboração dada para a concretização deste importante seminário.

Tratou-se de um evento com um programa bastante
abrangente, desde a história da redução dos consumos de água nos processos de produção de pasta e de
papel, passando pela “Legionella” em meios aquáticos, a água na produção de energia e por fim as apresentações de equipamentos de tratamento e filtração
de água, levado a efeito pelas 4 empresas convidadas.

Orador Vitor Lucas

Um grande bem hajam a todos os presentes e não esqueçam que a água é um bem essencial e finito.

Plateia

Ao almoço

INFO
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É preciso
distinção para
impressionar
Sabe como é importante dar visibilidade aos seus documentos. Por isso confia no
Navigator. Temos uma gama de soluções especialmente criadas para corresponder
aos seus requisitos, independentemente da aplicação ou equipamento de impressão.
Dada a excelente rigidez, opacidade e brancura do papel, mesmo quando imprime
frente e verso a cores, pode estar certo de que os resultados serão perfeitos.
Com o Navigator, garante uma qualidade superior, dia após dia.

Navigator. O nosso conhecimento, a sua vantagem

Suavidade > Definição de impressão e sensação táctil melhoradas

Eficiência > Mais folhas impressas com o mesmo cartucho

Brancura > Cores mais vivas e com maior contraste

Opacidade > Frente e verso > Impressão sem transparência

Rigidez > 99,99% livre de encravamentos

Multifuncionalidade > Adequado para qualquer equipamento de impressão e aplicação

ABTCP 2015
48º Congresso de Celulose e Papel/
/1ª Conferência IberoAmericana
sobre Bioeconomia
do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de
Árvores (Ibá); Juan Carlos Villar, presidente da Riadicyp; Elizabeth de Carvalhaes, presidente do International Council of Forest and Paper Associations
(ICFPA); Luiz Ernesto Barrichelo, director executivo
do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF),
e Jaime Verruck, secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Económico do Mato Grosso do Sul (ver foto).

Marta Souto Barreiro
Sócia e representante
da Tecnicelpa na ABTCP2015

Realizado em Outubro, em São Paulo, tiveram em
destaque neste congresso, os temas sobre os recursos hídricos e a problemática da escassez de água, a
eficiência energética, a recuperação de resíduos, bem
como as inovações na área florestal com principal
relevo para os Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e a respectiva conquista da liberalização
comercial de uma determinada espécie de eucalipto
no Brasil. Também o tema das Biorefinarias teve um
relevo especial, uma vez que são vistas como oportunidades adicionais de crescimento para a indústria
de pasta e papel de eucalipto.

Sendo a indústria de celulose e papel Brasileira de
enorme dinamismo e renome a nível mundial, o 48º
Congresso da ABTCP veio permitir a divulgação e o
conhecimento de novos projectos, tecnologias e do
melhor que se tem feito nas diversas áreas do sector.
Permitiu também a oportunidade de técnicos do sector brasileiros e internacionais trocarem experiências e ideias.

Entre os grandes desafios que a indústria de pasta
e papel enfrenta a nível mundial, encontram-se o
abastecimento de matéria-prima, a subsistência de
alguns segmentos de produto, face à concorrência
com outros produtos nos mercados mundiais, bem
como o modelo de fábrica do futuro.

A Sessão de Abertura contou com as presenças de Armando Monteiro, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Paulo Hartung,
governador do Espírito Santo; Francisco Valério,
presidente do Congresso; Carlos Aguiar, presidente
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Formação

Comunicação Organizacional
Universidade Católica
20 – 21 outubro 2015
Ao abrigo do protocolo de cooperação entre a Tecnicelpa e a Universidade Católica, realizou-se mais
uma formação com duração de 2 dias, sobre o modo
de comunicar dentro de uma empresa. A formadora,
Teresa Oliveira, fez um excelente trabalho, com um
grupo bastante participativo.

O feedback dos formandos foi muito positivo, na confirmação dos conhecimentos válidos adquiridos e as
boas práticas transmitidas e ensaiadas. Cabe agora a
cada um a sua aplicação e o treino sistemático no seu
local de trabalho.
Mais uma vez o nosso reconhecimento à Universidade Católica, pela forma funcional e eficaz, com que
sempre organiza as suas formações e em particular à
formadora, pelos dois dias de trabalho com elevado
nível que proporcionou.

No decorrer dos dois dias, houve lugar à explanação
de vários assuntos, sobre palavras a usar e outras
proibidas, posturas e atitudes na comunicação, tipos
de mensagens e formas de abordagem. Mas para que
os assuntos sejam consolidados, nada como experimentar e foi isso mesmo que aconteceu nos diversos
exercícios de simulação, onde o voluntarismo e a boa
disposição reinaram.

Abertura dos trabalhos

Formadora Teresa Oliveira e a turma 2015
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Abertura da exposição temporária de

Sacos de Papel
26 outubro 2015
A Tecnicelpa esteve presente na abertura da exposição, a convite do Museu do Papel e do sócio da Tecnicelpa, Américo Loureiro, patrocinador da exposição.

Câmara da Feira, Emídio Sousa e em especial do patrocinador, Américo Loureiro. A exposição temporária Sacos de Papel | Coleção da Fábrica de Papel Ponte
Redonda, mostra uma representação dos sacos produzidos nesta fábrica, em diversas fases do seu processamento. Estiveram ainda presente algumas individualidades de instituições e de empresas da região,
entre alguns amigos e familiares.

A cerimónia decorreu no dia do 14º aniversário do
museu e contou com a intervenção do Diretor do
Museu, António Marques da Silva, do presidente da

Individualidades convidadas

Marques da Silva, Emídio Sousa e Américo Loureiro

INFO

Dulce Faria e Augusto Góis
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PrintStar™

PrintStar™

EcoLife™

Seminário

Refinação de Pasta:
Pulp refining
Tomar, 27 de novembro 2015
Realizou-se no Hotel dos Templários, em Tomar, reunindo uma população alargada a quase todas as empresas produtoras de papel em Portugal, desde o Tissue, o Kraft, até ao papel impressão e escrita.

As apresentações decorreram maioritariamente em
inglês, nas quais contamos com a intervenção da
Valmet durante toda a manhã. Neste espaço foram
explicados conceitos básicos de refinação, novas tecnologias de refinação, assim como equipamento de
análise integrado.

Mesa da presidência com o moderador Carlos Silva e os oradores da tarde

INFO
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Mesa com moderador e oradores da Valmet

Questões levantadas pela plateia

Após o animado almoço convívio, que continua a ser
marcado pelos momentos de reencontros e memórias
de vivências anteriores, passamos de novo ao programa. Retomamos com a intervenção da AFT, sobre os
discos refinadores, seguindo-se as intervenções, em
português, do Engº Mendes de Sousa do Raiz, onde
apresentou estudos que tem vindo a desenvolver sobre a utilização de enzimas no processo de refinação
de pastas. Na continuação, a Sertec 20 apresentou
também resultados sobre as melhorias possíveis de
obter no processo de refinação, com a incorporação

de enzimas. Esta técnica, para já mais experimentada pela área do tissue, é ainda algo de novo para os
processos de produção de outros tipos de papel, motivo pelo qual levantou um interessante conjunto de
perguntas e respostas no final do evento, moderado
pelo Engº Carlos Silva, a quem a Tecnicelpa agradece
toda a colaboração dada para a concretização deste
importante seminário.
Um grande bem-haja a todos os presentes, com votos
de boa continuação.

Tecnicelpa

Movimento Associativo
Novos Sócios admitidos

Sócios excluídos

Universo Atual de Sócios

Individuais: 1
Coletivos: 1

Individuais: 8
Coletivos: 3

INDIVIDUAIS: 336
COLETIVOS: 75

Novos Sócios Individuais Admitidos:
Djêide Evangelista Rodrigues Rocha – PORTUCEL (grupo Portucel Soporcel)

Novos Sócios Coletivos Admitidos:
WORLD ELASTOMERS TRADE S.L.U.

INFO
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Artigo de Opinião

Pesquisa tecnológica exige
qualificação, porém funcionaria
melhor com mais integração

Celso Foelkel
A indústria de celulose e papel se caracteriza por ser
uma atividade produtora de commodities e alicerceia suas operações nos eficientes processos industriais que dispõe e valoriza. Trata-se, portanto, de um
tipo de indústria onde os processos produtivos por
ela praticados são tão ou mais apreciados pelos seus
atores do que os próprios produtos fabricados. Além
disso, trata-se de uma indústria grande consumidora
de recursos naturais (terra, água, energia, ar, etc.) e de
capital financeiro.

O tradicionalismo de nossa indústria pode ser facilmente comprovado não apenas pelo uso do processo kraft, que possui praticamente cerca de 150 anos
desde sua invenção acidental, como também pelas
caldeiras de recuperação de licor preto, que crescem
em tamanho, mas mantêm o mesmo conceito tecnológico desde os anos 1930’s. Mesmo o desafiado branqueamento da celulose se estagnou em poucas variações tecnológicas após a terrível crise das dioxinas e
furanos dos anos 1990’s.

Devido ao gigantismo de suas mais recentes instalações industriais, bem como ao longo tempo de maturação em seus ciclos financeiros, acabou se convertendo em uma indústria conservadora e que se apoia
em tecnologias devidamente comprovadas.

Nossa indústria e os centros de pesquisa que investigam os produtos tradicionais, os processos e as
matérias-primas sempre cuidaram para otimizar os
recursos disponíveis, atuando pouco em inovações
disruptivas. Mesmo assim, conseguiram ajudar a que
se montassem bases florestais e industriais de enormes vantagens competitivas e dimensões em países
como Brasil, Portugal, Chile, Uruguai, etc.

Acontece que esse mundo lógico, racional, linear e
estruturado vem sendo cada vez mais desafiado para
mudar para terrenos nunca antes percorridos, com
mudanças radicais em tecnologias, processos, produtos e redes de valor.

INFO

É absolutamente notável, e reconhecido por muitos,
que existe enorme competência e qualificação técnica

18

ARTIGO DE OPINIÃO

dentro e para esse setor industrial em diversas universidades e centros de pesquisa em Portugal e Brasil.
Também, esses mesmos grupos acadêmicos ajudam a
renovar a base de talentos humanos no setor com seus
programas de graduação e pós-graduação. Teses e dissertações são anualmente geradas em razoáveis quantidades, a maioria disponibilizada em repositórios
digitais facilmente acessíveis na web. Portanto, qualificação tecnológica não falta em universidades portuguesas (Coimbra, Aveiro, Lisboa, Porto, Beira Interior,
Trás-os-Montes e Alto Douro, etc.) e brasileiras (Viçosa,
São Paulo, Campinas, Piracicaba, Paraná, Lavras, Belo
Horizonte, Estadual Paulista, Santa Maria, Pelotas,
Santa Catarina, etc.). A esses grupos se podem somar
as excelentes equipes em bem montados centros de
pesquisas industriais como os da Portucel+Soporcel,
Celbi, Grupo Altri, Fibria, Suzano, Cenibra, Celulose
Riograndense, Bahia Specialty Cellulose, etc.

de reconhecida credibilidade nas áreas da indústria,
desenvolvimento e ciência e tecnologia, poder-se-iam gerar programas setoriais tecnológicos de maior
poder e apoio, com orientações visando a fortalecer
as vantagens competitivas para as empresas e entidades participantes na rede de valor setorial. Além
disso, seria mais fácil direcionar esforços para desenvolver nossas fortalezas tecnológicas em níveis cada
vez mais competitivos, através estratégias bem fundamentadas e compartilhadas. Acredito que não seriam requeridos muitos recursos para fomentar essas
ações estratégicas em nível de rotas tecnológicas para
o setor. Talvez com um pouco mais de diálogo e reflexões nossa gente consiga finalmente encontrar caminhos a serem percorridos como setor e não apenas
como equipes técnicas ou empresas individualizadas.
Competição entre empresas é salutar para fortalecer a própria competitividade, mas um dos níveis da
competitividade é exatamente a ação coletiva que o
setor possa exercer não somente em temas políticos
e institucionais, mas também nas rotas tecnológicas
que nos levarão a um futuro melhor. Isso será válido não apenas para os produtos tradicionais de nossa
indústria, mas principalmente para a nova geração
de produtos em desenvolvimento para as chamadas
biorrefinarias integradas, que já estão começando a
surgir e operar nas Américas, Ásia e Europa.

O que na verdade sempre tem faltado nesse setor são
processos integrativos entre atores para ajudar no
desenvolvimento de estratégias tecnológicas de interesse comum das empresas, regiões e das duas nações
irmãs em questão. Algo mais ou menos como vem
sendo muito bem feito nos Estados Unidos da América pela Agenda 2020 Technology Alliance (http://
www.agenda2020.org/).
Com um pouco mais de envolvimento das associações
técnicas setoriais e patronais (Tecnicelpa, ABTCP, Ibá,
Celpa), em agregação com entidades governamentais

INFO

Seria bom tentar buscar a integração mais uma vez,
vocês não acham?
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Alberto Vale Rêgo
Membro fundador da Tecnicelpa
Sócio n.º 1
Entusiasmos grandes, sugeridos pelas circunstâncias de momentos particulares, que ampliam necessidades concretas, muitas vezes há muito sentidas,
mas nunca, como até aí, maduras, traduzem-se, quase sempre, por realizações de vida efémera ou nada
condizentes com a dimensão e natureza do que se
esperava ou desejava.

35 anos depois, a Tecnicelpa aqui está. Ainda. E com
raiz de futuro.
Porque tem sido capaz - este o segredo dessa solidez
– de evoluir, para manter resposta adequada àquela
ânsia, que era sentida, antes dela, pelos técnicos de
então e pelos de agora, que nela veem oportunidades
de aperfeiçoamento, desenvolvimento e amizade
profissional.

Ansiada pelos profissionais do sector papel como
resposta às novas tendências associativas do último
quartel do século XX, com objetivos de criar sinergia
operacional, nomeadamente, ligada à maior abertura
e conhecimento das práticas da indústria e da profissão e de desenvolver espírito de amizade entre colegas, para além das relações ocasionais de trabalho,
a Tecnicelpa surgiu suportada em enorme desejo,
grande esperança, forte determinação, muito trabalho, extremo cuidado, que conduziram a um modelo
que, exceção ao usual, se solidificou.

INFO

Assinalar 35 anos da Tecnicelpa é um prazer para
qualquer dos seus membros e um orgulho para os
que a dirigem e adaptam, para que se mantenha sustentável e responda à modernidade do sector. Mas
para quem ajudou a concretizá-la, é uma grande
honra e um comovido orgulho, por ter lançado semente de organização, que cresceu e se mantém assim forte, atual e pronta para muitos mais anos.
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Augusto Góis
Membro fundador da Tecnicelpa
Sócio n.º 2
Ter uma Associação de Técnicos de Celulose e Papel
era um sonho que se viveu muitos anos. Tinha chegado o momento crucial.

região, onde prestava serviço a colaboradora que, em
horário pós laboral, dava assistência administrativa
à associação. Isto, por especial deferência do “CEO”
da empresa, sócio individual da TECNICELPA nº 27.

Vivia-se então uma época, durante a qual era praticamente nulo o desejável intercâmbio de convivência
socio-técnico-profissional, no setor. A criação e ativação da TECNICELPA, veio permitir realizar o sonho.
Visitar fábricas concorrentes, conhecer colegas de
profissão, nacionais e estrangeiros, permutar ideias,
especialmente durante os eventos, com resultados,
francamente positivos, passou a ser um facto. Foi
classificado, por muitos, como um gigantesco passo
em frente no nosso setor, que foi notícia no dia-a-dia.
Injusto seria não relembrar os apoios pessoais e institucionais, dispensados pelas hierarquias Superiores,
sempre atentas à evolução, considerando a notável
forma como se comportavam nos diferentes desenvolvimentos técnicos e sociais, nos quais deixavam
sempre rastos de interesse e de credibilidade.

Para início tão encorajador quão dignificante, foi o 1º
Simpósio sobre o tema “Alguns Aspetos da Tecnologia Papeleira” com 85 formandos, realizado em Lisboa, no I.N.E.C., em 17/03/1981, com o patrocínio da
Embaixada da Suécia e presença do respetivo Embaixador. Em 04/12/1981, em idênticas condições e
com o patrocínio da Embaixada da Finlândia, foi realizado um novo Simpósio sobre o tema “Tecnologia
Finlandesa para as Indústrias de Celulose e Papel”,
com 65 formandos, no Hotel Sheraton. As palavras
finais foram de mutuas felicitações.
No trilho deste caminho, foram concretizadas até à
presenta data, 94 ações de formação (Seminários,
workshops e cursos) que envolveram cerca de 3500
participantes (não incluindo os Encontros Nacionais).

Semelhante reconhecimento é devido a todos os sócios que se disponibilizavam, sucessivamente, para
cumprir as diferentes tarefas, progressivamente
mais exigentes, dos cargos sociais. Eram devidamente assessorados por 15 delegados regionais (3 Floresta; 7 Celulose e 5 Papel) denominados DELEGADOS
DO CONSELHO DIRETIVO.

Graças à cooperação e empreendedorismo das Empresas e Universidades e ao reinante espírito de
equipa dos seus colaboradores, foram organizados
em locais previamente eleitos, entre 1980 e 2001,
com inexcedível brilho e resultados globais positivos, 18 Encontros Nacionais que tiveram a presença
honrosa de entidades oficiais, algumas vezes a nível
ministerial.

Para prossecução dos fins oficiais de registo, adotámos como SEDE, em Tomar, uma casa particular cuja
utilização nos foi concedida pelo sócio proprietário,
durante 3 anos. Como escritório, foram utilizadas, durante o mesmo período, instalações duma fábrica da

INFO

A TECNICELPA teve, posteriormente, a seu cargo a
realização, em Lisboa, de dois eventos internacionais
da EUCEPA, nos anos 1987 e 2003.
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A partir de 2005, a organização e realização dos Encontros Nacionais e Conferências Internacionais, estiveram a cargo do Conselho Diretivo e da estrutura administrativa da TECNICELPA, nomeadamente: 2005,
2007, (2010 corealização com a RIADICYP) e 2013.

A TECNICELPA tem protocolos com a Universidade
da Beira Interior, a Universidade Católica e o Instituto Politécnico de Tomar, dos quais projeta continuar
a tirar o melhor partido.
Por despacho de Sua Excelência o Primeiro-Ministro,
publicado no D.R de 19/07/2000, foi-lhe conferido o título de PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA.

Entre 2003 e 2015, realizamos 21 atividades/visitas
lúdicas que permitiram a desejável e necessária convivência entre sócios e familiares.

A TECNICELPA está de BOA SAÚDE e recomenda-se. Insiste na otimização da sua estrutura funcional, preparando-se para acompanhar a enorme evolução das empresas do setor onde está inserida.

Entre 1984 e 2011 foi atribuído DIPLOMA DE SÓCIO HONORÁRIO a 22 sócios individuais, que conferiam essa distinção, de acordo com os Estatutos.
Estes atos proporcionaram empolgantes momentos de associativismo.

Os sócios dispõem de frequente e atualizada informação, quer no “web site”, no “Facebook” ou por correio eletrónico, quer ainda através da revista “info@
tecnicelpa” que vai na 46ª edição, todas enriquecidas com a colaboração de sócios.

Em 2005 e 2013, foram atribuídas Medalhas Comemorativas a todos os Sócios que, entretanto, haviam
completado 25 anos, ininterruptos, de sócio. Até à
presente data, 19 sócios coletivos e 127 sócios individuais receberam a medalha, sempre em contagiante
ambiente de festa.

Dispõem também em permanência, de um “backoffice”, com acesso confidencial, através de senha,
onde podem atualizar os seus dados pessoais, sempre que se justifique. Podem aceder, da mesma forma à informação técnica, disponibilizada no site na
área restrita aos sócios da TECNICELPA.

No ano 2000, foi adquirido o edifício onde desde então funciona a SEDE SOCIAL. Uma grande decisão!

Henrique Dominguez
Membro fundador da Tecnicelpa
Sócio n.º 4
Tenho um amigo que atualmente passa uma parte da
sua semana em Viana do Castelo.

Que caminho percorrido desde então.
Em Viana eramos uns 70 cheios de entusiasmo, embora com algum receio acerca do futuro. (Naqueles
tempos ainda cabíamos numa “marquise “ do Hotel
do Parque...)

Por isso, dei por mim há dias a falar-lhe do Encontro
da “Tecnicelpa”, em Viana do Castelo, no qual foram
aprovados os Estatutos... e o nome TECNICELPA.

INFO
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Este encontro foi para mim, um dos acontecimentos
inesquecíveis na vida da Associação. O cordial convívio que espontaneamente se estabeleceu no grupo
confortou-nos na convicção de que o trabalho que
tínhamos desenvolvido até então tinha razão de ser.

Em Coimbra eramos 4, em Tomar 35 e em Viana 70.
Mas agora, 35 anos passados, somos mais de 400, entre sócios Individuais e Coletivos.

Ver (e ouvir) alguns colegas com uma idade “um
pouco acima da média” a cantar à desgarrada, noite
fora, no Paço de Anha... tive o privilégio de lá estar.

