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Editorial

O bom...

Bem-vindos ao número 48 da nossa revista, o segundo neste novo modelo de distribuição em simultâneo com 

a Pasta e Papel Magazine. Dando seguimento ao projeto que tinhamos em mente com esta alteração, o nosso 

caderno apresenta um conjunto de intervenções de técnicos da indústria, sobre variados temas: floresta, qua-

lidade, inovação, impressão, manutenção, segurança. É esta a dinâmica que queremos imprimir na publicação, 

partilhando a opinião e o conhecimento da grande “equipa” de associados que a Tecnicelpa agrega. A todos os 

que responderam com entusiasmo ao nosso desafio deixo aqui, em nome do Conselho Diretivo da Tecnicelpa, o 

nosso agradecimento e os votos para que estas intervenções sejam as primeiras de muitas.

O mau...

Mais um verão quente, mais uma aflição desmedida com os fogos espalhados pelo território Português. Tudo se 

repete, como se só dependesse de fatores exógenos à capacidade da sociedade, mudar o estado das coisas. 

Lá fomos confrontados de novo com algumas barbaridades ecoadas nas ultra-maratonas pirotécnicas dos jor-

nais televisivos, nas declarações errantes de governantes, políticos, autarcas, autoridades e inúmeros “opinion 

makers” com “ar” de quem nunca assistiu a um incêndio para lá do sofá da sala. 

Quando se sabe o que é preciso fazer, porque acontece o que acontece, que a causa do problema não são os culpa-

dos que sucessivamente se vão acrescentando à longa lista de “expiatórios”, e que já incluiram os madeireiros, as ce-

luloses, o eucalipto (ainda incluído), é muito angustiante viver estes períodos. Acontece-nos um pouco a todos nós.

Chegará a altura de pormos de parte o discurso da culpa e executar um plano nacional de prevenção dos incên-

dios florestais, e outros, envolvendo todas as partes que para ele possam contribuir. Só assim teremos verões 

mais descansados, sustentadamente.

E o futuro...

É cada vez mais frequente ouvirmos e lermos acerca da nova vaga de desenvolvimento digital aplicado e que 

se designa por Indústria 4.0. Assenta num conjunto de algumas tecnologias para automação e troca de dados e 

utiliza conceitos de sistemas ciber-físicos, internet das coisas e computação em nuvem.

A ideia é fazer com que as máquinas possam “aprender”, pela análise dos dados que geram através dos inúme-

ros sensores que dispõem, aplicando algoritmos de análise multivariável para previsão de comportamento, há 

muito conhecidos mas que agora representam oportunidades de desenvolvimento muito mais concretas pela 

evolução na rapidez de tratamento de dados.

Á primeira vista a ideia remete-nos para uma indústria sem intervenção humana, baseada apenas nas máqui-

nas. Esta visão é redutora.  As possibilidades que esta nova era digital abre são tão vastas que nos é difícil imagi-

nar o que poderá acontecer e a que ritmo de mudança. Mas imaginem o que não seria termos as nossas florestas 

monitoradas, recolhendo todo o tipo de dados necessários para alimentar modelos que antecipassem os fatores 

de risco de incêndio. Seria sem dúvida uma mudança muito bem-vinda.

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo
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No dia 30 de junho, decorreu um notável seminário 
sobre caldeiras de biomassa utilizadas na indústria de 
pasta e papel, que contou com a participação da Val-
met, da Enkrott e uma visita à Caima.

A sessão teórica do evento decorreu no hotel Segre-
dos de Vale Manso, que conjuga as boas instalações 
e gastronomia, com uma lindíssima paisagem sobre o 
espelho de água da albufeira do Castelo do Bode, en-
tusiasticamente mencionada pelos participantes.

Durante a manhã sucederam-se três intervenções da 
Valmet, com Jukka Louhimo, Global Product Manager, 
Process & Solution Design sobre a caldeira e particu-
laridades do seu funcionamento, seguindo-se ainda 
em inglês, Peter Anson, Product Sales Manager, Flue 
gas cleaning in Pulp and Energy’s Biotech and Environ-
mental Systems sobre sistemas de controlo ambiental 
da caldeira, terminando a manhã já na língua portu-
guesa Amadeu Santos, Country Manager, Automation

South Europe and Africa, que falou de sistemas de au-
tomação também associados à caldeira de biomassa. 
Da parte da tarde Jorge Martins da empresa Enkrott 
falou sobre os efeitos da água na caldeira, nomeada-
mente a Corrosão, Incrustação e Eficiência Energéti-
ca, descrevendo as novas tecnologias disponíveis por 
forma a melhorar o desempenho na caldeira. O even-
to contou com a experiente moderação de Agostinho 
Dolores Ferreira.

De seguida o grupo deslocou-se até à Caima em Cons-
tância, onde foi agradavelmente recebido pelo Dire-
tor Gualter Vasco, que acompanhou a visita Técnica 
à fábrica e cuja descrição se dá nota a seguir.

A Tecnicelpa felicita todos os que estiveram presen-
tes, por esta fantástica experiência, agradecendo re-
conhecida à Caima, na pessoa do seu anfitrião, pela 
visita técnica e pelo acolhimento neste evento.

Seminário

Com visita à Caima, em Constância

Caldeiras de biomassa: estado da arte 

Moderador A. Dolores Ferreira - Sócio n.º 335

Sala de acolhimento na Caima Audiência no Seminário
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No passado no dia 30 de Junho os participantes no 
Seminário “Caldeiras de biomassa: Estado da arte”, 
visitaram a Central Termoeléctrica a Biomassa de 
Constância, instalada na fábrica da Caima, junto à pi-
toresca Vila de Constância.

A visita foi precedida de uma breve sessão de boas-
vindas, durante a qual se deu a conhecer aos visi-
tantes a Caima, empresa que em breve celebrará 130 
anos de existência e que terminou recentemente um 
ambicioso projecto de conversão para a produção de 
pasta solúvel. Naturalmente que a sua integração 
no Grupo Altri e a sua presença no sector das ener-
gias renováveis foram também temas abordados. 
A curiosidade dos presentes sobre a pasta solúvel e 
sobre os mercados que serve, quase relegou o objec-
tivo da visita para um plano secundário, mas, com 
o esforço de todos, foi possível recentrar o tema na 
produção de energia a partir da biomassa florestal e 
nos desafios que esta actividade coloca àqueles que 
ousam nela apostar. 

A Caima deu os primeiros passos na utilização da bio-
massa florestal para a produção de energia em 1999, 
tendo naquela altura optado pela instalação de uma 
caldeira de leito fluidizado borbulhante, a primeira 
em Portugal e, segundo o fornecedor, a Kvaerner na 
altura, a primeira caldeira daquele tipo a utilizar cas-
ca de eucalipto globulus como combustível principal. 

Esta caldeira mantém-se em operação, queimando a 
casca da madeira usada na produção de pasta, recor-
rendo complementarmente à utilização de biomassa 
florestal de mercado.

A Central Termoeléctrica a Biomassa de Constância é 
parte de um projecto lançado em 2005, ao qual esteve 
subjacente a decisão do Grupo Altri promover a va-
lorização da biomassa florestal como parte da estra-
tégia de redução do risco de incêndio florestal; nessa 
altura, com os resultados dramáticos dos incêndios 
ocorridos naquele ano bem presentes, a Altri decidiu 
apostar na retirada da biomassa da floresta e promo-
ver a sua valorização energética. Da materialização 
deste projecto resultaram as centrais de Ródão, insta-
lada na Celtejo e que arrancou em 2006, a central da 
Figueira da Foz, instalada na Celbi e que arrancou em 
Abril de 2009 e a central de Constância que arrancou 
em Agosto daquele mesmo ano.

A central de Constância é constituída por uma ins-
talação de recepção, armazenamento e alimentação 
de biomassa com capacidade para armazenar cerca 
de 12.000m3, uma caldeira de leito fluidizado bor-
bulhante com cerca de 50MW térmicos e um tur-
bogerador a vapor, de condensação, com 14MVA de 
potência nominal. O tratamento dos gases de fumo 
é assegurado por um electrofiltro de uma câmara e 
três campos. 