Quantas centenas de trabalhos técnicos sobre os
mais diversos temas que interessam os nossos Associados foram apresentados e discutidos nos Encontros anteriores? Quantos milhares de técnicos, por
vezes vindos dos mais distantes países, participaram
e viveram as iniciativas da Tecnicelpa?

E já temos no horizonte o XXIII Encontro da Tecnicelpa.

Pela dura ordem natural das coisas alguns destes entusiastas impulsionadores da primeira hora já se foram até aquele Paraíso onde a floresta cresce harmoniosamente e sem incêndios nem pragas, a pasta flui
regularmente com peso e humidade constantes, e as
máquinas de papel... não sofrem quebras.

Por isso, e como um dos Fundadores que me orgulho
de ser, não posso deixar de agradecer a quantos, ao
longo do tempo, com inteligência e abnegação, trabalharam na concretização dos eventos que içaram
a Tecnicelpa à posição de prestígio internacional de
que disfruta.

Bem-hajam todos eles!
Que caminho percorrido desde então.

Bem-hajam todos eles!

Tecnicelpa, um espaço intergeracional
de transmissão do conhecimento
João Sá Nogueira
1º Presidente da Tecnicelpa
Sócio n.º 20
aprofundamento do conhecimento e no desenvolvimento de uma nova cultura do setor.

A constituição da Tecnicelpa – cujo 35º aniversário
celebramos – traduziu-se num virar de página no relacionamento entre os técnicos do setor da celulose
e papel, que viria a marcar de forma muito positiva
o seu aperfeiçoamento técnico-profissional e científico. Estes técnicos passaram a contar, em Portugal,
com um ponto de encontro e um fórum privilegiado
para a discussão dos seus problemas e para o suporte da sua formação profissional. Não se substituindo
às Empresas, mas complementando a ação destas, a
Tecnicelpa passou a ter um papel fundamental no

INFO

Com a participação nas atividades que foram sendo
organizadas, paralelamente à valorização profissional, criaram-se laços de relacionamento que, em
muitos casos, se transformaram numa grande amizade, conseguindo os técnicos que este sentimento
não entrasse em conflito com os interesses das empresas em que se inseriam.
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Ao relembrar os primeiros passos que levaram à
constituição da Tecnicelpa e à sua formalização e
consolidação, recordo um aspeto que considero ter
sido – e continua a ser – fundamental para o sucesso
da nossa Associação.

nos primeiros mandatos, já com muitos anos de atividade na indústria: Joaquim José Arocha (com quem
tanto aprendi na técnica laboratorial), Joaquim Garcia, Manuel Fortunato, Manuel Ferreira Pais (meu
companheiro de lides papeleiras durante mais de 30
anos e que muito me ensinou), Roberto Soares Alves,
José Eduardo Abreu Pereira e o António Rodrigues
(um grande senhor, que tanto nos animou nos primeiros Encontros Nacionais e no Congresso Ibero Americano de Torremolinos, o D. António de Portugal!). A
Tecnicelpa distinguiu-os, ao nomeá-los sócios honorários; foi uma homenagem a homens dedicados, então já com mais de 40 anos de atividade na indústria
papeleira, grandes competências na sua manufatura e
exemplos a seguir pelos técnicos das novas gerações.

Os seus fundadores e os membros dos primeiros órgãos sociais foram sempre acarinhados pelas então
grandes referências do setor, técnicos mais velhos,
quadros superiores das grandes empresas da época, que os incentivaram, aconselharam e apoiaram.
Abriram, inclusive, já no processo de implantação,
as portas das administrações e das direções das
empresas, tendo uma posição decisiva na entrada
destas como sócios coletivos efetivos da nova associação, o que permitiu o indispensável suporte financeiro da Tecnicelpa.

Na realidade, a Tecnicelpa era – e é – para além de local
de encontro dos técnicos do setor, um espaço intergeracional de técnicos de formações e idades diferentes,
tendo em comum a sua entrega a um setor de grande
influência na economia do país. Técnicos com diferentes estilos de vida, saberes, valores, memórias, mas que
souberam estreitar as suas relações.

Recordo o papel, que neste aspeto, tiveram o Manuel
Firmino da Costa, o Luís Simão, o Júlio Ferreira Lopes (com o seu rigor e exigência, o meu grande Mestre) o Luís Bernardo Rolo e o Rui Ribeiro. Grandes
papeleiros, grandes gestores e grandes amigos, cujas
qualidades a Tecnicelpa soube reconhecer com a
atribuição do título de sócio honorário.

Trocávamos experiências, valorizávamos vivências,
refletíamos sobre a nossa profissão.

Noutra perspetiva, relembro aqueles que, sem a
formação académica destes técnicos /gestores, nos
transmitiram a velha cultura papeleira e um exemplo de como a experiência, a perseverança e a dedicação eram fundamentais para se trabalhar num
setor que tendo muito de técnica, era, na altura, em
muitos casos, uma verdadeira arte… Técnicos que ao
espremerem a massa entre os dedos sabiam qual
era o grau Schopper-Riegler, que levando a pasta
à ponta da língua conheciam o pH, que conforme
sentiam na mão (ou no cabelo…) a eletricidade estática, conheciam a secura do papel, conforme o som
das palmadas ao longo do carretel, no enrolador, detetavam irregularidades no perfil transversal, que
humedecendo com a língua a amostra de papel, e
soprando através dela, sabiam qual a era a sua porosidade, que sabiam, como ninguém, passar o papel
na máquina e controlar as tiragens, que acertavam
as cores e as gramagens (quase) à primeira, etc, etc!
Não tinham, na maior parte dos casos, aparelhagem
de ensaios e, muito menos, complexos e automáticos
sistemas de controlo, mas partilharam com os mais
novos a sua extraordinária experiência e, principalmente, a sua velha cultura de orgulho no que faziam, de amor à camisola e de grande companheirismo. Relembro aqueles que se juntaram a nós logo

INFO

Na Tecnicelpa soubemos criar um espaço de interação
de diferentes gerações, onde se promoveu a transmissão do conhecimento dos mais velhos para os mais novos, mas também possibilitando aos mais velhos um
contato mais estreito com técnicos das mais novas gerações, propiciando a troca mútua dos saberes.
Neste convívio entre mais velhos e mais novos, as
transformações que se operaram foram múltiplas e
recíprocas, criando-se um espaço em que as diferentes
gerações, respeitando as suas diferenças, souberam
escrever uma história comum, respeitando as diversidades e o conhecimento de cada um.
Ao longo destes 35 anos, embora cada geração tivesse
características e marcas próprias, criaram, em conjunto, uma cultura de solidariedade, amizade e união: a
cultura Tecnicelpa, que tem sido o seu grande referencial e a sua grande diferença, a grande responsável
pelo êxito do seu crescimento e da sua consolidação.
Estou certo que esta caminhada comum continuará;
por isso, associo-me às comemorações deste 35º aniversário com muita esperança no futuro da Tecnicelpa!
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Call for
papers
XXIII

International Forest, Pulp
and Paper Conference

TECNICELPA 2016
PORTO

Fundação Dr. António Cupertino de Miranda

12 › 14 October 2016

Engenharia de Acionamentos \ Acionamentos Eletrónicos \ Integração de Sistemas \ Serviços

Serviços especializados em Redutores Industriais

A SEW-EURODRIVE Portugal é o centro de competência para a Península
Ibérica, do Grupo SEW, em reparações especializadas de Redutores Industriais.
Para tal dispõe de uma oficina dedicada e de técnicos com larga experiência em
reparação de Redutores Industriais SEW, SANTASALO e redutores não SEW.
Cada intervenção segue sempre um conjunto de tarefas que estão definidas de
acordo com um procedimento de qualidade devidamente certificado.
A SEW-EURODRIVE executa serviços de inspeção e manutenção, de redutores
industriais, nas instalações do cliente

SEW-EURODRIVE – Driving the World.

SEW-EURODRIVE PORTUGAL
E.N. 234 Mealhada- Luso
Tel: 231 209 607 - Fax: 231 203 685

INFO
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www.sew-eurodrive.pt

Ensino e Investigação na Fileira da Pasta e do Papel

UTAD

UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro nasceu, com tal estatuto, em 1986, embora
no seu historial credite também toda uma valiosa herança colhida no “velho” Instituto Politécnico
de Vila Real, que em 1973 foi criado nesta cidade.

Entrevista realizada
a José Luis Lousada
Novembro 2015

Este Instituto assumiu um papel relevante
contribuindo para o desenvolvimento
regional. Daí que, em setembro de 1979,
tenha sido criado o Instituto Universitário
de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que,
menos de dez anos depois, em face do
reconhecimento universal da sua intensa
atividade dos domínios do ensino e da
investigação científica e tecnológica,
o Governo transformasse o Instituto
Universitário em Universidade. Hoje a UTAD
é reconhecida como um importante ponto de
referência no sistema universitário português.

UTAD

JOSÉ LUIS LOUSADA
Investigador, Engº Florestal, responsável pelo
laboratório de tecnologia dos produtos florestais
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Ensino e Investigação na Fileira da Pasta e do Papel

TECNICELPA - Sr. Engº José Luis Lousada (JLL), do
ponto de vista do ensino, tem ou tiveram cursos ou
formações relacionados com a indústria da pasta e
do papel?

JOSÉ LUIS LOUSADA - Não há noção de taxa de
colocação, mas está um nº muito considerável colocado, não tanto na área produtiva da pasta ou do
papel (esses são basicamente os Engº Químicos e os
Mecânicos), mas sim no abastecimento da matéria
prima, no melhoramento das espécies, nutrição,
no RAIZ, por exemplo o Vasco Paiva, que está na
Espirra foi aluno da UTAD. Mas há mais, talvez cerca de 10, de entre este grupo, que estão colocados
nesta área do abastecimento de matéria-prima.

JOSÉ LUIS LOUSADA - Diretamente não, mas
tivemos um Curso de Mestrado em ligação com
o ISA “Silvicultura de espécies de crescimento
rápido”, onde estava incluído o eucalipto, cuja
vocação é basicamente a produção de pasta e papel,
onde foram feitos alguns trabalhos neste âmbito
de matéria-prima para a pasta, nomeadamente o
melhoramento genético da espécie para esta finalidade. Para além disso temos o curso geral de Engª
Florestal, seja de licenciatura ou mestrado, com 19
relatórios de licenciatura, especificamente no âmbito das áreas afins da indústria de pasta e papel,
melhoramento genético, quantidade, prevenção de
fogos e não tanto na área de tecnologia de produção, até porque aqui no laboratório não temos
nenhum equipamento piloto que possa reproduzir
alguma das fases do processo produtivo. Apenas
fazemos estudos da caracterização das propriedades, determinação do comprimento das fibras,
caraterização dos tecidos, toda a biometria, caraterização física, química, mas não da consequência
que estas têm no processo de produção.

TECNICELPA - Existem fábricas ou centro de investigação que colaboram com a UTAD?
JOSÉ LUIS LOUSADA - Sim. Na questão dos projetos, os mais antigos são por exemplo da Silvicaima
desde 88 a 91, relacionados com o melhoramento
genético não só em termos de quantidade mas
também em termos de qualidade, identificando as
famílias e os indivíduos com maiores crescimentos
e produtores de madeira com melhor aptidão para
pasta e papel. Também com a Soporcel entre 92 e
95, outro também, mais tarde com a Silvicaima. A
estes, podemos adicionar cerca de uma dezena de
projetos, alguns de colaboração internacional, na
área do melhoramento genético, ou ainda no estudo da prevenção de incêndios florestais.

TECNICELPA - Durante quanto tempo funcionou
esse mestrado de “Silvicultura de espécies de crescimento rápido” e em que época?

TECNICELPA - Têm também colaborações com
outras universidades ou centro de investigação,
mesmo fora de Portugal?

JOSÉ LUIS LOUSADA - Abriu no ano 1999-2000 e
funcionou durante 3 anos, era uma parceria entre a
UTAD e o ISA. Os alunos vinham de ambas as universidades e funcionavam uns semestres na UTAD
e outros semestres no ISA.

JOSÉ LUIS LOUSADA - Sim, temos por exemplo
aqui dois projetos entre a UTAD e a USP (Universidade de São Paulo no Brasil), um para determinar
as implicações da substituição da nutrição mineral
por adubação com as lamas orgânicas do esgoto e
determinar a relação com a quantidade e com a
qualidade. Neste caso era com o Eucaliptus grandis,
espécie mais usada no Brasil. Tivemos ainda um
outro estudo, neste caso não era para produção de
fibra mas para aglomerados de painéis, sobre a viabilidade de incorporar nos painéis de MDF, não só
fibra de eucalipto, mas incorporar também bagaço
de cana de açúcar, uma vez que eles têm um grande
excesso de resíduos desta cana. Tivemos resultados
muito interessantes, já há empresas a usar este

TECNICELPA - Quantos alunos fizeram este curso?
JOSÉ LUIS LOUSADA - Cerca de 50 alunos fizeram
esta formação
TECNICELPA - Tem noção da taxa de empregabilidade dos alunos que frequentaram esta formação,
em particular que tenham sido colocados na fileira
da produção de pasta e papel?
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JOSÉ LUIS LOUSADA - É direcionada à qualidade
e quantidade de espécies florestais e também à
prevenção de incêndios, em especial do eucalipto, já que é a espécie privilegiada na produção da
pasta e papel. O pinheiro, como tem muitas outras
aplicações, a investigação pode ser orientada para
muitos fins. No caso do pinheiro o tipo de matéria
que vai para a produção de pasta craft, é o material
menos nobre, os desbastes, os 1º cortes, madeira
com menos rolaria. As melhores vão para outras
aplicações.
TECNICELPA – Que instalações e equipamentos
laboratoriais dispõem aqui na UTAD?
JOSÉ LUIS LOUSADA – Tudo o que seja avaliação
de propriedades anatómicas, físicas e químicas.
Neste laboratório propriamente dito o mais sofisticado e mais caro é o MICRODENSITÓMETRO, é
a técnica mais fiável para estudar a densidade de
qualquer material em intervalos de dimensão de
microns e ficamos com o registo da densidade ao
longo da vida da árvore. A partir da densidade podemos estimar a grande maioria das caraterística
da árvore, porque as restantes propriedades estão
relacionadas com este parâmetro. Assim sabendo
isto, ficamos a saber o resto. A partir da densidade
podemos estimar quase todo o comportamento
físico, mecânico, mesmo químico que a madeira
tem. Não só nos quantifica em termos de quantidade, como também em termos de qualidade. Para
o comprimento das fibras, que é das poucas caraterísticas que não está diretamente relacionada
com a densidade, temos que fazer a sua medição
separadamente, porque podemos ter madeira
muito densa com fibras curtas ou com fibras longas. Resistência mecânica, comportamento físico,
retratibilidade, propriedades químicas, propriedades térmicas, poder calorifico. Se a madeira é mais
densa, é porque tem uma proporção de paredes vs
espaços vazios maiores.

Sistema de tratamento de imagem para estudo de fibras

processo, por exemplo a Duratex, que já incorpora
cana de açúcar. Era possível incorporar até 75%
de cana de açúcar com 25% de eucalipto. Este era
o limite, a partir do qual as propriedades já não
correspondiam às exigências. Na área dos fogos o
leque de parceria é muito maior, com os USA, Austrália, Itália, Espanha, França, em especial na zona
mediterrânica, onde esta problemática dos fogos é
mais importante.
Fizemos um trabalho para o CIS-MADEIRA, da caraterização das propriedades anatómicas da madeira dimensões de vários tipos de produtos, madeira,
arbustos, também para incorporar em plásticos,
nomeadamente na indústria automóvel com o
objetivo de atingir uma elevada percentagem de
materiais reciclados, nomeadamente de fibras vegetais. Resultou de uma solicitação da CIS-MADEIRA,
onde também tinham uma parceria com a indústria automóvel e nós fizemos o estudo das fibras que
podiam ser incorporadas nos plásticos. Isto para
cumprir os rácios exigíveis. No fim de vida as fibras
podem ser extraídas de novo e podem ser de novo
incorporadas noutros materiais. Vão descendo na
hierarquia de exigências e passam a ser usadas em
produtos com menor exigência de fibras.

Como a análise do microdensitómetro, faz o registo
de uma forma sequencial, ficamos com o registo
do histórico desta árvore desde praticamente a
primeira célula da árvore, todo o ambiente em que
a arvore cresceu, alterações ambientais, genéticas,

TECNICELPA – A investigação que aqui desenvolvem é direcionada para que áreas?
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evoluído e já podia ter mais funcionalidades, ser
mais amigo do utilizador ou seja mais intuitivo.
Um dos grandes problemas é o conhecimento deste
equipamento, porque eu estive neste processo
desde a sua génese. O meu primeiro projeto neste
laboratório foi a aquisição e tratamento dos dados
deste equipamento. Mesmo quando surge algum
problema, para mim não tem grandes segredos é
fácil saber do que se trata, mas um dia em que eu
me vá embora, vai ser difícil. Estamos numa fase
de alteração das interfaces, para tornar mais fácil
lidar com a situação. A nível de manutenção, como
aqui dentro da universidade temos várias valências dentro do mesmo campus, desde a eletromecânica, a eletrónica aos informáticos, têm sido eles
a fazer as melhorias e adaptações deste valioso
equipamento.
Microdensitómetro

TECNICELPA - A UTAD tem esse equipamento
desde quando?

Para além desse, temos equipamento da parte da
biometria, que antigamente era feito por observação direta e hoje é feito com sistemas de tratamento de imagem. Faz a recolha da imagem e a leitura
imediata das formas, linhas, áreas, etc. Nalgumas
situações ainda temos que recorrer aos métodos
mais tradicionais. Já existe muito software comercial para análise e tratamento de dados, mesmo
assim os nossos informáticos desenvolvem programas ou que completam os comerciais, ou fazem o
que eles não conseguem resolver, como complemento.

JOSÉ LUIS LOUSADA - Temos desde 1980 e é o
único no país.

TECNICELPA – Em termos de análises químicas,
como é que funcionam aqui?

TECNICELPA – E ainda se mantém atual?

JOSÉ LUIS LOUSADA – Inicialmente fazíamos
tudo aqui no laboratório de produtos florestais.
Hoje mantemos apenas uma unidade química para
tratamento prévio ou processamento muito básico,
antes de enviar para o departamento de química
aqui do campus. No início da UTAD eramos só 3
cursos, pelo que cada um tinha que fazer tudo o
que precisava. Hoje em dia concentramos os equipamentos especializados nos respetivos departamentos e recorremos aos serviços uns dos outros.
Têm recursos, quer humanos, quer em equipamentos, muito mais capazes e especializados. O mesmo

silvícolas, climáticas, temperaturas, desbastes,
desrama, fertilização, … tudo isso fica impresso na
madeira. Depois de conhecermos o perfil de densidade, podemos fazer o histórico e avaliar o que
cada um destes fenómenos provocou na madeira.
Implicações das alterações climáticas no desenvolvimento das espécies.

JOSÉ LUIS LOUSADA – Tem havido alterações,
hoje em dia já haverá outros. Este, quando foi
montado já foi com um grau de sofisticação muito
elevado. Até essa data os microdensitómetros trabalhavam de uma forma quase manual, pelo que o
tratamento das leituras e dos resultados era muito
morosa. Este nosso microdensitómetro, conseguimos que já fosse instalado com um computador,
pelo que já é todo automatizado. Claro que o computador que hoje usamos já podia ser mais
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com ensaios mecânicos, antes tínhamos cá as prensas e todas as máquinas para avaliar as propriedades mecânicas. Hoje em dia quando precisamos,
preparamos os provetes e enviamos as amostras e
eles analisam a madeira, da mesma forma que analisam outros materiais como o cimento, os plásticos,
etc. Isto libertou-nos em termos de trabalho e de
espaços.
TECNICELPA – No que respeita a recursos humanos, quantas pessoas estão aqui a trabalhar na
investigação?
JOSÉ LUIS LOUSADA - A nível do laboratório já
fomos muitos mais, quer a nível de investigadores,
docente e técnicos, hoje em dia somos apenas dois
professores doutorados e mais um técnico e temos
alguns alunos bolseiros de mestrados e de doutoramentos, aos quais por vezes temos que recorrer,
para a execução de algum trabalho específico. O
que dantes era feito por técnicos, hoje é feito por
alunos bolseiros, sobre a nossa supervisão, claro.
TECNICELPA – Quantos doutoramentos e mestrados tem agora a decorrer e em que temas?
JOSÉ LUIS LOUSADA – Doutoramentos temos 5 e
mestrados são 4. Nenhum deles está diretamente
relacionado com a área da celulose e do papel, versam áreas de estudo de resinosas na adaptabilidade
a zonas de maior altitude, onde o pinheiro bravo já
não vai. Temos ainda dois doutoramentos na área
de dendroclimatologia, para podermos perceber
como os efeitos climáticos ficam registadas na madeira e outro ainda sobre cortiça.