GUALTER VASCO
Caima Indústria de Celulose S.A.
Sócio n.º 1046

Visita à Caima 

Caima - Sala de controlo Parque de madeiras
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A central, apesar de instalada dentro do perímetro 
fabril, é completamente autónoma, beneficiando ape-
nas dos serviços de suporte existentes, uma vez que 
a operação e a manutenção é assegurada pela Caima.

Projectos desta natureza têm normalmente um im-
pacto que não se circunscreve à região onde se inse-
rem e que vai para lá das externalidades associadas ao 
contributo para o cumprimento dos objectivos nacio-
nais de redução de emissões fósseis ou dos benefícios 
da produção descentralizada de energia para a gestão 
da rede de distribuição; ainda assim, é inegável, são 
os efeitos sócio-económicos sentidos ao nível local 
que mais relevam e é também com base nestes que se 
deve aferir o mérito destes investimentos.

Nos sete anos que leva de funcionamento, a central 
tem injectado na rede, por ano, em média, cerca de 
83 GWh. Anualmente são consumidas nesta central 
cerca de 150 mil toneladas de biomassa florestal, in-
tegralmente de mercado, o correspondente a cerca de

4,5 milhões de euros canalizados para as empresas 
do sector silvícola e florestal da região, contribuindo 
para a redução do risco de incêndios florestais numa 
área estimada em cerca de 100 mil hectares. Estima-
se ainda que a entrada em exploração da central te-
nha estimulado a criação de cerca de 100 empregos 
directos e um número ainda maior de empregos indi-
rectos, maioritariamente no sector primário.

No final da visita e tendo em consideração as opiniões 
manifestadas pela generalidade dos participantes, 
fica a confirmação da importância que eventos como 
este assumem para a nossa indústria, seja como fon-
tes de conhecimento ou enquanto simples ferramen-
tas de networking.

E fica a agradável sensação de saber que a nossa asso-
ciação, a Tecnicelpa, continua atenta aos temas rele-
vantes para o nosso sector, mantendo uma capacida-
de mobilizadora e um dinamismo de invejar.
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José Manuel Marques Pedrosa, licenciado pela Universidade do Porto 
em Engenharia Química, dedicou a sua vida profissional à indústria 
da celulose e do papel.

Em 1964 entrou para os quadros do Centro industrial de celulose em 
Constância, pertencente à empresa inglesa registada à época: Caima 
Pulp Co. Assumiu o cargo de diretor do departamento de produção de 
pasta de celulose, pelo existente processo químico do bissulfito de cál-
cio. Foi um defensor e precursor da conversão da então base de cálcio 
para a atual base de magnésio. No ano de 1969, optando seguir outra 
das suas faculdades, aceitou o convite da Vendor Lda., empresa ligada 
essencialmente à comercialização de equipamentos para a indústria 
de celulose e papel, para chefiar o departamento técnico-comercial. 
Porém, não abandonou de todo a sua vocação para a química indus-
trial, e integra, extra Vendor, um promissor projeto de extração de 
óxido de magnésio da água do mar. Projeto nacional que morreu após 
abril de 1974. No ano seguinte regressa a Constância, por convite da 
Caima Pulp, para o cargo de diretor da fábrica, onde se mantém até 
1981. Nesta data é nomeado administrador da mesma empresa, então 
sob o registo de Companhia de Celulose do Caima S.A.R.L., com sede 
em Lisboa, para onde se transfere. Reformou-se em 2001 deixando no-
tável obra feita, executada no exercício do seu cargo de administrador 
do desenvolvimento industrial. 

Foi sócio honorário da Tecnicelpa, tendo exercido vários cargos nos 
órgãos sociais desta organização, designadamente: Vice-presidente 
do Conselho Diretivo, Secretário do Conselho Fiscal e Presidente do 
Conselho Fiscal.

Foi um homem de cultura; um esteta sensível à beleza do espírito e à 
beleza da matéria; um artista com talento para a música e para a pin-
tura; um sereno comunicador e conversador, que irradiava natural e 
inesquecível simpatia.