Laboratório de tecnologia de produtos florestais

a integração das fibras no MDF e a utilização das
lamas para fertilização
TECNICELPA – Relativamente ao financiamento
para os projetos de investigação, quais são as fontes
a que têm recorrido?
JOSÉ LUIS LOUSADA – De início, basicamente a
prestação de serviços. Eram as próprias empresas
que nos contratavam. Hoje em dia a maior parte dos trabalhos são financiados através da FCT,
PRODER, procurando também usufruir de outros
benefícios e candidaturas de fundos comunitários.
A universidade não tem verbas disponíveis para
financiar a investigação. Daí que, ou são parceiros
que solicitam a prestação direta de serviços, ou
fundos diretos de projetos, o que hoje em dia começa a ser cada vez mais difícil de conseguir.

Nos últimos anos, mais próximo ao setor da pasta
e do papel, nomeadamente ao Eucalipto, tivemos 5
teses de doutoramento, mais 3 de mestrado.
TECNICELPA - A nível de projetos de investigação
atualmente aqui no laboratório, que trabalhos se
encontram a decorrer?
JOSÉ LUIS LOUSADA - De momento na parte
fibrosa, não temos nenhum a decorrer, os últimos
que tivemos foram as parcerias com brasil sobre
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praticamente todas as áreas do departamento
não estando assim confinada a uma investigação
específica. Abrange problemas desde fertilidade,
adaptabilidade, pragas e doenças, viveiros, melhoramento genético, fogos, cobrem todas as áreas do
departamento.
Também com o ISA, nomeadamente a nível da tecnologia da madeira. Por exemplo, a nível de análise
química, eles estão muito mais bem equipados do
que nós, quer em recursos humanos, quer em equipamentos, por isso muitas das vezes nós fazemos
a preparação das amostras e enviamos para o ISA,
para eles fazerem esse tipo de análises químicas. Já
no caso da densitometria, são eles que enviam as
amostras para nós fazermos cá. O país é pequeno
e não vale a pena estarmos a duplicar equipamentos; fazemos estas parcerias. E também os recursos
humanos que saibam trabalhar com esse equipamento, no qual se especializam.
TECNICELPA – Tem tido algumas colaborações
com Associações nacionais ligadas ao setor, como a
TECNICELPA, a Celpa, ANIPC, ou outras?
JOSÉ LUIS LOUSADA – Sim, em especial com
Associações industriais e de produtores florestais.
Sempre mais na área florestal e da madeira, não
tanto na produção de pasta e papel.
TECNICELPA – A nível de colaboração com outras
entidades nacionais ou estrangeiras para investigação, com quem têm ligações?

TECNICELPA – O que têm feito a nível de colaboração com redes internacionais de investigação
como rede CYTED, ações COST?

JOSÉ LUIS LOUSADA – Penso que já terá sido assinado um protocolo com o RAIZ, para formalizar
o intercâmbio de colaboração que temos mantido
com eles desde há muito tempo. Um dos primeiros
projetos que fizemos com eles foi na área da bioenergia. Não podemos esquecer que todas as fábricas de pasta, de papel, de painéis de madeira, tem
acoplada uma central termoelétrica, para produção
de energia, que hoje em dia é uma atividade com
uma grande rentabilidade para as empresas.

JOSÉ LUIS LOUSADA – Temos aqui trabalhos em
ações COST, pois são redes fundamentais, mesmo
quando queremos entrar em candidaturas de projetos internacionais. A última ação COST FP0902,
foi na área do abastecimento da biomassa florestal.
TECNICELPA – Relativamente a publicações na
área de pasta e papel, que trabalhos têm apresentado em revistas?
JOSÉ LUIS LOUSADA – Temos aqui uma lista relativa aos últimos 20 anos que inclui 8 Proceedings,
11 artigos em publicações internacionais (JCR) e

Hoje em dia não vendem só o produto que fabricam, mas vendem também a energia que produzem. Esta colaboração com o RAIZ agrega
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Amostras de corte radial da madeira

mais 2 em revistas nacionais, quase todas relacionadas com o controlo de fogos florestais, qualidade
da madeira de diversas espécies de eucalipto, melhoramento genético, utilização de biomassa nos
painéis de fibra, fixação de carbono, etc.

envolvimento de todo o departamento, quer na Comissão Organizadora, quer na Comissão Científica.
Temos ainda, especificamente ligado ao eucalipto,
8 comunicações orais em eventos internacionais
e 3 nacionais, 20 pósteres em congressos internacionais, 13 em eventos nacionais e 4 outras publicações. Para além disso, individualmente estamos
permanentemente ligados a comissões científicas
e participação em conferências, quer no país, quer
no estrangeiro.

TECNICELPA – Realizam cursos de formação
avançada?
JOSÉ LUIS LOUSADA – No passado houve alguns
cursos relacionados com os problemas dos incêndios no eucaliptal e formação de sapadores bombeiros. Hoje em dia não se têm feito.

TECNICELPA – Quer fazer mais algum apontamento ou referência a algo que ainda não tenha
sido mencionado?

TECNICELPA – Têm tido participação em conferências, ou comissões científicas de conferências?

JOSÉ LUIS LOUSADA – Nada mais, já abordamos
os assuntos de A a Z, queremos apenas deixar o
nosso agradecimento em relação à oportunidade
de apresentar a atividade da UTAD, em particular
deste nosso departamento.

JOSÉ LUIS LOUSADA – O último congresso florestal foi realizado aqui em Vila Real e Bragança,
“7º Congresso Florestal Nacional” entre 5-8 junho
2013. Foi uma parceria com a sociedade portuguesa de ciências florestais e a UTAD, e teve grande

UTAD

32

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Ensino e Investigação na Fileira da Pasta e do Papel

ISA

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
O Instituto Superior de Agronomia (ISA) é, em Portugal, a maior e mais qualificada escola de graduação
e pós-graduação em Ciências Agrárias, sendo o seu know-how reconhecido nacional e internacionalmente.

Com mais de 160 anos de experiência, adapta o seu
ensino à evolução tecnológica e à realidade do País,
apostando na qualidade e modernização do mesmo.
Integrada na Universidade de Lisboa desde 2013, fez
parte da Universidade Técnica de Lisboa desde 1930,
tendo, atualmente, cerca de 1700 alunos nos 3 ciclos
de ensino, e conta com um corpo docente de 131 docentes
e 3 investigadores, dos quais 116 são doutorados.
O ISA integra três unidades de investigação, de entre
elas o (CEF) Centro de Estudos Florestais, que é a unidade
de investigação que se dedica ao estudo da floresta,
os produtos florestais e a sua utilização.
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Entrevista realizada
a Helena Pereira e Ana Lourenço
Novembro 2015
TECNICELPA – Sra. Engª Helena Pereira (HP), quais
as formações de nível superior, que têm ou tiveram, relacionado com a indústria Pasta e Papel?

Na época pré-Bolonha, no mestrado geral de Engª
florestal, que funcionou entre 1999 a 2006, tivemos
37 teses em Engª Produtos Florestais. De entre estes, uma grande percentagem foi especificamente
sobre a produção de pasta para papel, caraterização
do Eucalyptus globulus, algumas condições de produção que podiam afetar a qualidade da madeira.
A Ana estudou uma parte do processo do ponto de
vista químico, como se davam as reações de deslenhificação. Outros estudos sobre reciclagem de
papel, quantas vezes se podem reciclar as fibras.

HELENA PEREIRA – Este ano comemora-se os 150
anos de ensino florestal em Portugal, que desde
sempre esteve ligado ao interesse económico dos
seus produtos. O ensino evoluiu e criaram-se vários ciclos de formação, 1º ciclo licenciatura, 2º ciclo
mestrado e 3º ciclo doutoramento. Nos primeiros
100 anos eramos os únicos a dar formação em Engª
florestal, depois abriram, nos anos mais recentes,
outras escolas como a UTAD e Politécnicos. Dantes
chamava-se Silvicultura, eram formados Engºs
Silvicultores. Trata-se de uma formação que tem
um conteúdo multidisciplinar, desde a biologia,
fisiologia, ecologia, a questões sociais, económicas
e de transformação dos produtos. Hoje no ensino
como está estruturado, chama-se Engª Florestal
e dos Recursos Naturais, na qual se dão também
já disciplinas relacionadas com todos os aproveitamentos possíveis dos produtos da floresta, em
Tecnologia dos produtos florestais.

Mais recentemente, na chamada época pós-Bolonha, as teses de mestrado são agora mais curtas.
Neste que está a funcionar, podem escolher a
especialização de Engª dos Produtos Florestais, ou
podem escolher Gestão dos Recursos Naturais, ou
ainda fazer o mestrado sem especialização. Com
especialização em Engª Produtos Florestais, entre
2013 e 2015, tivemos 14 teses, num universo de
64. Nem todas versam a pasta e papel, algumas
estudam a cortiça. Mas as de pasta e papel tem
estudado não só processo, mas também o estudo
de espécies alternativas, que possam substituir ou
melhorar os produtos resultantes.

No 2º ciclo, mantem o nome, mas aí os estudantes
tem um leque de disciplinas que lhes confere uma
especialização. Aí sim, podem desenvolver estudos
relacionados com a produção de pasta para papel,
produção de papel, onde relacionam a importância da qualidade da matéria-prima no produto
e aspetos ligados também com a reciclagem do
papel. Tivemos ainda na época pré-Bolonha um
mestrado que chamávamos Engª dos Materiais
lenho-celulósicos, que já não existe, entre 1996 a
2009, onde tivemos 27 tese apresentadas. Temas
desde madeira, serração, compósitos, mas também
sobre a produção de pasta para papel. Lembro-me
em especial de duas teses em que foi estudada a
deslenhificação do pinheiro e a influência que os
extrativos e o cerne tinham nesse processo e ainda
também sobre o eucalipto.

ISA

TECNICELPA – No curso de Engª Florestal nº 1º
ciclo, quantos alunos estão este ano a frequentar?
HELENA PEREIRA – Este ano 2015/2016 tivemos
mais candidatos do que vagas. Nos anos recentes,
tivemos vagas que não eram preenchidas, o que
nos preocupou muito. Mas agora, dada a importância para o país, da floresta e dos produtos da floresta, este ano, quer em Agronomia, quer em Engª Florestal, tivemos mais candidatos do que vagas, pelo
que preenchemos todos os lugares disponíveis. Já
houve anos com nº de alunos mais baixos, mas este
ano temos mais alunos. Ainda não percebemos se
é uma tendência ou se foi um pico pontual apenas
neste ano. Por exemplo um curso que está agora
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Laboratório ISA

HELENA PEREIRA – De um modo geral não; raramente acontece. Apenas com empresas em que
temos algum trabalho de investigação, têm mais
à vontade para nos perguntar alguns nomes para
vagas que possam disponibilizar.

em decréscimo é Arquitetura paisagística, que
enchia sempre as vagas e este ano ficaram lugares
vagos, não só aqui mas em todo o país.
TECNICELPA – A nível de empregabilidade, tem
uma perceção de entre os alunos que se formam, os
que conseguem trabalho na área de estudos?

Relativamente as estágios, nós não temos no nosso
curso essa figura de “estágio”, o que temos é no caso
do mestrado a “Tese”, que nalguns casos é feita em
ambiente empresarial. Quando isso acontece o
contacto é feito à medida e não temos dificuldade
em fazer essas colocações. Já aconteceu até recentemente, um aluno ter feito um trabalho numa
fábrica de pasta. Não temos protocolos em termos
formais e regulares para colocação de alunos em
trabalhos, nem com empresas, nem com outras
universidades, apenas tratamos dessas colocações
pontualmente, à medida que vão surgindo as situações e tendo sempre em consideração as necessidades do aluno quanto ao seu projeto de trabalho.

HELENA PEREIRA – Nós não temos dados totais,
temos apenas uma perceção. Notamos alguma
dificuldade no 1º ano, em particular na época que
corre, mas geralmente as pessoas encontram emprego. Não com a estabilidade e garantia de outros
tempos, alguns são temporários, recibos verdes, estágios e por vezes sucessivos, mas é tal como se passa com outras áreas. De um modo geral, os alunos
acabam por encontrar trabalho no ramo, porque
também é uma área muito alargada. Mas podemos
perguntar à Ana, que vive esta problemática mais
de perto, qual é a sua perceção?
ANA LOURENÇO – Estava a pensar nos meus amigos, que se formaram quando eu, está mais ou menos dividido, apesar de estarem todos a trabalhar,
alguns não estão na área. Outros conseguiram, em
Associações florestais, mesmo dentro de empresas
de celulose, talvez numa relação de meio por meio.

TECNICELPA – Relativamente ao ensino aqui no
ISA, quer referir alguma particularidade que considere uma mais-valia desta instituição?
HELENA PEREIRA – Para além de ser a mais antiga e manter a sua atividade regular, temos um bom
ensino com uma grande vantagem: temos competências do corpo docente e restante equipa, que cria
um clima de conhecimento que está solidificado,
que é bom e de nível internacional. Uma tradição

TECNICELPA – As empresas tem por hábito pedir
ao ISA candidatos para determinados lugares, ou
até mesmo para estágios?
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de bom ambiente e de bom relacionamento com os
estudantes, talvez até derivado à nossa dimensão
não muito grande. Essa proximidade e bom relacionamento verificam-se após a saída dos estudantes
da instituição, que mantêm os laços e o contacto,
vêm-nos visitar, dar conhecimento da sua situação
e até mesmo procurar resolver alguns problemas.
Mais ligados às áreas da Pasta e Papel, temos uma
boa competência nesta área e conhecemos não só
a parte de transformação da matéria-prima, mas
conhecemos o que está antes. Como se produz a
matéria-prima que vai ser incorporada no processo.

quatro grupos conforme se pode ver no site do
ISA. Tem uma componente direcionada para a
floresta, questões ecológicas, até à transformação
dos produtos. Em todas as vertentes há temas de
interesse e relacionados com o setor da pasta e
papel, em questões relacionadas com alterações
climáticas e no impacto e risco que isso pode ter no
abastecimento às fábricas, a questão dos incêndios
e as consequências no abastecimento, questões de
modelação na produção dos eucaliptais. Desenvolvemos aqui com a Dra. Margarida Tomé, modelos
de crescimento que são já aplicadas para a gestão
normal dos eucaliptais, pelos grandes grupos
nacionais que detêm florestas. Também modelos
de planeamento e suporte à decisão da gestão;
são instrumentos que estão já a ser aplicados na
prática. Do ponto de vista mais ligado à indústria e
ao processo, fizemos um estudo bastante detalhado
para caracterizar a madeira do ponto de vista da
estrutura anatómica e como isso varia em diferentes condições. Por exemplo, como o compasso ou
a densidade da plantação pode afetar a produção
e muitas outras questões. Introduzimos um fator
que não se falava muito nesta indústria que é a
proporção de cerne, ou seja a parte interior do
tronco que tem características diferentes e não é
muito adequada à produção de pasta e papel. Tudo
o que tem a ver com a matéria-prima e os fatores
da sua variação. Isso envolve questões de investigação mais fina como seja p.e. a composição química
fina da própria lenhina. Não importa só o teor de
lenhina, mas sim como ela própria é constituída quimicamente e as suas ligações; que tipo de
lenhina temos presente, como é que são as ligações.
É uma área que ainda estamos a desenvolver. Ou
por exemplo os extrativos que temos na madeira,
que também são genericamente prejudiciais para
o processo. Como é que isto varia no tempo, dentro
da árvore como é que são os compostos. Estamos
agora a trabalhar nisso.

TECNICELPA – No que respeita à colaboração com
instituições ou universidades no estrangeiro, partilham algum curso, mestrado ou doutoramento?
Mesmo até ERASMUS?
HELENA PEREIRA – Temos sim. O que nos limita maiores interações com o estrangeiro, são as
questões financeiras, porque enviar um estudante
para fazer a sua tese ou parte dela no estrangeiro,
envolve custos de algum modo elevado. ERASMUS
funciona, temos estudantes que vão e outros que
recebemos. Recebemos em especial Espanhóis, Italianos… Temos um mestrado sobre floresta mediterrânica, onde recebemos Paquistaneses, do Mali,
Venezuela, México, mas esses têm financiamentos
específicos para o efeito. Já recebemos também
Finlandeses, um Belga, um pouco de toda a Europa.
Do nosso lado, ultimamente não temos enviado
ninguém, porque isso depende da candidatura do
estudante, ele é que se propõe e como tem uma
componente financeira muito elevada e ao encargo
do aluno (porque a comparticipação do programa
não chega nem lá perto para os gastos da pessoa),
não tem havido candidaturas. Os últimos foram
para Itália e Suécia. No entanto da parte das escolas
temos toda a abertura para esse intercâmbio.
TECNICELPA – Falando agora da parte de investigação, maioritariamente qual é a área de estudo?

Uma área nova que também estamos agora a estudar é “porquê só o Eucalyptus globulus?”, se há tantas
espécies de eucalipto em especial na Austrália, porque é que nós exploramos só esta espécie, os brasileiros exploram uns quantos e uns híbridos. Temos no
entanto uma diversidade muito grande e estamos

HELENA PEREIRA – Aqui no ISA temos a nossa
área de investigação organizada no chamado CEF Centro de Estudos Florestais, estruturada em
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a tentar ver se será útil explorar essa diversidade
no eucalipto. Temos a sorte de ter aqui na nossa tapada um arboreto, com trinta espécies de
eucalipto, que foi plantado em 2005 numa ação
patrocinada pela Celpa, para alimentar os Koalas
do jardim zoológico de Lisboa. Os Koalas precisam
de uma variedade de folhas e por isso temos essa
diversidade de espécies. O arboreto tem que ser
gerido e regularmente têm que fazer cortes e temos
aqui essa matéria à disposição em casa, com um
lote de espécies bastante grande.

Para além do tradicional processo kraft, estamos
também a estudar outros processos com solventes, com catalisadores metálicos, que são linhas de
investigação que existem internacionalmente. A
produção de pasta solúvel é um processo já muito
antigo, mas que agora está de novo na “moda” e é
um processo que também estamos a desenvolver,
não só sob o ponto de vista de processo, como
também de matérias-primas. Porque o processo
de pasta solúvel permite encarar matérias-primas
que não sejam só madeira boa, porque aqui o que
interessa é a celulose e essa podemos obtê-la de
outras fontes.

Já fizemos um estudo preliminar sobre a aplicação
para a produção de pasta para papel, e encontramos mais duas ou três espécies que apresentam um
potencial muito interessante. De facto o glóbulus
continua a ser fantástico para o efeito, mas além
dele há espécies bastante promissoras sobre as
quais nos parece que vale a pena fazer estudos
mais aprofundados.

De uma forma simplificada estudamos materiais
lenho-celulósicos da floresta ou não, numa perspetiva de aproveitamento integral e num conceito de
biorrefinaria.
TECNICELPA – Relativamente à prevenção de
fogos, há tantos estudos desenvolvidos, no entanto
continua todos os anos a ser um grande flagelo
para produtores e populações. Na sua opinião a que
se deve a continuação deste problema?

Para além disso há componentes da árvore que são
apenas queimadas, como seja por exemplo a casca,
do ponto de vista químico é muito interessante.
Podemos pensar, por exemplo, que uma fábrica
de pasta poderá incorporar uma pequena fábrica
subsidiária, para processamento da casca, com fim
à extração de químicos interessantes.

HELENA PEREIRA – Tudo o que mexe com pessoas é muito complicado. Há uma componente
criminosa grande e essa é muito difícil de controlar.

Nas matérias-primas, estudamos também alternativas de espécies que poderão ser de crescimento
anual, tipo cana, cardo, ou outros que também
testamos na produção de pasta e papel. São alternativas de fornecimento de fibra e que são de
crescimento muito rápido, para determinadas
circunstâncias especiais, por exemplo de escassez
de matéria-prima.
Do ponto de vista do processo, temos aqui por
exemplo a Ana, que tem estudado quimicamente
o que é que acontece à lenhina e às hemiceluloses, durante o processo de produção de pasta e
a influência que os extrativos podem ter. Isso é
conhecimento que as empresas podem aproveitar,
para eventualmente tentar melhorar ou adaptar à
matéria-prima, o seu processo.
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Depois há também a questão da prevenção em
matérias de limpeza e uma gestão organizada como
deve de ser. Se as grandes empresas já fazem isso,
por outro lado temos os pequenos proprietários.
Não nos podemos esquecer que a floresta portuguesa é quase na sua totalidade privada e os donos
só fazem o que entendem. As grandes empresas,
percebem a vantagem de ter uma boa gestão e
prevenção e aplicam na prática esses conceitos.
Por outro lado o pequeno proprietário, de áreas
muito pequenas, nem capacidade tem para fazer
uma gestão desse espaço, porque depois tem todos
os outros que estão à sua volta e interferem com
o resultado. É um problema também de estrutura
da nossa floresta, o que é muito complicado de
resolver. É claro que se tem tentado com pequenas
organizações de produtores, que em casos pontuais
até tem dado bons resultados, mas na generalidade
é um problema muito complicado, pela implicação
que uns têm nos outros, porque o fogo quando pega
atravessa todos e passa de uns para os outros. O
nosso problema não está no apagar do fogo, onde
até somos muito bons, o problema está no início da
floresta e da sua gestão de modo preventivo.

da floresta por forma a melhorar os resultados das
produções, os pequenos proprietários não o fazem,
na maior parte dos casos nem têm capacidade, mesmo que o quisessem fazer. Além disso para os nossos
solos e climas, a nossa produção de eucalipto é muito baixa, e isto também tem a ver com as espécies e
as sementes que são usadas nas nossas florestas. Na
maior parte dos casos dos pequenos produtores, as
árvores estão lá, nem sequer são tratadas, nem desbastadas e quando estiverem grandes alguém vai lá
cortá-las. Além disso é uma questão de formação. Os
nossos estudantes estão bem formados, mas mesmo assim são muito poucos e deveria haver mais
emprego para os florestais poderem aplicar os seus
conhecimento e melhorar os resultados gerais. Não
só os grandes grupos, que já dão algum emprego aos
florestais, mesmo assim deveriam ser mais, deveriam investir mais, mas não só, temos também as
câmaras municipais, associações, pequenas empresas deveriam empregar mais florestais porque eles é
que sabem como se faz bem feito.
TECNICELPA - Falando sobre os equipamentos a
nível de laboratório que dispõem, quais gostariam
de mencionar?

Temos o grupo do meu colega José Miguel Cardoso
Pereira, que tem feito muitos trabalhos nesta área
e que tem um aluno de doutoramento que está
a iniciar agora, com um tema sobre a influência
da estrutura social dos proprietários no risco de
incêndio.

HELENA PEREIRA – Temos o laboratório de química geral bastante bem equipado. Temos alguns
cromatógrafos gasosos, sistemas de pirólise analítica, temos métodos espectroscópicos de IV, estamos
também muito bem equipados para o estudo da
anatomia da madeira e análise de imagem. Para o
processo, temos reatores para processar estilhas até
100 ml, os maiores são cerca de 20l, dependendo do
que pretendemos. Podemos mesmo produzir aqui
a pasta, pois temos o refinador e podemos fazer
as folhas de papel para ensaio. Aqui não podemos
testar muita coisa, por falta de investimento, pois
os equipamentos que tínhamos já estavam obsoletos e não fizemos a renovação. Mas isto é uma área
em que todas fábricas estão muito bem equipadas
e alem disso temos a UBI, pelo que quando precisamos, preparamos as amostras e enviamos para eles
testarem. A nossa mais-valia não será neste caso os
equipamentos, porque são relativamente comuns
em laboratórios, mas nós temos as rotinas e os conhecimentos para os aplicar a estes materiais.

TECNICELPA – Sendo Portugal um país de bom clima e chão fértil, continua a não produzir madeira
suficiente para abastecer a sua indústria, nomeadamente a de pasta e papel, que continua a importar
muita madeira. Em sua opinião reconhece alguma
razão de fundo para esta situação?
HELENA PEREIRA – Fizemos ainda há poucas
semanas um seminário e mesa redonda para
divulgação generalizada dos nossos estudos e a sua
aplicação real, neste caso sobre o eucalipto e esta
problemática está sempre presente. Do nosso ponto de vista é novamente uma questão de estrutura
da nossa floresta e dos proprietários. Se por um
lado os grandes grupos aplicam práticas de gestão
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Espectrofotómetro

Digestores

Não basta o equipamento, é preciso a pessoa e o conhecimento e isso leva, por vezes, bastante tempo
a afinar.

Tecnologia, em que tivemos a sorte e o mérito de
ganharmos um concurso de programas doutorais,
durante 4 anos financiam 8 bolsas por ano. Além
disso temos também um lote grande de brasileiros
que estão cá com bolsas pagas pelo Brasil. Temos
ainda a bolsa Marie Curie, que são poucas e são candidaturas a nível individual. Temos também casos
pontuais como a CGD, que financiou duas bolsas de
doutoramento.

TECNICELPA – A nível de recursos humanos,
quantas pessoas estão aqui ligadas ao departamento florestal?
HELENA PEREIRA – Temos pessoal permanente,
professores como eu, professores do politécnico
que fazem investigação integrada no nosso centro,
6 pessoas, técnicos superiores, temos bolseiros,
investigadores contratados a termo certo, temos
ainda bolseiros que estão a fazer doutoramento
e que estão a trabalhar em projetos financiados.
No grupo mais próximo FORTEC que engloba os
produtos florestais, somos 40 pessoas.

Dos projetos que temos em curso, alguns têm financiamento aprovado, sendo usado por alguns alunos
para fazerem doutoramento, no entanto as propinas
não são apoiadas. Tenho alguma mágoa que alguns
grandes grupos, do setor ou outra como a energia,
que não apoiem mais a investigação nacional, ou até
mesmo bolsas de doutoramento, porque acho que é
uma maneira muito eficaz de adquirir conhecimento em determinadas matérias, pois tem um prazo
bem definido, com custos relativamente pequenos e
onde a motivação para alcançar resultados é imensa
por parte de todos os envolvidos. Estamos a falar
de valores, para uma bolsa de doutoramento em
associação empresarial, sobre um tema de interesse
da empresa, ficaria na ordem de 60.000€ para um
prazo de 4 anos, com pagamentos faseados.

TECNICELPA – Quantas teses de mestrado e de
doutoramento têm a decorrer?
HELENA PEREIRA – aqui na nossa área de produtos temos 5 mestrados. Doutoramentos temos a
decorrer 7.
TECNICELPA – Quais são as principais fontes de
financiamento destes projetos de investigação que
têm a decorrer?

ANA LOURENÇO – Recentemente eu estive em Madrid, no INIA para estudar a deslenhificação do cardo.

HELENA PEREIRA – Mesmo considerando todas as
fontes, é sempre pouco para o que queríamos fazer.
A principal fonte é a Fundação para a Ciência e a
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Há sempre uma regra em que não podemos fazer
formações que nos deem prejuízo; isso define o nº
mínimo de formandos, que se não for atingido, a
ação não se realiza. Temos ainda outros casos de
ações que já estão apoiadas por financiamentos, nalguns casos internacionais e que nesse caso, independentemente das participações é sempre realizado.
TECNICELPA – Têm organizado conferências nacionais, ou participado noutras mesmo internacionais?
HELENA PEREIRA – Sim, isso para nós é vulgar, faz parte das nossas tarefas usuais, de maior
dimensão tivemos a organização de uma das
secções da conferência IUFRO, mundial, que é
trienal, que envolva a maiorias das organizações
que trabalham na investigação florestal. Em 2012
nós candidatamo-nos e vencemos e decorreu em
Portugal. Foi uma conferência no Estoril, que durou uma semana, teve cerca de 500 congressistas
do mundo inteiro, muitas palestras, várias visitas,
inclusivamente a Setúbal ao complexo gPS, e sob
a nossa organização. Teve muito sucesso e ficamos
muito orgulhosos, por todo o aval dado não só à logística mas em especial ao conhecimento científico.

Formação de folhas de papel e ensaios

HELENA PEREIRA – Sim, temos ligações a essas
redes todas, designadamente até somos coordenadores em ações cost por exemplo, sobre os produtos
florestais não madeireiros.
TECNICELPA – Publicações de artigos em revistas
ou livros, tem noção do volume de publicações e da
sua internacionalização?
HELENA PEREIRA – No site do CEF tem lá, por
ano, as publicações que para nós são as mais
valiosas, que são as publicadas em revistas internacionais com referências, assim como os livros e
capítulos de livros editados. As participações são
imensas, faz parte do nosso dia a dia, aliás integra
a construção do nosso próprio currículo e valorização global da equipa. Para além de transmitir
para a sociedade o nosso conhecimento e as nossas
descobertas, interessa para os mais novos para efeitos dos concursos. Para as pessoas mais seniores,
interessa por um fator de vantagem para efeitos
de candidaturas a projetos. Em 2015 podemos falar
de cerca de 50 artigos, não só de eucalipto, mas
também de cortiça e outras espécies.

TECNICELPA – Há mais alguma matéria ou particularidade do vosso trabalho aqui no ISA, que
queiram ainda mencionar?
ANA LOURENÇO – Recordo ainda que sobre o
eucalipto, temos agora estado também a estudar a
parte dos cepos. É um projeto que está a terminar
e é sobre uma matéria-prima do nosso interesse,
desde os extrativos até à parte de incorporação no
processo de produção de pasta. Temos ainda estudado também a acácia.
HELENA PEREIRA – Como corolário de toda a
informação de que temos estado a falar, temos
aqui este livro “Qualidade e utilização tecnológica
do eucalipto (Eucalyptus globulus)” que editamos
em 2010 e que reuniu tudo o que sabíamos não só
da nossa área de investigação, mas também uma
pesquisa bibliográfica sobre o eucalipto e a comparação com outras espécies, que temos todo o prazer
em oferecer à Tecnicelpa.

TECNICELPA – Realizam outros cursos de formação
avançada, para além do tradicional ensino superior?
HELENA PEREIRA – São os chamados cursos “não
geradores de grau académico”, são feitos de uma
maneira geral em calendário irregular e com duração que pode variar entre um dias a 3 ou 4 meses.
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A Universidade de Aveiro (UA) tem vindo a desenvolver atividades de formação e de investigação
em colaboração estreita com o setor da pasta e papel, quase desde a sua fundação, numa abordagem
multidisciplinar que abrange diversos Departamentos, mas com maior atividade nos Departamentos
de Química, Ambiente, e Biologia.

O presente texto pretende dar
uma perspetiva, embora não
exaustiva, e não cobrindo
necessariamente a atividade
de todos os departamentos,
das atividades mais relevantes
desenvolvidas nos últimos anos
na UA nesta área, representando
muitas delas enormes oportunidades de investigação e desenvolvimento, em colaboração com as
empresas do setor para
os próximos anos.
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Atividades de formação e investigação
no Departamento de Química (DQ)
A formação e investigação dirigida ao setor da pasta e papel no DQ remonta aos anos de 1980, no entanto é a
partir dos anos de 1990, que ela assume particular notoriedade.
Ao nível da formação de recursos humanos, esta sempre foi contemplada nos diferentes cursos ministrados
pelo DQ, desde logo pela realização de Projetos de Licenciatura, Teses de Mestrado e Doutoramento e Bolsas de
Pós Doutoramento (frequentemente em colaboração com empresas do setor), de forma transversal nas diferentes ofertas formativas do Departamento, nomeadamente em Química, Bioquímica, Biotecnologia e Engenharia
Química. Por outro lado, a oferta de disciplinas específicas ministradas aos alunos de Engenharia Química, e
em alguns Mestrados como por exemplo a “Química de Materiais Agroflorestais”, a “Tecnologia de Materiais
Agroflorestais”, e a “Refinação Química de Biomassa Vegetal”, são igualmente particularmente relevantes para
a formação dos futuros profissionais nesta área.
Por outro lado, o DQ procurou sempre responder às necessidades específicas do sector através da criação e
participação em cursos, como o Mestrado em Engenharia dos Processos de Produção de Pasta de Papel (em colaboração com outras universidades, 1999-2001) e o Mestrado em Materiais Derivados de Recursos Renováveis
(2010-12). Mais recentemente, a UA criou, juntamente com a Universidadede Coimbra, o Programa Doutoral
em Biorrefinaria em colaboração estreita com o setor para responder igualmente às suas necessidades emergentes. Mais recentemente, foi igualmente submetido o programa Doutoral em Ciência e Tecnologia de Polímeros no âmbito da Rede de Competência em Polímeros (ARCP), entre a Universidades de Aveiro, Coimbra e
Porto, que poderá igualmente ter contributos importantes para o desenvolvimento futuro do setor papeleiro.
O número de Projetos de Licenciatura, de Teses de Mestrado e de Doutoramento produzidos nestas três décadas
no DQ, em temáticas dirigidas ao setor é muito elevado, e resultou na publicação de cerca de 350 artigos científicos, mais de 20 capítulos de livros 8 patentes e mais de 400 comunicações em congressos . A realização destes Projetos e Teses foi sempre enquadrada nas linhas prioritárias de investigação neste domínio, das quais de
destacam a contribuição determinante dada pelos Investigadores do DQ para a compreensão fundamental da
composição química da madeira de Eucalyptus globulus, nomeadamente ao nível dos componentes macromoleculares (destacando-se porventura a elucidação da estrutura incomum de uma heteroxilana isolada, Figura 1).

Figura 1: Estrutura de xilana incomum da madeira de E. globulus.
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Foram ainda identificadas um número considerável de novos compostos das frações extratáveis da madeira e
da casca, destacando-se aqui, a identificação de uma série de ácidos triterpénicos muito abundantes na casca
externa de E. globulus (Figura 2) e de elevado valor comercial.

Figura 2: Estrutura dos ácidos triterpénicos mais abundantes na casca de E. globulus.

Esta informação base foi fundamental para compreender o comportamento da madeira de E. globulus durante
os processos de cozimento e branqueamento, quer por processos convencionais, que por processos inovadores
(tal como, por exemplo, no branqueamento com polioxometalatos).
Neste contexto os investigadores do DQ coordenaram ou participaram em vários projetos nacionais ou Europeus, destacando-se pela sua relevância (apenas a titulo de exemplo) os primeiros grandes projetos PRAXIS
XXI, nomeadamente os projetos “Do Eucalyptus globulus ao Papel: Branqueamento de Pasta Kraft”, “Do Eucalyptus globulus ao Papel: Cozimento Kraft”, e “Do Eucalyptus globulus ao Papel: Do ECF para o TEF - Avaliação Processual das Consequências da Redução dos Consumos Específicos de Água no Fabrico de Pasta Kraft
Branqueada” que em 1997-2000 reuniram investigadores das Universidades de Aveiro, Coimbra, Beira Interior e do RAIZ, num esforço conjunto de desenvolvimento estruturante para o setor. Por outro lado, a equipa
do DQ participou também em diversos projetos Europeus focados nesta área destacando-se aqui o projeto
“Pulp bleach: Bleachability of Alkaline Pulps” (1998-2001), coordenado pelo KTH (Suécia).
Muitos outros projetos se seguiram nestes domínios, com contribuições determinantes para o setor, destacando-se mais recentemente (2011-2014) o projeto “PAPERBRIGHT - Pastas branqueadas de elevado desempenho:
do conhecimento fundamental à tecnologia avançada” entre as Universidades de Coimbra e de Aveiro. Os
resultados obtidos permitiram dar um novo passo na compreensão da origem dos cromóforos das pastas kraft
do eucalipto e desenhar novas abordagens de branqueamento.
A contribuição ímpar dos investigadores do DQ para o conhecimento da composição e comportamento da
madeira de E. globulus durante o cozimento e branqueamento foi reconhecida pela comunidade científica e
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industrial do país com o primeiro prémio da TECNICELPA (Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias
da Celulose e Papel) em 2005.
A partir da segunda metade da primeira década deste século, o grupo do DQ, embora mantendo uma intensa
atividade de investigação dos domínios mais convencionais dos processos de produção de pasta e de papel, decidiu apostar também no desenvolvimento do conceito de Biorrefinaria, através do desenvolvimento de novos
produtos, da valorização de sub-produtos desta indústrias e no desenvolvimento de novos processos de fracionamento da biomassa.
Desde então, o grupo desenvolveu uma intensa atividade de investigação nesta área emergente, alicerçada em
diversos projetos nacionais e internacionais de que se destacam a título de exemplo os projetos europeus “WaCheUp: New Concepts for Upgrading Pulp and Cork Mill Waste Streams to Value-Added Chemicals” coordenado pelo STFI-Packforsk (2005-08), um dos primeiros projetos Europeus em biorrefinaria, o projeto “Innovation
and Sustainable Development in the Fibre Based Packaging Value Chain - SUSTAINPACK”, coordenado pelo
STFI-Packforsk (2004-2008), um projeto dedicado ao desenvolvimento de novas aplicações para fibras celulósicas; bem assim como o projeto “AFORE: Forest biorefineries: Added-value from chemicals and polymers by
new integrated separation, fractionation and upgrading technologies”, coordenado pelo VTT, em que o grupo
do DQ se dedicou entre outros ao desenvolvimento de métodos eficientes de extração de ácidos triterpénicos
de alto valor acrescentado (Figura 2) da casca de eucalipto com recurso à extração com CO2-supercrítico, cobrindo todas as etapas desde os aspetos mais fundamentais passando por estudos de modelação e scale-up até
à demonstração à sua escala piloto (Figura 3), este último passo em colaboração com a Empresa Natex (Áustria).

Figura 3: Equipamentos usados no desenvolvimento do processo de extração
de ácidos triterpénicos da casca de E. globulus

A valorização dos ácidos triterpénicos da casca externa de eucalipto foi também abordada a nível nacional no
projeto QREN “BIIPP: Biorrefinaria Integrada na Indústria de Pasta para Papel”, coordenado pelo RAIZ, em que
a UA patenteou juntamente com o RAIZ um processo alternativo de purificação daqueles compostos. Os pro-
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cessos selecionados e o conceito implementado são um exemplo excecional do conceito de biorrefinaria integrada num processo convencional, na medida em que os mesmos são implementados em estreita ligação com
os processos existentes e sem afetar nenhuma das correntes processuais da fábrica de pasta kraft convencional (Figura 4).

Figura 4: Esquema geral do processo de isolamento de ácidos triterpénicos da casca
de eucalipto, integrado numa fábrica de pasta kraft.

Neste período foram também desenvolvidos os projetos “Biorrefinaria: Aproveitamento de Condensados” e
“Biorrefinaria: elementos não processuais no circuito de recuperação e potencialidades do licor” em colaboração
com empresa CAIMA-Indústria de Celulose SA, no âmbito do Programa Inovação PRIME 2006-2008. Estes projetos permitiram ter uma informação detalhada sobre composição dos subprodutos do cozimento ao sulfito ácido da madeira de E. globulus e desenhar vias de fracionamento/valorização das frações mais valiosas (Figura 5).

Figura 5: Potenciais vias de valorização de licor ao sulfito ácido.

UA

45

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Ensino e Investigação na Fileira da Pasta e do Papel

A produção de licores ricos em açúcares, e o seu aproveitamento para a produção de novos produtos de elevado valor acrescentado foi objeto do projeto QREN “BioBlocks: Conceção de produtos de base biológica como
percursores para a bioindústria de síntese química e de biomateriais a partir de fontes renováveis lenhocelulósicas”, coordenado pelo Raiz e envolvendo diversas outras instituições, e em que a equipa do DQ estudou
a utilização destes licores como meio de cultura para a produção de celulose bacteriana, uma forma única de
celulose com um elevado potencial de aplicação. Os investigadores do DQ têm aliás estudado com sucesso a
utilização de diversos resíduos industrias como meio de cultura para esse fim.
Os estudos na área de biorrefinaria desenvolvidos no DQ não se limitaram à madeira de eucalipto e subprodutos da indústria de pasta e de papel, tendo sido considerada uma vasta gama de outros resíduos agrícolas
e florestais. Como exemplos, destacam-se em colaboração com o CEBAL (Centro de Biotecnologia Agrícola e
Agro-Alimentar do Alentejo) diversos estudos de caracterização do bagaço de azeitona, cardo e esteva e o seu
aproveitamento, nomeadamente como fonte de compostos bioativos e para produção de biocombustíveis de
segunda geração. Por outro lado, o projeto “CHEMGRAPE- Avaliação do potencial do engaço e folhelho por
tratamento químico para obtenção de produtos de valor acrescentado” entre a Universidade de Aveiro e o
Instituto Politécnico de Viseu no âmbito de utilização de subprodutos vinícola.
Uma área que se tem desenvolvido de forma muito significativa no DQ desde o início dos anos 2000 incide sobre
o desenvolvimento de novos materiais a partir de fibras de celulose sejam eles materiais compósitos ou híbridos.
O desenvolvimento de novos materiais compósitos utilizando fibras de celulose como material de reforço em
matrizes sintéticas ou naturais foi uma das áreas com maior desenvolvimento neste domínio. Neste contexto,
a modificação superficial da fibra foi um passo determinante para a sua compatibilização com diferentes matrizes termoplásticas.
Para além da utilização de fibras vegetais foi igualmente intensamente estudada a utilização de duas formas
de nanocelulose (a celulose nanofibrilada-NFC, e a celulose bacteriana). Não sendo possível uma enumeração
exaustiva de todos os estudos desenvolvidos e trabalhos publicados destacam-se a título de exemplo a sua
utilização na produção materiais inovadores, nomeadamente na forma de materiais transparentes (Figura 6),
com atividade biológica, ou propriedades ópticas interessantes com aplicação em diversas áreas como em embalagens funcionais, sistemas para libertação de fármacos, filmes para regeneração de tecidos ou como substratos para eletrónica transparente.

Figura 6: Exemplo de um nanocompósito transparente de ácido poliláctico reforçado
com nanofibras de celulose bacteriana acetiladas.
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A utilização de materiais à base de celulose bacteriana para a libertação controlada de fármacos, nomeadamente analgésicos como a lidocaína ou o ibuprofeno ou a cafeina revelou-se igualmente muito prometedora, nos
estudos desenvolvidos ao longo dos últimos anos (Figura 7).

Figura 7: Imagens de membranas de celulose
bacteriana com diferentes quantidades de
diclofenac, com boa aderência dérmica.