JOSÉ MANUEL MARQUES PEDROSA
Sócio n.º 23

(15/04/1938 - 25/07/2016)

João Oliveira Batista
Sócio n.º 19

IN MEMORIAM

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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Workshop

EUCEPA strategy 
No dia 5 de setembro, decorreu em Schiphol, na Ho-
landa, um workshop da EUCEPA, sobre o mote: “In 
light of the rapidly changing business, political and en-
vironmental world affecting the Forest Products / Bio-
Fibre-based Industries; how should EU CE PA position 
itself to effectively serve the Member Associations and 
contribute to serving their individual memberships”.

A Tecnicelpa esteve representada, pelo antigo presi-
dente Ângelo Loureiro (sócio n.º 8).

Na próxima edição, faremos uma exposição mais ex-
tensa deste conteúdo.

Reunião de trabalho EUCEPA em Schipol - Holanda

John Kirby - Moderador Workshop room
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Novos Sócios Individuais Admitidos: 
› João Eduardo Lopes Alves  – The Navigator Company

› Pedro Claro – Estudante

› Amadeu Martins Santos - Valmet

› Diogo Filipe da Costa Rodrigues Branco - Cimpor  

› Susana Lúcia Fernandes Magalhães – The Navigator Company

› João Afonso Santos Ferreira – The Navigator Company

› Micaela Silva Santos  – CELBI (grupo ALTRI)

› Henrique Ferreira da Costa   – CELBI (grupo ALTRI)

› João Miguel Carrageta dos Santos  – The Navigator Company

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 1
Coletivos: 0

Individuais: 9
Coletivos: 0

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 348
COLETIVOS: 75

NOTÍCIAS DA TECNICELPAinfo tecnicelpa 48

XXIII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL da Floresta, Pasta e Papel Tecnicelpa 2016
12 a 14 outubro 2016

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TISSUE
Novembro 2016

ABTCP 2016 – 49º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel
25-27 Out.; S. Paulo – Brasil (ABTCP)

ATIP ANUAL MEETING 
8-9 Nov.; Grenoble – France (ATIP)

EUROPEAN PAPER WEEK
22-24 Nov.; Brussels – Belgium (CEPI)

INTERNATIONAL MEETING OF SLOVENIA PAPER INDUSTRY
23-24 Nov.; Bled – Slovenia

Eventos Tecnicelpa

Eventos Internacionais

Calendário de Eventos

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
TECNICELPA desde 1980
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com
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ARTIGO DE OPINIÃO
CELSO FOELKEL

O setor de base florestal, onde se incluem os fabrican-
tes de celulose e papel, madeira serrada, painéis de 
madeira e muitos outros produtos derivados das ma-
deiras dos eucaliptos e pinheiros, sempre foi conheci-
do como tendo muitas dificuldades para comunicação 
com as partes interessadas da sociedade.  Esse fato é 
antigo e as pessoas do setor reconhecem isso, pois têm 
dificuldades até mesmo em seus lares para informar 
seus familiares sobre os aspectos de sustentabilidade 
do setor. Tenho também observado as dificuldades, às 
vezes, até mesmo a falta de vontade ou de coragem, 
para as pessoas exporem suas ideias e argumentos 
em fóruns de debates, audiências públicas, mídia te-
levisiva, etc. Isso vem acontecendo tanto em temas 
ambientais, como tecnológicos e principalmente de 
sustentabilidade socioambiental.  Foram diversas as 
crises que o setor teve que enfrentar e se posicionar 
em relação a aspectos dos processos industrial e flo-
restal, que apresentavam algum tipo de ansiedade 
para a sociedade. Os principais e mais lembrados são 
aqueles relacionados aos seus poluentes aéreos (odor) 
e hídricos (contaminantes perigosos), ao processo de 
branqueamento da celulose com cloro (geração de 
dioxinas e furanos), ao plantio de florestas homogê-
neas (monocultivos) e finalmente agora, em relação 
aos organismos geneticamente modificados.