Mais recentemente, demonstrou-se igualmente o potencial de materiais compósitos à base de celulose bacteriana para a produção de membranas permutadoras de protões em células de combustível (Figura 8).

Figura 8: Utilização de nanocompósitos à base de celulose bacteriana em membranas
de permuta protónica em pilhas de combustível

A utilização de nanofibras de celulose e/ou incorporando materiais híbridos como nanoparticulas de óxidos
metálicos ou metálicas e sílica na melhoria da qualidade do papel e materiais de embalagem tem sido igualmente objeto de investigação intensa no DQ, nomeadamente no âmbito de diversos projetos europeus, particularmente o “SUSTAINPACK Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packaging Value
Chain”, coordenado pelo STFI-Packforsk (Suécia), o “SunPap: Scale-up Nanoparticles in Modern Papermaking”,
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coodenado pelo VTT (Finlandia) VTT, e mais recentemente o “NanoBarrier - Extended shelf-life biopolymers
for sustainable and multifunctional food packaging solutions” coordenado pelo SINTEF (Noruega).
De entre a extensa lista de trabalhos publicados destacam-se apenas a obtenção de matérias com propriedades
antibacterianas de barreira e catalítica. O reconhecimento da excelência destes estudos é claramente demonstrada pelo facto de terem sido premiados pela TECNICELPA em 2013.
Finalmente, e relativamente à utilização de nanofibras de celulose na melhoria das qualidades do papel, destaca-se ainda o estudo da utilização de formulações contendo celulose bacteriana para o tratamento de superfície
de papel de impressão e escrita, num processo que foi igualmente patenteado pela UA (Figura 9).

Figura 9: Utilização de formulações aquosas contendo celulose bacteriana para o tratamento
de superfície do papel de impressão e escrita.

Merecem ainda destaque o desenvolvimento de novos materiais com base em lenhinas técnicas, nomeadamente para obtenção de materiais sorbentes, precursores de formulações poliméricas e materiais especiais, tais
como sensores potenciométricos (Figura 10).

Figura 10: Representação
esquemática da interação
lignina-nanotubos de
carbono num polímero
condutor usado em sensores potenciométricos.
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Uma outra área igualmente em desenvolvimento é a dos polímeros obtidos a partir da biomassa, destacando-se
aqui a produção de poliésteres a partir do ácido 2,5-furanodicarboxílico, um diácido produzido a partir da glucose, via hidroximetilfurfural que portanto pode ser obtido em larga escala a partir dos licores ricos em açúcares.
O interesse neste diácido resulta da analogia com o ácido tereftálico, o que permite produzir poliésteres com propriedades análogas ao poli(tereftalato de etileno), PET, normalmente usado nas garrafas de água e refrigerantes,
com a enorme vantagem de serem de origem renovável. De facto, a produção do poli(furanodicarboxilato de
etileno), PEF é já hoje uma realidade industrial implementada pela Avantium (Figura 11). As perspetivas que
se abrem para a investigação no domínio destes poliésteres e para a sua aplicação nas mais diversas áreas são
imensas e será objeto de investigação intensa no DQ nos próximos anos.

Figura 11: Estrutura do
poli(furanodicarboxilato de
etileno), PEF e da tecnologia YXY
implementada pela Avantium
para produzir o ácido 2,5-furanodicarboxilico.

Finalmente, o desenvolvimento de tecnologias benignas para a fracionamento da biomassa, nomeadamente
com base em CO2-supercritico, líquidos iónicos, e mais recentemente em solventes eutécticos profundos de
origem natural (uma área que a CEPI considera determinante para o futuro do setor da pasta e papel) a par com
as tecnologias de híper alta pressão hidrostática para modificação de materiais celulósicos são também apostas
do DQ para o desenvolvimento desta área nos próximos anos.

Atividades de formação e investigação no
Departamento de Ambiente e Ordenamento
A colaboração do Departamento de Ambiente e Ordenamento (DAO) com o sector industrial da pasta e papel
tem estado integrada no âmbito de Teses de Mestrado e Teses de Doutoramento de programas de formação,
nomeadamente do Mestrado em Engenharia do Ambiente e do Programa Doutoral em Ciências e Engenharia
do Ambiente, e no desenvolvimento de trabalhos enquadrados em projetos de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico em parceria com as indústrias do setor e financiamento público, assim como contratos diretos com
a CELPA (confederação das indústrias do setor de pasta e papel), indústria (grupos Portucel/Soporcel e Altri) e o
RAIZ. O conjunto de atividades desenvolvidas resultou na publicação de 35 artigos em revistas da especialidade, 60 artigos em conferências nacionais e internacionais e 1 livro.
As atividades desenvolvidas têm-se focado nos domínios da avaliação da atividade florestal, tratamento de
efluentes líquidos e gestão de resíduos, valorização energética de biomassa florestal, qualidade do ar, e avaliação
ambiental com base no conceito de Avaliação de Ciclo de Vida.
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No domínio da avaliação da atividade florestal os estudos desenvolvidos, e em colaboração com o Instituto Superior de Agronomia e o RAIZ, têm incidido no desenvolvimento de modelos de contabilização da absorção e
emissão de gases com efeito de estufa, com base em modelos de crescimento. Estes estudos permitiram avaliar
e contabilizar o contributo da floresta plantada de E. globulus e da floresta de Pinus pinaster para as Alterações
Climáticas, através da identificação dos sumidouros e reservatórios de carbono nas cadeias de valor dos diferentes produtos florestais, com especial incidência nos produtos de pasta e papel.
No domínio do tratamento de efluentes líquidos e gestão de resíduos os estudos têm incidido na remoção de cor
do efluente líquido e na digestão anaeróbia de lamas.
É de realçar a participação do DAO em projetos abrangentes que envolveram também outros departamentos
da UA e de outras instituições de investigação, e que representaram avanços significativos na sustentabilidade
ambiental da produção de pasta e de papel. No projeto ECOCEL, os conceitos e fundamentos da Ecologia Industrial e da Economia Circular foram a base do projeto na procura de novas soluções para a gestão dos resíduos
industriais, que incluíram o desenvolvimento de novos produtos, alternativas tecnológicas para a valorização
de resíduos e avaliação ambiental e económica das alternativas estudadas.
No domínio da avaliação de impactes ambientais, as atividades desenvolvidas estiveram associadas a estudos
de Avaliação de Ciclo de Vida relacionados com produtos de base florestal, numa perspetiva Berço ao Túmulo
(Cradle to Grave). Os objetivos consistiram na identificação das atividades na cadeia de valor dos produtos com
maior impacte ambiental, na avaliação de alternativas tecnológicas e atividades processuais como elemento do
processo de tomada de decisão, elemento e veículo de comunicação para stakeholders e cálculo das pegadas de
água e carbono.
Na componente de valorização energética de biomassa têm sido estudadas as características de diversos tipos
de biomassa florestal residual (Figura 12) disponível para ser utilizada como combustível, em particular a biomassa resultante de atividades de abate de pinheiro e de eucalipto e do processamento de madeira para produção de pasta e papel, assim como resultantes de atividades de manutenção florestal, como por exemplo vários
tipos de arbustos (p.e. acácia), no âmbito dos projetos Bias-to-soil e BiomAshTech. De entre os resultados obtidos
nestas atividades, e que demonstram a qualidade da biomassa florestal residual como combustível, importa
referir que existe necessidade de fomentar a melhoria dos procedimentos associados à gestão da biomassa na
perspetiva de garantir a disponibilização de um combustível de melhor qualidade. De facto, verifica-se que as
práticas florestais atuais conduzem ao fornecimento de uma biomassa com elevado teor de humidade e bastante contaminada com material inerte exógeno, o que se reflete em problemas operatórios significativos durante
o processo de combustão, e consequentemente diminuição do rendimento energético das instalações.

(a)

(b)

Figura 12: Exemplo de biomassa florestal residual no campo após operações florestais de abate
de eucalipto (a) e respetivo processamento por trituração (b) para utilização como combustível.
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Relativamente à conversão energética de biomassa sólida envolvendo processos termoquímicos, destacam-se
os trabalhos realizados no domínio da caracterização dos processos de pirólise, gasificação e combustão, em
articulação com o desenvolvimento de tecnologia, e que tem incluído a conceção e implementação de protótipos à escala laboratorial e à escala piloto, e respetiva operacionalização e otimização, assim como o estudo e
caracterização de condições de operação de instalações industriais.
Com o trabalho realizado foi possível desenvolver conhecimento científico e obter competências no domínio
do processo de pirólise de diferentes tipos de biomassa, nomeadamente no que diz respeito à influência das variáveis operatórias (por exemplo, temperatura, taxa de aquecimento) e respetiva distribuição de produtos (carbonizado, gases condensáveis e gases permanentes) (Figura 13) em reatores de leito fluidizado e de leito fixo.

Figura 13: Representação esquemática da decomposição termoquímica de uma partícula
de biomassa sólida em atmosfera inerte.

No domínio dos processos de combustão e gasificação de
biomassa tem sido desenvolvido conhecimento sobre cinética de reações de gasificação de carbonizados de biomassa,
e efeito das variáveis operatórias (por exemplo, temperatura
e estequiometria/razão de equivalência) sobre a composição
da mistura gasosa produzida e respetivas emissões durante
estes processos termoquímicos, e em particular em reatores de leito fluidizado borbulhante. Para além do desenvolvimento de instalações com reatores de leito fluidizado de
pequena escala para estudo destes processos, destaca-se o
projeto, construção e operacionalização duma infraestrutura experimental com reator de leito fluidizado borbulhante
à escala piloto no DAO (Figura 14).

Figura 14: Infraestrutura experimental com reator
de leito fluidizado borbulhante à escala piloto no DAO.
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Esta instalação tem suportado o desenvolvimento de conhecimento técnico e científico no domínio da caracterização do processo de gasificação (direta) de diferentes tipos de biomassa florestal residual. Foi possível obter informação experimental detalhada sobre as condições de operação do gasificador, composição do gás em termos
de CO2, CO, CH4 e H2 e respetivo poder calorífico (Figura 15), e eficiência do processo, assim como as características e comportamento dos componentes inorgânicos da biomassa (cinzas) durante a conversão termoquímica.

(a)

(b)
Figura 15: Exemplo de (a) composição dum gás seco de gasificação, e respetivo (b) poder
calorífico inferior, durante a gasificação direta de biomassa florestal residual na instalação
com reator de leito fluidizado borbulhante à escala piloto.

Nesta instalação à escala piloto tem sido desenvolvido um trabalho extenso na perspetiva da compreensão
e otimização do processo de combustão de diferentes tipos de biomassa florestal residual, e também lamas
biológicas do tratamento de efluentes líquidos ou alguns resíduos agrícolas. Esses trabalhos têm permitido
realizar a caracterização e definição de condições de operação adequadas (humidade do combustível, estequiometria de reação, distribuição de pressão e temperatura) e avaliar o seu efeito sobre a composição do efluente
gasoso e emissão de poluentes na fase gasosa (CO, NOx, SO2, HC’s) e em especial as partículas; relativamente às
partículas emitidas, tem sido dada particular atenção ao estudo das frações finas (por exemplo, PM10 e PM2.5)
e respetiva composição em termos da fração orgânica e inorgânica, dada a sua importância na perspetiva do
impacto no ambiente e na saúde pública.
Tem sido obtido um conhecimento detalhado também sobre as características dos inorgânicos (cinzas) produzidos durante o processo de conversão termoquímica de biomassa, a sua distribuição ao longo do reator de
leito fluidizado, e influência no desempenho da tecnologia, como por exemplo fenómenos de deposição em
superfícies expostas aos gases de combustão, e aglomeração/desfluidização do leito (Figura 16). Neste domínio,
reconhece-se a existência de um potencial de desenvolvimento de conhecimento na perspetiva da definição
de condições de operação que permitam suportar a valorização energética de combustíveis derivados de biomassa de baixa qualidade.

(a)

(b)

Figura 16: Exemplo de deposição de cinzas em superfícies expostas aos gases de combustão:
(a) sonda, (b) paredes do reator, e (c) aglomerado do leito.
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Como parte integrante do processo de conversão termoquímica da biomassa tem sido dada particular atenção
aos aspetos relacionados com o desenvolvimento de soluções adequadas para gestão das cinzas produzidas
(projetos Bias-to-soil, BiomAshTech e NoWaste). Na perspetiva de reunir diversas competências necessárias
para o efeito, este trabalho tem decorrido integrando sinergias entre o DAO e outros departamentos da Universidade de Aveiro, como por exemplo, o Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, Departamento de Engenharia Civil, Departamento de Geociências, e Departamento de Química.
Com o trabalho desenvolvido tem sido possível obter um conhecimento detalhado sobre as características
das diferentes frações de cinzas (Figura 17) produzidas durante os processos de conversão termoquímica, e
em particular num conjunto alargado de instalações de combustão industrial envolvendo tecnologia de leito
fluidizado borbulhante e nalguns casos tecnologia de grelha. Os resultados mostram que as características
das cinzas variam em função da tipologia da biomassa utilizada e da tecnologia de conversão energética e
para uma dada tecnologia, as propriedades das cinzas variam em função da localização onde são recolhidas ao
longo da instalação.

(a)

(b)

Figura 17: Exemplo de areias de leito fluidizado (cinzas de fundo) (a) e cinzas volantes (b) resultantes
da combustão de biomassa florestal residual em leito fluidizado borbulhante industrial.

Este conhecimento sobre as características das cinzas produzidas tem sido de importância fundamental para,
p. e., suportar a compreensão de processos que ocorrem ao longo dos equipamentos de conversão energética,
como por exemplo a deposição, corrosão, e abrasão de superfícies expostas aos gases/partículas de combustão,
e desenvolver procedimentos de operação que minimizem esses efeitos. Esse conhecimento tem sido também
fundamental para suportar o estudo de alternativas que se possam colocar na perspetiva da valorização material das cinzas.
Na componente de gestão de cinzas, têm sido estudadas soluções para tratamento da cinza, por exemplo, com
vista à sua utilização para correção do pH do solo e/ou reciclagem de nutrientes, e determinação de quantidades adequadas para serem colocadas no solo, como sucedeu no âmbito do projeto Bias-to-soil, assim como
potenciais impactos ambientais decorrentes destas práticas. Têm sido também avaliados processos de mistura
de cinzas com lamas biológicas do tratamento de efluentes líquidos da indústria da pasta e papel, ou com biomassa florestal residual, na perspetiva da sua estabilização e posterior aplicação em solos florestais. Está também a ser avaliada a valorização material de cinzas combinadas com outros resíduos orgânicos na perspetiva
de regeneração de solos degradados em áreas mineiras no âmbito do projeto NoWaste.
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Outras alternativas de gestão de cinzas estudadas têm incluído a incorporação de determinadas frações de
cinzas em materiais de construção, como por exemplo cimentos e argamassas, tendo sido possível identificar
limites de aplicação para os quais é possível manter as especificações técnicas dos materiais.
Como parte integrante das estratégias de biomassa para energia, e reconhecendo a sua relevância e potenciais
impactos sobre o ambiente, têm sido também avaliadas as implicações da política de biomassa para energia,
em particular a utilização de biomassa florestal residual resultante de atividades relacionadas com a gestão e
manutenção florestal e a produção de madeira para vários sectores industriais, na qualidade do ar e na política
climática Portuguesa (projeto Biogair).

Atividades de formação e investigação
no Departamento de Biologia
As atividades de formação e investigação desenvolvidas no Departamento de Biologia resultam de um longo
historial de colaboração com indústrias do sector. Esta colaboração, em particular com a ALTRI Florestal, tem
envolvido a participação conjunta em diversos projetos de I&D, bem como o desenvolvimento de vários projetos/estágios de licenciatura, teses de mestrado e doutoramento centradas no estudo de diversos aspetos da
biologia de E. globulus, tendo resultado na publicação de 15 artigos científicos, mais de 30 comunicações em
congressos e 3 livros/capítulos de livros.
A nível da formação, seja ela graduada ou pós-graduada, o DBio forma recursos humanos qualificados que recebem formação em áreas específicas tais como a Biotecnologia Vegetal, Fisiologia vegetal e a Fitopatologia com
especial relevância para o sector.
Foram estabelecidos dois protocolos de colaboração com a Altri Florestal que decorreram em dois períodos: de
1998-2002 e de 2002-2006, com o objetivo de desenvolver metodologias de propagação in vitro, via embriogénese somática. Inicialmente o conhecimento sobre o potencial de obtenção plantas de E. globulus por embriogénese somática era nulo. O DBio foi pioneiro internacionalmente no desenvolvimento de plantas por esta via
para esta espécie em 2002. Após otimização das condições de cultura (físico e químicas) concentraram a sua
atenção na implementação desta técnica num programa de melhoramento da espécie em colaboração com a
Altri Florestal. Foram realizados estudos de controlo genético o que implicou a realização de polinizações controladas, avaliado o potencial de resposta embriogénica em várias famílias e em diversos anos. Finalmente, foi
ainda avaliada a estabilidade genética do processo de propagação e acompanhado o processo de aclimatação
das plantas obtidas. Durante este período de tempo foi estabelecida uma colaboração com investigadores do
Canadian Forest Service (Fredericton; Canada).
Num cenário atual de alterações globais o sector florestal depara-se com desafios importantes tais como a maior
suscetibilidade a pragas e doenças, impacto do stress ambiental na produtividade das plantas, maior preocupação quanto à sustentabilidade dos recursos, qualidade dos produtos e procura de material reprodutivo vegetal
com características superiores. Selecionar material vegetal mais tolerante e numa fase o mais precoce possível
é uma linha de investigação de alta prioridade para o tecido industrial da pasta de papel a que o DBio não tem
ficado alheio.
Neste contexto, mais recentemente a investigação levada a cabo no DBio tem procurado dar resposta a estes desafios estudando a planta E. globulus, os seus agentes patogénicos e o ambiente, bem como a interação destes três
fatores. Fruto desta aposta vários projetos foram aprovados, nomeadamente o Ecophysiolyptus e o PANDORA
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Estas atividades são realizadas não só em Portugal mas também no Brasil fruto de um projeto financiado pelo
governo Brasileiro coordenado pela UFT-campus Gurupi (Universidade Federal de Tocantins) em parceria com
investigadores do DBio no que diz respeito à supervisão do projeto e na orientação de alunos de doutoramento.
O projeto intitulado Respostas fisiológicas e metabolómicas para seleção precoce de Eucalyptus spp tolerantes
à seca e pragas, num contexto de alterações climáticas tem como objetivo estudar a interação planta-inseto
(neste caso a microvespa Leptocybe invasa).
Os investigadores do DBio, em colaboração com diversos parceiros nacionais e internacionais, têm apostado
numa abordagem integrada que combina estudos de fisiologia com metodologias moleculares de forma a obter
uma visão global destes processos como é exemplo o projeto Ecophysiolyptus que pretende explorar os mecanismos de resposta da planta à seca ou o projeto PANDORA que teve como missão avaliar o potencial impacto
das alterações climáticas no desenvolvimento de doenças causadas por fungos da família Botryosphaeriaceae,
importantes patogénios de eucalipto. Esta estratégia forma uma base sólida de suporte de decisões para aumentar a produtividade florestal e implementar uma gestão florestal sustentada do pondo vista ambiental e
socioeconómico.
Atualmente as atividades de investigação estão centradas em quatro grandes linhas, nomeadamente:
1) Avaliação da performance de clones de E. globulus em situações de stress abiótico (e.g. seca); e biótico tais
como a pragas (e.g. Gonipterus spp.; Leptocybe invasa) e doenças (e.g. Mycosphaerella spp., Botryosphaeriaceae);
desenvolvimento de ferramentas com vista à seleção precoce de material genético mais tolerante e produtivo
em condições adversas;
2) Desenvolvimento de metodologias para deteção rápida de agentes patogénicos com vista a melhorar o diagnóstico de doenças e consequentemente a sua monitorização e gestão;
3) Desenvolvimento de estratégias de mitigação do impacto de agentes de stress nas plantas otimizando a sua
qualidade, produtividade e desenvolvimento de novas estratégias de biocontrolo de doenças;
4) Propagação de plantas elite.

Notas finais
As atividades de investigação e desenvolvimento acima descritas demonstram claramente a elevada produtividade científica e o empenhamento da Universidade de Aveiro no desenvolvimento do setor da pasta de
papel em Portugal, respondendo não só a desafios atuais, mas também abrindo novas vias para o futuro, em
áreas tão vastas como a produção florestal, o combate ao impacto das alterações climáticas, a redução do impacto ambiental desta industria, o desenvolvimento de novas tecnologias, processos e produtos e a valorização
de subprodutos, procurando, numa perspetiva geral garantir a sustentabilidade deste setor.
De forma a facilitar a articulação das competências existentes e atividades de investigação em curso em toda
a instituição, com as necessidades do setor e a facilitar e estabelecimento de futuras atividades conjuntas a
Universidade de Aveiro criou recentemente a Plataforma Tecnológica da Floresta, que se espera seja um das
principais via de estabelecimento de novas ligações entre os investigadores da Universidade de Aveiro e o
tecido empresarial do setor.
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A ligação da Universidade de Coimbra à fileira dos
materiais lignocelulósicos, em particular da celulose
e do papel, tem um forte historial, envolvendo alguns
Departamentos da sua Faculdade de Ciências e Tecnologia, nomeadamente o Departamento de Botânica
(entretanto integrado no Departamento de Ciências da
Vida), os Departamentos de Engenharia Civil e de Engenharia Electrotécnica e, sobretudo, o Departamento
de Engenharia Química (DEQ).
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De salientar que a Universidade de Coimbra é
sócia fundadora do RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, o que dá bem conta
da importância que a instituição atribui desde
há longo tempo à atividade que as suas unidades
orgânicas desenvolvem no domínio da celulose e
do papel e às parcerias com os diferentes players
nacionais do sector. Particularmente relevante e
intensa tem sido a atuação do DEQ e do seu Centro
de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta (CIEPQPF), tanto
na vertente de ensino quanto na de investigação,
desenvolvimento e inovação tecnológica (ID&IT),
o que é natural atendendo à afinidade temática da
formação que ministra, e da investigação de base
e aplicada que prossegue, com as necessidades da
indústria da celulose e do papel.

estudantes interessados (em média 15 por ano).
Atualmente, estes encontram no leque de unidades
curriculares do Mestrado Integrado em Engenharia Química (MIEQ) as opções de “Ciência e Tecnologia da Pasta” e de “Ciência e Tecnologia do Papel”,
cuja frequência, ao abrigo de um protocolo estabelecido com o Grupo Portucel Soporcel, faculta aos
melhores estudantes de cada ano a possibilidade
de frequência de um estágio profissional numa das
unidades fabris do Grupo. É de realçar uma importante característica identitária destas disciplinas:
grande parte dos tópicos continuam a ser ministrados por técnicos da indústria, com larga experiência e conhecimento, o que é muito valorizado
pelos estudantes e contribui para uma efetiva e
eficaz ligação ao mundo real. Além desta formação de carácter opcional ao nível da licenciatura
e mais recentemente do MIEQ (a qual é também
disponibilizada aos estudantes do Mestrado em
Engenharia de Materiais do Departamento de Engª
Mecânica e do Mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal do Departamento de Ciências
da Vida), docentes do DEQ participaram nas 1ª e 2ª
edições do Mestrado em Engenharia dos Processos
de Produção de Pasta para Papel, em parceria com
o RAIZ, a UBI e a Universidade de Aveiro (UA), nos
anos letivos de 2000-2001 e 2003-2004. Ao nível
da pós-graduação, o DEQ disponibiliza a disciplina
(igualmente opcional) de “Estudos Avançados em
Pasta e Papel” do Programa Doutoral em Engenharia Química bem como do Programa Doutoral AdvaMTech (Advanced Materials and Processing), este
em consórcio com outras universidades nacionais.
Muito recentemente, o DEQ e o Departamento de
Química da UA acabaram de receber a acreditação
plena por seis anos pela A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) do Programa
Doutoral em Biorrefinarias, com o qual se pretende
dar resposta a uma necessidade crescente não só
da academia mas também das fábricas, em linha
com a adoção de estratégias integradas de utilização da biomassa a nível mundial. No âmbito da
atividade docente, o DEQ tem estado representado
em júris de Doutoramento da área da pasta e do
papel não só em universidades portuguesas mas
igualmente no estrangeiro (Espanha, França, Brasil,
Finlândia, Estados Unidos), para além naturalmente da participação dos seus docentes em inúmeras

Foi no final dos anos 80 que o DEQ incluiu no seu
portfólio de disciplinas, ao nível da licenciatura
em Engenharia Química, uma disciplina opcional
para os alunos dos 4º e 5º anos, a de “Tecnologia da
Celulose”, em parceria com a Soporcel, no sentido
de completar a formação de banda larga de um(a)
Engenheiro(a) Químico(a), caso o desejasse, com os
conhecimentos complementares que lhe permitissem mais facilmente desenvolver a sua atividade
profissional na indústria de produção de pasta.
A escolha por este modelo, no qual técnicos da
indústria vêm transmitir aos estudantes conhecimentos detalhados da sua especialidade, de forma
condensada, numa disciplina com a duração de
um semestre, foi deliberadamente tomada como
alternativa à formação, mais alargada no tempo e
mais aprofundada, então ministrada no curso de
5 anos de Engenharia do Papel da Universidade
da Beira Interior (UBI). O objetivo foi o de assim
fornecer ao mercado técnicos com uma sólida e
abrangente formação de Engenharia Química mas
capazes de se integrarem facilmente numa indústria tão particular quanto a da celulose. Entretanto, na sequência da instalação na Figueira da Foz
da primeira Máquina de Papel da Soporcel, o DEQ
passou a completar a sua oferta formativa, no ano
letivo 2000/2001, com outra disciplina opcional,
a de “Tecnologia do Papel”. Este modelo tem-se
mantido ao longo dos anos, com ligeiras alterações
pontuais e sempre com um número significativo de
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provas de Mestrado. A toda a formação de nível
universitário acresce ainda a participação de
alguns docentes do DEQ em diversas ações de formação em fábrica, a operadores e engenheiros de
processo da Celbi e da Prado – Cartolinas da Lousã.

do DEQ no domínio da fileira florestal, tão importante no País e na Região Centro em particular.
Neste contexto, uma das 4 linhas temáticas de
investigação do CIEPQPF é a de “Produtos da Floresta e Biorrefinarias”, na qual se integram estudos
em áreas mais tradicionais da indústria da celulose
e do papel e também em tópicos mais avançados
como os relacionados com o conceito de biorrefinaria. Assim, os trabalhos desenvolvidos atualmente
por vários dos investigadores do CIEPQPF enquadram-se, embora não se esgotem, nas seguintes
vertentes mais relevantes:
› Planeamento e logística florestal;
› Caracterização físico-química e valorização
de resíduos florestais e agro-industriais
(nomeadamente usando líquidos iónicos
na desconstrução da biomassa);
› Biorrefinarias: valorização das hemiceluloses
extraídas da madeira e valorização dos
carbohidratos das lamas das fábricas de pasta;
› Produção de biofuel a partir de materiais
lignocelulósicos por SSF (Fermentação
e Sacarificação Simultâneas) e por processos
termomecânicos;
› Química, modelização cinética e tecnologia
do cozimento kraft e do branqueamento;
branqueamento com enzimas;
› Análise físico-química, caracterização,
modificação e funcionalização de fibras, finos,
pastas, papéis, cargas (fillers) e pigmentos;
› Tratamento da superfície de papéis de
impressão e escrita;
› Floculação de cargas com novos aditivos;
› Estabilidade dimensional do papel
(higroexpansividade e curl) e resistência
em húmido de pastas kraft e de papéis;
› Monitorização em linha de propriedades da superfície do papel;
› Modelização da estrutura do papel;
› Produção, caracterização e aplicação de micro
e nanoceluloses em “papermaking” (efeitos na
drenabilidade, retenção de cargas e propriedades
de resistência)
› Modificação da celulose com polielectrólitos para
aplicações de valor acrescentado;
› Estudos experimentais e de modelização
do escoamento de suspensões de fibras;
› Reologia da suspensão de fibras.

Película de nanocelulose (“nanopaper”)

O número de Engenheiros(as) Químicos(as) que
se formaram no DEQ e que trabalham no sector
da pasta e do papel, no país e no estrangeiro, em
fábricas de pasta e/ou de papel mas também em
empresas fornecedoras de produtos e equipamentos para o sector, testemunha uma taxa de empregabilidade acima da média. Nas fábricas nacionais,
em particular nas de maior dimensão, é normal
encontrar licenciados e mestres formados no DEQ
a exercerem a sua atividade nas mais diversas
áreas, desde a gestão de topo à engenharia de processo e do produto, ao procurement e à assistência
ao mercado. Nestas funções, a maioria dos técnicos
contratados nos últimos 20 anos frequentaram as
disciplinas opcionais atrás referidas.
Sendo certo que existem trabalhos de investigação
relacionados com a celulose, e até com o papel, em
outros departamentos da UC, como já referido, é no
DEQ que se desenvolve a maior parte da atividade
de ID&IT nesta área. Aliás, não deixa de ser relevante o facto de que o centro de investigação do
DEQ, criado em 1994, tenha o nome de Centro de
Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta (CIEPQPF), atestando
o empenho em focar parte da atividade de pesquisa
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Do ponto de vista de relevância tecnológica, a
atividade desenvolvida é, no global, um misto
de investigação fundamental e de investigação
aplicada / desenvolvimento, embora com maior
enfoque nesta última. O CIEPQPF possui instalações laboratoriais e equipamentos modernos e
adequados para a investigação realizada, incluindo
uma instalação piloto para cozimentos e outra para
o estudo do escoamento das suspensões de fibras.
No entanto, muitos trabalhos são realizados em
parceria com outras unidades de ID&IT e mesmo
fábricas nacionais e estrangeiras, utilizando as suas
infraestruturas, destacando-se em particular o
forte relacionamento com o RAIZ (em particular no
acesso ao seu laboratório tecnológico).
São cerca de 10 os professores do DEQ, membros
integrados do CIEPQPF, que orientam trabalhos de
alguma forma relacionados com a fileira florestal e
os tópicos atrás referidos, coordenando equipas de
que fazem parte estudantes finalistas de Mestrado, estudantes de Doutoramento, Investigadores
com os graus de MSc. ou PhD. e ainda bolseiros na
indústria. Em alguns casos, as equipas integram
também quadros das empresas com as quais existem colaborações em trabalhos de investigação e
desenvolvimento.

Reator Parr para branqueamento
de pastas com oxigénio

Considerando apenas o período de 2010-2015, foram defendidas no DEQ perto de 30 teses de Mestrado, e de 2007 a 2015 uma média de quatro por
ano. Anteriormente, de 2000 a 2007, os estudantes
realizavam não teses de Mestrado mas sim trabalhos de Seminário, num total de aproximadamente
40. No mesmo período (2010-2015) foram duas as
teses de doutoramento defendidas com sucesso, e
cinco entre 2000 e 2010. No presente ano letivo há,
em curso, nove teses de mestrado e cinco teses de
doutoramento. Nos últimos cinco anos o CIEPQPF
contou também com a colaboração de 14 bolseiros de investigação (desenvolvendo trabalho não
conferente de grau académico) na área da pasta e
do papel. Ao longo dos anos, alguns professores do
DEQ têm também orientado estágios profissionais
na indústria, designadamente nas fábricas da Celbi, Soporcel e Portucel-Setúbal.

maioritariamente com fundos públicos, por
concurso. Para além de alguns projetos no âmbito
da valorização de resíduos florestais, destaca-se a
orientação e/ou participação de docentes do DEQ
nos seguintes projetos mais diretamente associados
à indústria de celulose e papel:
› Contribuição da fibra do eucalipto português
para a qualidade do papel de impressão, projeto
(POCTI/1999/CTM/34159);
› Otimização da qualidade da superfície de papéis
revestidos com pigmentos modificados
(POCTI/2002/EQU/45364);
› PADIS – High ink-jet performance printing papers
(QREN 5348, 2009-2011);
› Novel device to study pulp suspensions behavior
in order to move towards zero energy losses in
papermaking (Projeto NODESZELOSS 513117,
programa CRAFT (EU), 2004-2008);

Muito do trabalho realizado foi financiado no âmbito de projetos quer nacionais quer internacionais,
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› POLYFLOC - Development of an experimental
strategy to predict polyelectrolytes flocculation
mechanisms: application to papermaking
(PTDC/EQU-EQU/66669/2006);
› Desenvolvimento de novas pastas para papéis
especiais – Projeto SIME/I&DT (desenvolvido
na fábrica da Portucel-Cacia (2007-2008));
› PAPERBRIGHT - High Performance Bleached
Pulps: From Basic Knowledge to Advanced
Technology (PTDC/EQU-EQU/113547/2009);
› FIBERFLOW - Using CFD to model Fiber Suspensions
Flows (PTDC/EQU-EQU/112388/2009);
› BIIPP - Integrated Biorefinery in the Pulp and
Paper Industry (QREN 11551, 2010-2012);
› NEWFILL - New modified fillers for papermaking
(PTDC/EQU-EQU/120578/2010);
› POLYPULP – Produção de Pasta de Papel de alto
valor acrescentado por incorporação de materiais
poliméricos inovadores (QREN 30225, 2013-2015);
› NMC – Conceção de novos materiais celulósicos para
aplicações avançadas (QREN 34169, 2013-2015);
› ECOFLOC optimize – Combining an eco-friendly
approach and a product performance approach to
develop novel flocculation strategies (People-FP7,
ITN/EID (European Industrial Doctoral Program,
2014-2016);
› THERMOCEL –Desenvolvimento de compósitos de
base celulose (P2020 3306, 2015-2018).

Segmento de conduta
de transporte da pasta
com medidores de
tomografia de impedância elétrica

Instalação de digestores piloto

Girona, de Córdova, de Saragoça, Politécnica de
Madrid e Complutense de Madrid, e com o Instituto Nacional de Investigação e Tecnologia Agrária
e Alimentar (INIA), igualmente em Madrid; com o
Centre Technique du Papier e a Escola Internacional
do Papel, da Comunicação Escrita e dos Biomateriais Grenoble INP - Págora, em França; com a Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suiça; com a
Abo Akademi e o VTT, na Finlândia, com o KTH, na
Suécia, e com o PFI, na Noruega; com a Escola Politécnica da Universidade de S. Paulo e o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), também em S. Paulo,
Brasil; com a Universidade Nacional de Missiones,
em Posadas, na Argentina; e ainda com o College of
Environmental Science and Forestry (ESF), da State
University of New York (SUNY).

Na área dos materiais lignocelulósicos a atividade
do CIEPQPF tem beneficiado da colaboração não só
com o RAIZ e com as já citadas Soporcel, Portucel-Setúbal, Portucel-Cacia, Celbi e Prado – Cartolinas
da Lousã, mas também com outras empresas como
sejam a Celtejo, a Tecnália (Espanha), a Aqua&Tech
(Suiça), a BIM KEMI (Suécia) ou a Suzano (Brasil),
entre outras. Desta interação obtiveram-se resultados francamente positivos quer para os docentes e
investigadores do DEQ quer para as fábricas, onde
algum do novo conhecimento gerado foi aplicado
em melhoria de processos e/ou de produtos.

Alguns docentes do DEQ participam em redes
de investigação internacionais, destacando-se a
RIADICYP – Rede Iberoamericana de Investigação
e Docência em Celulose e Papel, atualmente já com
o estatuto jurídico de Associação, e de cujo Core
Group faz parte um docente do DEQ, também representante nacional na Rede. De salientar igualmente o envolvimento em redes CYTED, como a
RIARREC – Rede Iberoamericana para a Revalorização do Reciclado Celulósico e a PROVALOR Produtos de Valor Agregado a partir de Resíduos

Por outro lado, os docentes têm trabalhado com outras Universidades e Centros de Investigação, sendo
especialmente ativa a cooperação com a UA, a UBI
ou o CICECO – Centro de Investigação em Cerâmica
e Materiais Compósitos, em Portugal. No estrangeiro, destacam-se parcerias com as Universidades de
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COST, o DEQ já acolheu a realização de quatro
workshops e de uma Training School, bem como
recebeu e também enviou para outros centros de
investigação, investigadores no âmbito de Short
Term Scientific Missions. Dois docents do DEQ têm
integrado o Special Interest Group on Fiber Flow da
Rede Europeia ERCOFTAC - European Research
Community on Flow, Turbulence and Combustion.

Nave central do Departamento
de Engenharia Química

Fruto da atividade científica dos docentes e investigadores do DEQ, através do seu Centro de Investigação CIEPQPF, é significativo o número de publicações em revistas científicas da especialidade, com
revisão por pares. Nos últimos 10 anos esse número
ultrapassa os 80, traduzindo-se assim numa média
de cerca de oito por ano e de oito por docente/
/investigador, naturalmente tendo alguns docentes
maior quantidade de artigos publicados que outros.
De referir ainda, no mesmo período, mais de duas
dezenas de publicações em revistas técnicas sem arbitragem, nacionais e estrangeiras, incluindo a colaboração mais ou menos regular de dois docentes do
DEQ para a Info@Tecnicelpa (Revista da Tecnicelpa
– Associação Portuguesa dos Técnicos da Indústria
de Celulose e Papel), bem como a participação em
três capítulos de livro. Já as comunicações apresentadas em congressos da especialidade ultrapassam
largamente a centena, só nos últimos 10 anos.

Fermentador de bancada

Florestais e Agroindustriais (igualmente com coordenação em Portugal de um docente do DEQ). Muita da investigação desenvolvida no CIEPQPF tem
beneficiado da integração ativa de alguns dos seus
membros em Ações COST, que visam a partilha e
disseminação do conhecimento científico a nível
europeu, designadamente nas seguintes: COST E32
– Characterisation of paper surfaces for improved
printing paper grades (2004-2007, com um representante no Comité de Gestão); COST E54 – Characterisation of the fine structure and properties of
papermaking fibres using new technologies (20072010, com um representante no Comité de Gestão);
COST FP 1005 – Fibre suspension flow modelling - a
key for innovation and competitiveness in the pulp &
paper industry (2011-2015, com um representante
no Comité de Gestão); COST FP 1105 – Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction
and composition: implications for current products
and new material innovation (2012-2016); COST FP
1205 – Innovative applications of regenerated wood
cellulose fibres (2014-2017, com um representante
suplente no Comité de Gestão); COST FP 1306 –
Valorisation of lignocellulosic biomass side streams
for sustainable production of chemicals, materials &
fuels using low environmental impact technologies
(2015-2018, com um representante no Comité de
Gestão). Enquadrado neste envolvimento em ações
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Decorrente da cooperação internacional de docentes e investigadores do CIEPQPF, estes têm vindo a
ser chamados a integrar a Comissão Organizadora
(CO) e/ou Científica (CC) de conferências especificamente dedicadas à temática da celulose, papel e
mais recentemente biorrefinaria, ou então em conferências mais generalistas onde há lugar à apresentação de trabalhos relacionados. São exemplos:
› III Congreso Iberoamericano de Investigación
en Celulosa y Papel (CO) (Córdova, Espanha, 2004).
› IV Congreso Iberoamericano de Investigación
en Celulosa y Papel (CO, CC) (Santiago e Valdívia,
Chile, 2006).
› V Congreso Iberoamericano de Investigación en
Celulosa y Papel (CC) (Guadalajara, México, 2008).
› XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI Congresso
Iberoamericano de Investigação em Celulose
e Papel (CO, CC) (Lisboa, 2010).
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› International Symposium on Paradigms for the
Pulp and Paper Industry in the XXI Century:
Opportunities for a Sustainable Future (CC)
(Sevilha, Espanha, 2012)
› ICR 2012 – XVIth International Congress on
Rheology (Porto, 2012)
› VII Congreso Iberoamericano de Investigación
en Celulosa y Papel (CO, CC) (S. Paulo Brasil, 2012).
› Simposio Internacional sobre Materiales
Lignocelulósicos (Pto. Iguazú, Argentina, 2013)
› XXII Tecnicelpa - International Forest, Pulp and
Paper Conference (CC) (Tomar, 2013)
› VIII Congreso Iberoamericano de Investigación
en Celulosa y Papel (CC) (Medellin, Mexico, 2014).
› 1st International Workshop on Biorefinery of
Lignocellulosic Materials (IWBLCM), (CC)
(Córdoba, Espanha, 2015).
› IBEREO 15, Iberian Conference on Rheology 2015
(CO) (Coimbra, 2015).
› 48º Congresso e Exposição Internacional
de Celulose e Papel (CC) (S. Paulo, Brasil, 2015).
› Biorrefinerías – Ciência, Tecnología e Innovación
para la Bioeconomia – 3º Congreso
Iberoamericano, 4º Congreso Latinoamericano,
2º Simposio Internacional de Materiales
Lignocelulósicos (Concepción, Chile, 2015).

-Presidente desde 2010), da sua Comissão Científica ou da Comissão Organizadora dos Encontros
Nacionais. De destacar que dois dos seus docentes
integraram a Comissão Organizadora do que foi,
até à data, a maior Conferência organizada pela
Tecnicelpa (em colaboração com a RIADICYP): o
XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI Congresso
Iberoamericano de Investigação em Celulose e
Papel, que decorreu em Lisboa em 2010.
Em conclusão, pode afirmar-se que o ensino e a
investigação na fileira florestal, em particular nas
áreas da pasta e do papel, estão perfeitamente
consolidados na Universidade de Coimbra, especialmente no Departamento de Engenharia Química desde há cerca de um quarto de século. Quer
através da formação pedagógica, tanto de base
como de pós-graduação, quer através de projetos de
investigação fundamental e tecnológica, a Universidade de Coimbra tem-se diferenciado num sector
que muito contribui para a economia nacional e
que, a curto prazo, apresenta um elevado potencial
de diversificação para novos processos e produtos.
Muitos dos técnicos atualmente na indústria do
sector receberam (e recebem) formação no Departamento de Engenharia Química e o seu Centro de
Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta granjeou, mercê
da qualidade e quantidade de trabalhos publicados
nesta área e da participação em projetos, redes de
cooperação e júris, reconhecimento nacional e
também além fronteiras, o que constitui naturalmente um motivo de grande orgulho.

Finalmente, e porque este texto pretende dar um
contributo para a revista nº 46 da Tecnicelpa, dedicada ao tema “Ensino e Investigação na Fileira da
Pasta e do Papel em Portugal”, cumpre referir que
alguns professores do DEQ são seus sócios, participando ativamente na associação quer enquanto
membros do seu Conselho Diretivo (com um Vice-
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UBI

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PAPEL
Situada na Covilhã, cidade tradicionalmente associada à indústria têxtil, a Universidade da Beira Interior
(UBI) teve a sua origem no Instituto Politécnico da Covilhã (IPC), em 1973, o qual se transformou em Instituto
Universitário da Beira Interior (IUBI), em 1979, e em Universidade em 1986.

A Universidade encontra-se implantada em construções de
elevado valor histórico, cultural e arquitetónico, em antigos
edifícios fabris que foram reconvertidos em modernas instalações
destinadas ao ensino e à investigação. O respeito pelo passado tem
marcado a filosofia da Instituição, que contribuiu significativamente para a reabilitação do património da cidade e da região, através
de estruturas como o Museu de Lanifícios, instalado na pombalina
Real Fábrica dos Panos.
Apostando, sempre mais, na qualidade, a UBI tem investido na
criação de laboratórios bem equipados, na criação de sinergias com
o tecido empresarial, na expansão das suas instalações - quer as dedicadas às atividades de ensino e investigação, como as necessárias
para oferecer aos seus estudantes as melhores condições de trabalho e de apoio social - no progressivo envolvimento em projetos
de investigação de âmbito nacional e internacional e, ainda, num
corpo docente altamente qualificado.
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No início dos anos oitenta, do século passado, tendo
em vista a instalação e expansão do recém-criado
IUBI, em 1979, a partir do IPC, foi desenvolvida a
estratégia de criar cursos que fossem importantes
para as necessidades do país e que, se possível, não
existissem em outras instituições. Isto na linha
que tinha norteado a criação do próprio IPC, que
deveria, numa primeira fase, fornecer os técnicos
qualificados indispensáveis à indústria da região,
aparecendo, assim, a Engenharia Têxtil e a Administração e Contabilidade como os primeiros cursos
a serem ministrados.

Ciência e Tecnologia do Papel e, sucessivamente, os
cursos de Engenharia do Papel, Mestrado e Doutoramento na mesma área.
É de realçar a ligação que a UBI então fez às empresas e suas associações, sendo de destacar a Tecnicelpa e a Celpa, no sentido de colher os seus pontos
de vista e desenvolver os seus programas de ensino
e de investigação de uma forma concertada com os
principais utilizadores.

À semelhança do que acontecia em outros países,
dada a importância crescente da indústria de celulose e papel, em Portugal, e o facto de a UBI, através
do Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis
ter algumas competências na área da celulose, foi
criado, há mais de 25 anos, o Departamento de

Mais tarde, aquando da consolidação do Centro
de Investigação em Ciência e Tecnologia do Papel
solicitou-se, mais uma vez, a participação ativa da
indústria e seus centros de investigação que deram
uma resposta positiva, chegando mesmo a oferecer
equipamento para complementar e permitir a alimentação da máquina de papel piloto, um dos poucos exemplares existentes na Europa e no Mundo.

Pulper piloto

Refinador piloto

Máquina de Papel piloto

Máquina de Papel piloto
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O recrutamento de alunos para Engenharia do
Papel teve, no início algum sucesso, mas passados
alguns anos o número de candidaturas começou
a decrescer e o curso foi extinto. Recentemente
integrou-se esta formação nos cursos de Química
e Biotecnologia, através da realização de teses de
mestrado nas áreas da Biorrefinaria, baseada em
materiais lenhocelulósicos, e no Doutoramento em
Engenharia do Papel, isto é, nas atividades mais
relacionadas com a investigação.

A Unidade de Materiais Fibrosos está ligada a materiais de importância fundamental para a humanidade e daí termos também a responsabilidade de
continuar a produzir conhecimento e transferi-lo
para as empresas para ser convertido em inovação
e valor acrescentado para a economia.
Hoje, mais do que nunca, considera-se que a colaboração Universidade/Empresa é indispensável ao
progresso. Se, até há bem pouco tempo, em Portugal, a maior parte da investigação produzida era
financiada por dinheiros públicos, esta tendência
tem vindo a ser alterada com um investimento,
cada vez maior, do sector privado, à semelhança
dos países mais desenvolvidos.

A partir de 1991, com a criação da Unidade de
Investigação de Materiais Têxteis e Papeleiros, hoje
designada por Materiais Fibrosos e Tecnologias
Ambientais – FibEnTech, reforçou-se a componente de investigação, promovendo a formação de
doutores e construindo e equipando uma estrutura
laboratorial invejável.

A Universidade dispõe de uma infraestrutura laboratorial dedicada à pasta e papel única no país, incluindo equipamento à escala laboratorial e piloto.

Nos nossos dias o consumo de têxteis e de papel per
capita está diretamente relacionado com o índice de
desenvolvimento de uma determinada sociedade.

Vista global do laboratório de tecnologia de pasta, papel e transformação
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Laboratório de tecnologia de papel e transformação

Digestor de circulação forçada

A atividade de investigação do grupo de materiais
papeleiros está centrada na avaliação do potencial
papeleiro de matérias-primas alternativas, tais
como diferentes espécies de eucaliptos e acácias,
na melhoria das propriedades funcionais da pasta
e dos papéis, nomeadamente, os de impressão e escrita, na funcionalização de papéis, e mais recentemente na desconstrução da biomassa vegetal com
vista à produção de açúcares, filmes derivados de
celulose e/ou xilanas e outros biocompósitos.

Em nosso entender, para um sector em franco
desenvolvimento em Portugal, que se alimenta da
fileira florestal, cuja balança comercial apresentou
um saldo positivo de 2.474 milhões de euros em
2013, representando 9,1% do total das exportações
nacionais de bens e 3,4% do total das importações
com um crescimento das exportações de 41%,
entre 2004 e 2011, não pode deixar de ser tido em
devida conta.
A fileira florestal representa 12,1% do número total
de pessoas ao serviço nas empresas das indústrias
transformadoras, 2,2% do total de pessoas ao serviço das empresas em Portugal e 1,7% da população
empregada total.

Do grupo de investigação fazem parte seis professores, um investigador doutorado, um bolseiro de
doutoramento, dois bolseiros de investigação e três
alunos de mestrado. Durante os últimos 5 anos, o
grupo participou em três projetos financiados pela
FCT em colaboração com outras universidades,
nomeadamente, com a Universidade de Lisboa
(ISA), Universidade de Coimbra, Universidade do
Minho e Universidade de Aveiro, e três projetos
envolvendo empresas do sector da pasta e do papel,
nomeadamente a Celtejo, publicou cerca de 38
artigos científicos, em revistas com revisão por pares, participou em 18 conferências, finalizou uma
tese de doutoramento e quatro teses de mestrado,
estando neste momento a decorrer duas teses de
mestrado.

Assim, deveria fazer-se um esforço, ainda maior,
de diálogo entre a indústria e as Universidades no
sentido de potenciar a capacidade instalada, em
meios humanos e materiais, no domínio da investigação, de modo a que ela se transformasse, através
da inovação, em valor acrescentado no sector
empresarial.
Para tal, são necessários progressos radicais no
campo da inovação, investigação e desenvolvimento de processos e produtos, juntamente, com a
educação, formação e desenvolvimento de competências de forma a caminhar-se de forma sólida
para o futuro.

O grupo de investigação colabora ainda com o
Instituto de Investigação da Floresta e Papel (RAIZ),
com a Universidade Nova de Lisboa, com o Instituto Politécnico de Castelo Branco e com a “Ecole
internationale du papier, de la communication
imprimée et des biomatériaux”, de Grenoble.
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IPT

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Pensado em 1973, sujeito a alterações legislativas nessa década e implementado a nível nacional nos anos
80, o Ensino Superior Politécnico (ESP) tinha como objetivo promover uma formação de nível superior, mais
vocacionada para o saber fazer. Constituía-se assim como uma alternativa ao Ensino Universitário, quer em
termos de duração da formação quer em termos de preparação para a vida ativa.

No Portugal conservador e remediado (pelo menos desde o
século XIX), em que a educação sempre constituiu um pilar de
“ascensão social”, um ensino não universitário foi olhado pelas
famílias e por muitos outros com desconfiança. O facto de alguns
dos primeiros politécnicos começarem de imediato a desenvolver
esforços para a sua transformação em Institutos Universitários
pode ser visto como um sinal dessa desconfiança. Apesar disso o
ESP afirmou-se como um sistema de ensino superior curto onde
se incluía a aprendizagem do saber fazer e passou a integrar,
entre outros, os três antigos Institutos Superiores de Engenharia.
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No caso do Curso de Tecnologia de Celulose e Papel
no Instituto Politécnico de Tomar, a afirmação
conseguida junto dos alunos e dos empregadores
foi possível através da implementação de uma estrutura curricular adaptada às atividades empresariais, ao constante diálogo com o exterior e ao
apoio conseguido junto das empresas que logo perceberam as potencialidades dessa formação. A participação dessas empresas no processo educativo
traduziu-se na disponibilização dos seus melhores
quadros para colaborarem na lecionação de temas
específicos e também na sua disponibilidade para
receber alunos quer no final do 2º ano (“estágio
operário”) quer no final do curso (“estágio técnico”).
Estabilizado o processo de “instalação” procurou-se
dinamizar a formação do corpo docente residente, no sentido da sua graduação com Mestrados
ou Doutoramentos, objetivo hoje integralmente
conseguido.

estudos. Em 2005, com o chamado “Processo de
Bolonha”, ocorre nova alteração ao quadro legislativo do ensino superior com a licenciatura a poder ser
concluída em três anos letivos.

Até ao início da década de 90, o número de vagas
disponibilizadas para o primeiro ano do curso era
de 35. Em meados dessa década, com novas instalações construídas, porque era elevada a pressão
das famílias para ingresso no ensino superior e
porque se viviam tempos de política educativa
econométrica, foi imposto ao curso um número
de vagas para o primeiro ano superior a 85 alunos,
valor justificado pelo espaço disponível. Mesmo
considerando que alguns dos antigos alunos do
curso já se encontravam no mercado internacional
de trabalho (o que demonstrava a qualidade da
formação), considerou-se que aquele número não
se coadunava com as necessidades do país, mesmo
tendo em conta áreas afins da atividade. É também
nessa altura que ocorre uma reforma do Ensino
Superior (1997) em que os Politécnicos passam a
poder ministrar a licenciatura na forma bietápica
sendo o primeiro ciclo de bacharelato (3 anos) a
que se segue a licenciatura com mais 2 anos. Neste
quadro, e tentando responder às recomendações
da tutela no sentido de privilegiar cursos de “banda larga”, a opção interna possível foi criar o curso
de Engenharia Química Industrial (hoje designado
por Engenharia Química e Bioquímica), curso que
continuava a integrar a formação papeleira na
forma de disciplinas de opção no primeiro ciclo de

IPT

De referir que, hoje, a quase totalidade das unidades
industriais nacionais e a grande maioria de prestadores de serviços técnicos qualificados ao sector,
contam com a colaboração de ex-alunos deste curso.
Nas últimas décadas e para além da reorganização
empresarial, o convencimento generalizado de que
para suporte da economia nacional bastava o turismo, a preservação do ambiente e sobretudo os serviços (como alternativa à indústria), pensamos ter sido
o motivo para o afastamento de muitos jovens deste
tipo de formação. Também as classificações médias
em Matemática (sistematicamente negativas) no
ensino secundário, vieram a dificultar a captação
de novos alunos. A estes fatores juntam-se o problema demográfico e a continuada concentração de
população na faixa litoral. Apesar disso e depois de
alguns anos de redução acentuada de candidatos,
período em que, curiosamente, esta formação foi
procurada por alunos estrangeiros, nota-se atualmente alguma recuperação do interesse nesta área
por parte dos alunos nacionais.
* No relacionamento com as empresas, uma das
áreas com mais envolvimento do IPT tem sido a
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** Projetos de investigação, específicos da área de
celulose e papel, de docentes do Curso, desde 1999:

formação, quer na área da pasta quer nas áreas do
papel e transformação (Portucel Cacia, Portucel
Setúbal, Grupo Portucel-Soporcel, Caima, Prado,
Fapajal, TECNICELPA, Banco de Portugal, Polícia
Judiciária, PT Inovação, entre outros). Também a
participação em processos de auditoria de Sistemas
de Gestão Qualidade foi generalizada nos sectores
de pasta, papel, cartão e transformação (embalagem e impressão), envolvendo praticamente todas
as empresas daquelas áreas, hoje certificadas. O
IPT está representado na Comissão Científica da
TECNICELPA.

› Optimização da Qualidade da Superfície de Papéis
Revestidos com Pigmentos Modificados
› Síntese de Pigmentos Estruturados Quimicamente: Caulino e Carbonatos de Cálcio
› Estudo da contribuição do Revestimento nas Propriedades dos Papéis Revestidos
› Bleaching of Pinus Pinaster Kraft Pulp
› Estudo da Atividade Antioxidante dos Compostos
Fenólicos da Lenhina Extraídos dos Licores Kraft e
Sulfito
› Influência das Condições de Cozimento sobre a
Estrutura da Lenhina Residual e a Branqueabilidade da Pasta Kraft de Pinus Pinaster
› Pastas de Eucalipto obtidas pelos Processos Kraft,
Bissulfito e Organosolv (Etanol/Água)-Pesquisa das
Diferenças de Qualidade.

* Na componente de investigação e uma vez que ao
ESP está vedada a possibilidade de conferir o grau
de doutor, não é viável a criação de grupos internos
de trabalho com alunos para desenvolver projetos
autónomos com esse fim. Por isso, o trabalho de desenvolvimento com alunos ocorre no domínio das
teses de Mestrado, algumas vezes em parceria com
empresas de celulose. Assim sendo, a investigação
científica tradicional tem sido desenvolvida, pelos
colegas interessados nessa área, em parceria com
Universidades.

** No mesmo período (1999- ) e considerando exclusivamente o universo de celulose e papel foram
publicados pelos docentes do curso 30 artigos
(sendo 5 desses artigos publicados em livro) e feitas
70 comunicações.

** Em termos de Patentes, desde 2009, foram registadas 2 nacionais e 1 internacional no domínio dos
revestimentos e impressão.
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PIEP

POLO DE INOVAÇÃO
EM ENGENHARIA DE POLÍMEROS
O Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) é uma entidade privada sem fins lucrativos de matriz
marcadamente tecnológica e científica, suportada na sua atividade por um modelo de gestão empresarial.

Criado em 18 de abril de 2001 por iniciativa do sector
industrial em estreita colaboração com a Universidade
do Minho através do Departamento de Engenharia de
Polímeros e com o IAPMEI, o PIEP pretende dar resposta, em tempo oportuno, às necessidades de I&D+i das
empresas, desenvolvendo novos materiais e apoiando
a criação de novos produtos inovadores, tecnologias
e ferramentas produtivas, potenciando a criação e a
transferência de know-how resultante da atividade
estruturada de I&D+i.

PIEP

BRUNO PEREIRA DA SILVA
Diretor Projeto PIEP
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Ocupando uma área total de 3.000 m2 e envolvendo um investimento superior a 8 milhões de Euros,
as instalações do PIEP encontram-se situadas no
Campus de Azurém da Universidade do Minho em
Guimarães, onde reúnem condições de excelência
para o exercício da atividade de I&D+i em parceria
com a indústria nacional e internacional.

de know-how e de converter ideias em produtos
sempre em estreita colaboração com a indústria.
Desde a sua génese vocacionado para converter
ideias em produtos, o PIEP reúne know-how num
conjunto de domínios tecnológicos e científicos,
nomeadamente, materiais, engenharia, processamento de termoplásticos & compósitos e testes
& caracterização de materiais, que lhe permitem
suportar de forma integrada todos os processos da
cadeia de desenvolvimento de produto e sistemas,
de diferentes sectores de aplicação, entre os quais,
o automóvel, aeronáutica, defesa e espaço, embalagem, energia, construção civil, saúde & dispositivos
médicos e ambiente.

O PIEP assume como missão ser uma entidade de
referência internacional na inovação em engenharia de polímeros, assegurando uma resposta em
tempo oportuno ás necessidades de I&D+i dos seus
associados e clientes, com base em conhecimento
diferenciado nos domínios tecnológicos estratégicos, materializando a vocação de desenvolvimento

Testes & Caracterização de Materiais

Atendendo à transversalidade dos sectores de
aplicação, o PIEP tem assumido a participação em
diferentes associações e redes nacionais e internacionais, nomeadamente a nível nacional tem participação no, Health Cluster Portugal, Portuguese
Association for the Aerospace Industry (PEMA’s),
Pólo das Tecnologias de Produção (PRODUTECH),
Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering
& Tooling, Plataforma Ferroviária Portuguesa
(PFP), a nível internacional pertence á Organic
Electronic Association (OE-A) e é membro fundador da European Composites, Plastics and Polymer
Processing Platform (ECP4), plataforma europeia
que reúne a alto nível as instituições de investigação, clusters regionais e organizações industriais
do sector da transformação de plásticos e compósitos a nível europeu.

PIEP

Atualmente o PIEP apresenta uma estrutura de
recursos humanos qualificados composta por 38
colaboradores que contribuíram para que no ano
de 2014 o PIEP tenha atingido um volume de negócios de 2M€.
Nos últimos 6 anos o PIEP desenvolveu 295 projetos industriais de I&D+i em parceria com empresas nacionais e internacionais tendo permitido
apresentar um crescimento médio anual de 15%.
A esse crescimento verificado, é de salientar que
ao nível científico e tecnológico foram produzidos,
7 capítulos de livros, 15 artigos em revistas internacionais com referee, 23 publicações em atas de
conferências nacionais, 17 coorientações de teses
e 2 patentes, o que muito tem contribuído para o
posicionamento do PIEP enquanto Entidade do
Sistema Científico e Tecnológico Nacional.
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O aumento das restrições ambientais e a constante
procura da performance aliada à sustentabilidade
tornam muitos materiais plásticos incompatíveis
com as normas de certificação ambiental que
estão a ser implementadas em alguns sectores
industriais. Assim, a substituição de componentes
por equivalentes de compósitos de fibras naturais
torna-se uma alavanca para a competitividade
quando baseada no custo e desempenho das matérias-primas. Estes compósitos para além de apresentarem propriedades estruturais interessantes,
possuem outras características que lhes conferem
uma aplicabilidade multifacetada. Para o sector de
produção de fibras naturais trata-se de criar novas
oportunidades de geração de valor e de escoamento de produtos e subprodutos, numa atividade
estruturada no panorama industrial Português.

compósitos de fibras naturais que permitam gerar
produtos e a posicioná-los competitivamente no
mercado global.
Neste contexto, muitos têm sido os projetos desenvolvidos pelo PIEP em parceria com Centros de
Investigação Internacionais, Entidades do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional e Empresas nacionais e internacionais, entre os quais se destacam
os projetos, ECOPLAST – Research in new biomass-based composites from renewable resources with
improved properties for vehicle parts moulding,
GREEN MOTION – Virtual platform to provide
enterprises the information about ecological materials that may be used in the automotive industry,
REACH for Polymers – innovative instruments
and methodologies to provide the European polymer industry with a solid technical background in
support of REACH, o projeto MPAPER – Ferramenta de previsão do comportamento final da estrutura de uma folha de papel, e o projeto VALORCEL – Desenvolvimento de sistemas poliméricos
reforçados com fibra de celulose, valorizando a
aplicação em produtos eco-sustentáveis.

Com base nas restrições ambientais, no potencial
das entidades com elevado know-how específico e
nas sinergias com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, o PIEP tem procurado a
nível nacional e internacional, fomentar a inovação através do desenvolvimento de materiais

Biopolímero - sistemas poliméricos reforçados com fibra de celulose

PIEP
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O Projeto VALORCEL surgiu de uma parceria entre
o PIEP, o Grupo Portucel Soporcel e o Instituto
de Investigação da Floresta e Papel (RAIZ), o qual
permitiu efetuar o desenvolvimento de sistemas
poliméricos reforçados com fibra de celulose (compósito de fibra celulose), valorizando a aplicação
em produtos eco-sustentáveis. Durante a execução
do projeto foi estudada a incorporação de fibra natural de eucalipto, proveniente do processo de produção de pasta de papel, para o reforço de sistemas
poliméricos, melhorando de forma significativa o
seu desempenho mecânico e ambiental. A fibra de
celulose, que deriva da produção de pasta de papel,
é combinada com diferentes polímeros sintéticos e
biodegradáveis, sendo o seu comportamento otimizado, sobretudo para aplicações específicas como,
por exemplo, em componentes para a indústria
automóvel, de mobiliário e de bens de consumo. A
substituição de componentes por equivalentes

de compósitos de fibras de celulose torna-se uma
alavanca para a competitividade, quando baseada
no custo e no desempenho das matérias-primas”.
Da árvore até ao automóvel
Na fábrica de Cacia da Portucel, em Aveiro, o material lenhoso do eucalipto descascado é destroçado e
transformado em aparas de madeira, seguindo-se o
cozimento, a lavagem e o branqueamento, resultando daí uma pasta. Esta pasta é, então, submetida
a uma série de testes físicos, químicos e mecânicos
no RAIZ, que permitem otimizar a compatibilidade
entre a fibra e o polímero.
A pasta de papel é enviada, posteriormente, para
o PIEP que, após a secagem, efetua a mistura da
fibra e do polímero num processo de extrusão de
materiais, dando origem a um biopolímero mais
resistente e ecológico.

Processo Extrusão – composição do biopolímero
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De seguida, procede-se a testes de caracterização do
biopolímero, essencialmente, de resistência mecânica. A validação final do biopolímero é verificada

através da produção por moldação por injeção de
componentes reais como, por exemplo, consolas e
painéis de veículos.

Consola de veículo em biompolímero

Os novos produtos comprovam a sua mais-valia ao
nível do custo ambiental, incorporando materiais
naturais e diminuindo a utilização de matérias-primas fósseis.
O projeto VALORCEL foi um projeto em copromoção realizado no âmbito do Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN).

investigação e desenvolvimento de novos materiais
e produtos que possam responder às exigências
e desafios da sociedade atual. Assim, existe uma
estratégia de investigação e desenvolvimento que
passa, pela valorização da lenhina na produção de
fibra de carbono, permitindo que esta possa ser
utilizada na produção de produtos para o sector
automóvel e aeronáutico e pela valorização da celulose nano e microfibrilada na produção de filmes
barreia ao oxigénio para o sector da embalagem.

Atendendo ao potencial que os produtos, subprodutos e resíduos da fileira da pasta e do papel apresentam, o PIEP tem assumido como estratégico a
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RAIZ

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO
DA FLORESTA E PAPEL
ENSINO E INVESTIGAÇÃO NA FILEIRA DA PASTA E DO PAPEL
O CONTRIBUTO DO RAIZ
O RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel tem vindo a contribuir de forma única para
o desenvolvimento e dessiminação do conhecimento na fileira da pasta e papel.

O Instituto iniciou a sua actividade em Janeiro de 1996, cobrindo
toda a fileira, da floresta ao papel, e intervindo nas áreas da investigação aplicada, da consultoria e da formação, com o objectivo de
contribuir para o aumento da competitividade da fileira e para a
sua sustentabilidade.
O Grupo Portucel Soporcel, as Universidades de Aveiro e Coimbra
e o Instituto Superior de Agronomia são presentemente os sócios
do RAIZ, associação privada sem fins lucrativos.

RAIZ
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O quadro do RAIZ é constituído por 44 técnicos e
técnicos superiores, contando actualmente com a
colaboração de 26 bolseiros que desenvolvem actividades no âmbito dos vários projectos de investigação em curso.

O Instituto dispõe de Laboratórios especializados
em várias áreas para apoio às actividades de investigação próprias e às áreas operacionais do Grupo
e do Sector.

Laboratórios do RAIZ

Desde a sua formação, o RAIZ tem trabalhado em
estreita cooperação com várias instituições do
Sistema Científico Nacional, desde logo com com
os associados, mas também com a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade da
Beira Interior, o Instituto de Tecnologia Química e
Biológica/Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, o Instituto Superior Técnico, o Instituto de
Investigação Científica e Tropical e, mais recentemente, com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a Universidade do Minho, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a
Universidade de Évora, a Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e a Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Foi estudado o seu desempenho florestal e industrial, até ao nível do impacte das características
químicas no cozimento e no branqueamento da
pasta e da aptidão papeleira das fibras, tendo-se
constituído um património de conhecimento destacado a nível mundial sobre esta espécie.
Na área florestal as actividades fundadoras repartiram-se pelas seguintes linhas:
› Melhoramento genético do eucalipto (selecção de
progenitores, cruzamento, avaliação e propagação
dos clones com melhor desempenho – em termos
de produtividade florestal e características
tecnológicas – passíveis de gerar maior potencial
de produção anual de pasta por hectare plantado).
› Biotecnologia, com o objectivo de apoiar a
propagação vegetativa, avaliar a diversidade
. genética do universo de clones recomendados,
promover a certificação da identidade clonal
e desenvolver a selecção assistida por marcadores
moleculares.

Nos primeiros anos da sua actividade, o conhecimento sobre o eucalyptus globulus já desenvolvido
internamente nas empresas fundadoras (Portucel e
Soporcel), no Instituto Superior de Agronomia e nas
Universidades de Aveiro, Coimbra e Beira-Interior,
foi conjuntamente aprofundado e complementado.

RAIZ
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› Práticas silvícolas (conhecimento das
características dos solos e das necessidades
nutricionais do eucalipto, permitindo estabelecer
recomendações para a preparação do solo,
a adubação e a gestão de resíduos).
› Monitorização e gestão de pragas na floresta
de eucalipto (em particular a Phoracantha
semipunctata e o Gonipterus scutellatus).

› Caracterização edafo-climática das áreas passíveis
de florestação, permitindo qualificar a sua aptidão
para o E. globulus e estabelecer as práticas
silvícolas e materiais genéticos ajustados às
características locais.

Melhoramento genético do eucalipto

Na área tecnológica:
› Descrição química completa e detalhada da
madeira de E. globulus, conhecimento
fundamental para compreender os desempenhos
no processo de cozimento kraft e no
branqueamento da pasta.
› Estudo da cinética do cozimento kraft de madeira
de E. globulus e da influência das condições
processuais na qualidade da pasta.
› Estudo da pré-deslinhificação com oxigénio (uma
e duas fases), com avaliação da influência na
aptidão papeleira da pasta e nos impactes
ambientais.
› Estudo da cinética e da estequiometria em
sequências de branqueamento ECF.
› Aptidão papeleira da fibra de E. globulus e
benchmark com outras espécies de eucalipto
e outras fibras curtas.
› Resíduos sólidos – Identificação de medidas para
minimização da geração e estudo de aplicações
potenciais, internas e externas, para cada tipo
de resíduo.
› Fábrica fechada – Estudo dos impactes do fecho
de circuitos nos níveis de elementos não
processuais nas correntes do processo.

RAIZ

Estudo da cinética do cozimento e deslinhificação
com oxigénio da pasta de E. globulus

No domínio da investigação aplicada, o RAIZ abriu
entretanto novas áreas de actividade: a eco-fisiologia florestal, culturas bioenergéticas, controlo
da vegetação espontânea, biometria, gestão da
informação, apoio a projectos internacionais, em
particular o projecto florestal de Moçambique,
papel e qualidade da impressão, bio-refinaria e bio-produtos, potenciando a colaboração com Institutos de I&D e Universidades nacionais e internacionais (e.g. NCSU EUA, INRA-CNRS-CIRAD França),
nomeadamente através de vários projectos financiados pela FCT e pelo programa QREN.
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Dos vários resultados alcançados, referem-se os
seguintes:

regiões de produtividade para E. globulus;
› Um sistema óptico que permite acompanhar em
tempo real a interacção entre a tinta e o papel na
impressão jacto de tinta, desenvolvido pela
Universidade da Beira Interior;
› Um processo de extracção e purificação de
compostos triterpénicos da casca do eucalipto,
resultante de investigação realizada na
Universidade de Aveiro;
› Uma solução para o aumento da resistência em
húmido da folha de papel, utilizando celulose
nano ou microfibrilada, desenvolvida em
cooperação com a Universidade de Coimbra.
› Um compósito de polímeros e fibras de celulose,
desenvolvido em conjunto com o PIEP – Polo de
Inovação em Engenharia dos Polímeros, da
Universidade do Minho.

› A identificação de materiais genéticos com cerca
de 20% de ganhos em volume verificados
operacionalmente;
› O desenvolvimento de um protocolo de clonagem
de E. globulus e um protocolo de verificação da
identidade clonal e diversidade (com marcadores
moleculares);
› O desenvolvimento de protocolos de
recomendação de fertilização e práticas silvícolas
adequadas a diferentes condições (eg. local, idade);
› O desenvolvimento de protocolos de
monitorização e controlo de pargas e doenças
(e.g. luta biológica contra o Gonipterus platensis);
› O desenvolvimento de um mapa nacional de

Sistema óptico para estudo da interacção tinta/papel e compósito com fibras de celulose

O aprofundamento do conhecimento nas diversas
áreas, a estreita cooperação com as Universidades
da rede e o diálogo com as áreas operacionais das
empresas (florestal e industriais) permitiu ao RAIZ
dotar-se de competências específicas, mas também desenvolver uma capacidade de abordagem
integrada de muitas questões, potenciando a sua
intervenção qualificada no sector, a nível nacional
e internacional.

entendimento da Directiva e formar os técnicos
do Instituto na sua correcta interpretação técnico-económica.
Na primeira revisão deste documento, concluída
em Setembro de 2014, o RAIZ liderou a intervenção industrial a nível europeu, contribuindo para
uma abordagem custo/benefício tecnicamente sustentada e para a consideração de especificidades do
sector português da pasta e papel.

Na redacção do primeiro BREF (Best Available
Technologies (BAT) REFerence document) do sector
o Raiz teve uma participação muito activa, em
colaboração com a indústria nacional através da
associação Celpa.

Na área do ambiente, o RAIZ, em colaboração com a
Universidade de Aveiro, elaborou o primeiro levantamento das emissões de CO2 do sector nacional de
pasta e papel e desenvolveu uma ferramenta para
cálculo da pegada de carbono de produtos papeleiros.

Na sequência da publicação do BREF foi promovida
uma discussão técnica com o Instituto do Ambiente,
em cooperação com a Celpa, sobre a aplicação das
BATs à indústria nacional para flexibilizar o

RAIZ

Mais recentemente, tem participado na discussão
internacional sobre a definição do conceito da pegada de água e das metodologias de cálculo propostas.
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No domínio florestal destaca-se a colaboração e
apoio à Estação Florestal Nacional no desenvolvimento de programas de Investigação, Desenvolvimento e Divulgação, de que são exemplos algumas
iniciativas AGRO, a preparação das propostas
PINUS I e PINUS II e o papel central desempenhado
pelo RAIZ nos trabalhos da CT145 (órgão técnico
que visa a elaboração de documentos e pareceres
normativos, no domínio da gestão florestal), e na
preparação de NP4406 (2003) referente à Gestão
Florestal Sustentável, que hoje constitui enquadramento oficial para certificação florestal em Portugal e internacionalmente (de acordo com o PEFC).

entidades públicas e privadas. O Programa prevê
planos de ação específicos para o controlo de determinadas pragas ou doenças, de que é exemplo o Plano de Controlo para o insecto Gonipterus platensis.
Na área da formação o RAIZ desenvolve sistematicamente actividades de difusão do conhecimento
junto das unidades operacionais do Grupo (florestal
e industrial), mas também dirigidas a entidades externas, em particular no domínio florestal, nomeadamente a Associações de Produtores Florestais.
A rede de 11 montras tecnológicas, situadas de norte a sul do País, permite dar a conhecer no terreno
o resultado das boas práticas silvícolas, partilhando
o conhecimento desenvolvido e contribuindo para
a promoção da competitividade da Fileira Florestal
do Eucalipto.

O RAIZ faz parte da equipa técnica responsável
pela elaboração e acompanhamento do Programa
Operacional de Sanidade Florestal. Este Programa
é coordenado pelo ICNF e nele participam várias

Montra tecnológica e floresta clonal

O RAIZ, em colaboração com várias Universidades,
organizou e promoveu a realização de dois cursos de
mestrado nas áreas florestal e industrial: Mestrado
em Silvicultura de Espécies de Crescimento Rápido,
em conjunto com a Universidade Técnica de Lisboa
e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e
Mestrado em Engenharia de Processos de Produção
de Pasta para Papel, em conjunto com as Universidades de Aveiro, Coimbra e Beira Interior, ambos
com edições em 2000/2001 e 2003/2004.

com quem coopera, contribuindo para o reforço de
competências dedicadas nessas entidades.
A ligação directa com as unidades operacionais constitui, por um lado, uma oportunidade para alinhar,
de forma dinâmica e interactiva, as orientações da
investigação com as necessidades do sector e, por
outro, acelerar o processo de inovação subsequente.
O desenvolvimento do conhecimento que a actividade de investigação orientada gera é potenciador
da capacidade de consultoria qualificada para apoio
à resolução de problemas operacionais, pelo que a
coexistência destas duas actividades, bem como da
formação especializada, numa mesma estrutura
permite ganhos sinérgicos muito relevantes.

Os resultados da actividade do RAIZ ao longo dos
seus vinte anos de existência evidenciam a relevância de uma estrutura de interface entre as unidades
de produção de um sector e o Sistema Científico,
para o reforço da inovação, competitividade e
sustentabilidade desse mesmo sector. Esta estrutura,
para além do desenvolvimento de competências
próprias em áreas-chave do conhecimento específico, permite potenciar e dar unidade à investigação
levada a cabo nas entidades do Sistema Científico

RAIZ

O RAIZ tem procurado desempenhar este papel
na fileira da pasta e do papel e, após vinte anos de
intervenção, está preparado para responder aos
desafios que o futuro não deixará de trazer.
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Grupo Portucel
Soporcel muda
de nome para
The Navigator
Company
LUSA | 05 Fevereiro 2016

O Grupo Portucel/Soporcel vai
mudar de nome para The Navigator Company, uma alteração
que se tornará efetiva a partir
das 00:00 de sábado, disseram à
Lusa fontes da empresa.
A nova “Navigator”, liderada
por Diogo da Silveira, justifica a
adoção da nova identidade corporativa para dar “uma imagem
mais moderna e apelativa a um
dos maiores grupos empresariais
nacionais com uma forte componente internacional”.
…

Europac investe
30 milhões
em nova fábrica
em Marrocos
19 Jan. 2016

Nova fábrica em Tânger terá
capacidade instalada de 100
milhões de metros quadrados de
cartão e vai criar 114 postos de
trabalho diretos.
A Europac anunciou hoje a inauguração de uma nova unidade em
Tânger, Marrocos, num investimento de 30 milhões de euros.
Este é, segundo a empresa espanhola, o primeiro investimento da
empresa fora da Europa e o maior
realizado pelo grupo desde 2010.
…
Fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/
europac-investe-30-milhoes-em-nova-fabrica-em-marrocos_240111.html

Fonte: http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/grupo_portucel_soporcel_muda_de
_nome_para_the_navigator_company.html
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Europac kraft
Viana obtém
certificação
máxima em
segurança
laboral
A fábrica de papel kraftliner do
Grupo Europac em Viana do Castelo obteve a certificação máxima
para o seu Sistema de Gestão de
Segurança e Saúde no Trabalho,
de acordo com as exigentes regras
estabelecidas pela norma internacional OHSAS 18001. De destacar
que o Índice de Frequência, que
determina o número de acidentes
com baixa por cada milhão de
horas trabalhadas, caiu 60% desde
2010.
…
A certificação reforça o programa
de segurança da Europac Kraft
Viana e junta-se a outras certificações já obtidas pela fábrica em
áreas como a gestão energética,
qualidade ou sustentabilidade,
que para Mário Amaral “fazem
desta instalação uma referência
de eficiência, qualidade e respeito
pelo meio-ambiente no mercado
europeu”.
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UBI assina
protocolo com
a Celtejo
COVILHÃ – A Celtejo assinou um
protocolo de cooperação com a
UBI na passada sexta-feira, dia 23
outubro. Dois bolseiros de investigação e estágios para finalistas da
UBI são dois dos vários compromissos assumidos entre ambas as
instituições.
Para além dos estágios destinados
a finalistas da UBI na empresa de
celulose, a UBI terá dois bolseiros
de doutoramento que trabalharão de acordo com temáticas
prioritárias definidas pela Celtejo
dentro da área da Celulose, Papel
e Ambiente. A UBI reserva para si
o direito de publicar em revistas
da especialidade uma descrição
geral de cada projeto realizado,
em conjunto com a empresa.
A CELTEJO proporcionará à UBI,
a título de Mecenato, um montante anual que será usado preferencialmente para a manutenção de
equipamentos do Laboratório, que
passará a designar-se “Laboratório
Celtejo”, e o patrocínio à investigação dos dois Bolseiros.
…

Nova fábrica de
papel investe 30
milhões em Vila
Velha de Ródão
LUSA | 03 Setembro 2015

O arranque da obra acontecerá
no início do próximo ano. A
fábrica criará “mais de 40 postos
de trabalho”.
Uma nova fábrica de produção
de bobines de papel ‘tissue’ vai
instalar-se em Vila Velha de Ródão, um investimento que ronda
os 30 milhões de euros, disse hoje
à agência Lusa o presidente da
câmara local.
…
O autarca explicou que o projeto
Paper Prime está ligado a um
grupo português do distrito de
Coimbra (Trevipapel) que, numa
primeira fase, irá produzir bobines de papel ‘tissue’.
“O projeto já está em execução e,
se tudo correr bem, o arranque
da obra irá acontecer no início de
2016”, adiantou.
…
Fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/nova-fabrica-de-papel-investe-30-milhoes-em-vila-velha-de-rodao_227843.html

Fonte: http://local.pt/portugal/ubi-assina-protocolo-com-a-celtejo/

Renova aposta na
produção de papel
de qualidade superior com investimento de 40ME
LUSA | 24 Agosto 2015

A “máquina de papel número 7”,
cuja entrada em funcionamento
está prevista para o segundo
semestre de 2016, permitirá aumentar a capacidade de produção em 50%.
A Renova, Fábrica de Papel do
Almonda, em Torres Novas, vai
apostar numa tecnologia inovadora na Europa para produzir papel tecido de qualidade superior,
“com mais volume, mais macio e
mais absorvente”, um investimento de 40 milhões de euros hoje
apresentado.
Paulo Pereira adiantou que a
fábrica em França, um investimento de 10 milhões de euros,
será destinada apenas à transformação, continuando a produção
de papel a fazer-se no concelho de
Torres Novas.
…
Nas duas fábricas instaladas neste
concelho do distrito de Santarém,
junto ao rio Almonda, a Renova
procede à reciclagem de papel
(que representa 50% da matéria-prima usada na produção), produz o papel e transforma, empregando cerca de 600 pessoas.
…
Fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/renova-aposta-na-producao-de-papel-de-qualidade-superior-com-investimento-de-40me_225989.html
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Valorização energética de cepos
de Eucalyptus globulus por processos
termoquímicos
Filomena Pinto, LNEG, Unidade de Bioenergia, Estrada do Paço do Lumiar, 22, 1649-038 Lisboa, filomena.pinto@lneg.pt
Jorge Gominho, ISA-CEF, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, jgominho@isa.ulisboa.pt

A indústria de celulose e papel da Península Ibérica tem como principal matéria-prima a Eucalyptus globulus. Esta espécie apresenta um rápido
crescimento, uma elevada produtividade e uma
excelente qualidade papeleira para a produção
de papéis de impressão e escrita. A Eucalyptus
globulus é explorada em talhadia em duas a três
rotações com ciclos de 9 a 12 anos, que dependem
das condições edafoclimáticas. No fim da sua exploração comercial, os povoamentos são reconvertidos e os cepos arrancados para a instalação
de um novo povoamento. Se antes, esta biomassa
subterrânea era destroçada e incorporada no solo,
hoje em dia, os cepos são removidos e utilizados
como biomassa sólida para a produção de calor e
energia em centrais térmicas de biomassa. No entanto a remoção desta biomassa pode provocar o
desequilíbrio nos ciclos de nutrientes, contribuindo para o empobrecimento dos solos. De modo a
prevenir esta baixa de fertilidade do solo, a incorporação das cinzas de combustão ou gaseificação
pode ser uma das formas de voltar a incorporar os
elementos minerais que foram removidos.

O processo de combustão permite a produção direta
de calor ou energia, ao passo que no processo de gaseificação existe uma produção de um gás de síntese
constituído por H2, CO, CO2 e hidrocarbonetos gasosos. Este gás pode ser usado em motores, turbinas,
queimadores ou em síntese química para a produção
de combustíveis líquidos e outros produtos.
Nos ensaios de combustão e gasificação tendo como
matéria-prima cepos de eucalipto, não foram observados nenhuns problemas operacionais. Assim, as
emissões de SO2 e NOx da combustão foram inferiores aos valores permitidos pela legislação, respetivamente 500 e 650 mg/m3. Para garantir emissões de
CO abaixo dos valores legislados a temperatura de
combustão deve ser inferior a 700ºC e o excesso de ar
deve ser 30%. Para as condições de gasificação selecionadas (850ºC e razão de equivalência de 0,2) os teores de H2S foram inferiores aos exigidos pela maioria
das utilizações (caldeiras, motores e turbinas). No entanto, em relação ao teor de NH3 é necessário alguma
precaução visto que se não existe nenhuma limitação para a sua utilização em caldeiras, o seu conteúdo
poderá tornar-se crítico para utilizações mais restritivas, nomeadamente pilhas de combustível ou síntese química, sendo necessário um pré-tratamento
para a redução de NH3.
Este trabalho de investigação foi financiado por
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