Na maioria dos casos, o setor de base florestal teve difi-
culdades para se mostrar proativo e receptivo, muitas 

vezes se posicionando de forma reativa e inadequada. 
É comum a prática do “low profile”, às vezes até mes-
mo do “no profile”, que mais ou menos significa “dei-
xar que o tempo permita que as coisas se resolvam 
pelo esquecimento”.

Os aspectos dos impactos ambientais nas florestas e nas 
fábricas e a crise das dioxinas e furanos foram resolvi-
dos por mudanças tecnológicas e por procedimentos 
técnicos importantes, os quais foram sendo gradual-
mente implementados em pelo menos duas décadas. 
Também foram importantes as certificações ambien-
tais e florestais, que foram abraçadas pelo setor. Ape-
sar das dificuldades nas comunicações, os processos 
críticos vêm-se resolvendo com “trabalho de campo” 
paciente e eficiente e dá para perceber claramente que 
não se muda a opinião pública com um passe de má-
gica, até mesmo porque não existe varinha de condão.

Os bons exemplos são as melhores formas de se con-
seguir mudanças de posicionamento dos que criticam 
nossas práticas e tecnologias. Quaisquer que sejam 
os interlocutores nos processos de comunicação, eles 
sempre serão receptivos a conhecerem exemplos de 
sucesso comprovado, com sustentabilidade não ape-
nas empresarial, mas principalmente socioambiental. 
Quanto mais exemplos positivos se tiverem, sendo 
eles comunicados ao público em um período de tem-
po longo, mais facilmente se dissipam as ondas de ne-
gativismo e melhor fica a imagem de quem necessitar 
esse tipo de mudança.

A biotecnologia tem oferecido à sociedade humana 
inúmeras oportunidades de melhoria de desempe-
nhos agrícolas, florestais, alimentícios, zootécnicos e 
também na medicina. Agora, com o crescimento dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos na área da 
engenharia genética, surge mais um fator de disso-
nância com o público geral, que precisa não apenas 
de comunicação, mas de entendimento e convenci-
mento a quem sobre ele tiver inquietudes. Trata-se da 
transgenia, que tem mostrado dificuldades até mesmo 
no entendimento do que significa essa palavra nova e 
difícil por parte de inúmeros cidadãos do planeta.

As modificações genéticas em organismos têm mos-
trado excepcionais oportunidades de ganhos para 
a agricultura, silvicultura, medicina, produção de 
alimentos e processos industriais dos mais diversos. 
São oportunidades que não podem e não devem ser 
desperdiçadas para poder garantir a sustentabilidade 
do ser humano no planeta. Algumas dezenas delas já 
vêm sendo implantadas na medicina, na produção de 
vacinas, de enzimas, de fármacos, etc. Existem sucessos 
no desenvolvimento de plantas resistentes a doenças,  

Comunicando sobre
Biotecnologia para
Convencer

Sócio n.º 842



pragas, rigores climáticos, etc. A biotecnologia, e 
não apenas a transgenia, mostra enormes potenciais 
para o setor de base florestal, tanto em suas fábricas 
como florestas. Isso é absolutamente inegável. Os 
ganhos não são apenas para as empresas do setor, mas 
para toda uma população de pessoas que continua a 
crescer de forma incontrolada e necessita dos produ-
tos e serviços oferecidos pelas florestas, quer sejam as 
plantadas ou as naturais.

Certamente, a tarefa de mudar de forma correta e efi-
ciente as tecnologias, processos, organismos e opinião 
pública não é algo simples. Haverá mais do que nunca 
a necessidade de um esforço coordenado e coletivo 
nesse sentido. Não há como se querer fazer isso tudo 
individualmente e sem uma orquestração maior. 
Tampouco funciona delegar tudo para uma entidade 

de classe, provendo apenas verbas e nada mais. 

As empresas que acreditam no sucesso dessas no-
vas ferramentas biotecnológicas precisam deixar de 
lado a excessiva cautela em “guardar suas descober-
tas para si mesmos e pouco falarem sobre isso” e se 
comportarem de forma oposta, ou seja: expondo, ar-
gumentando, criando e fornecendo bons exemplos – 
esse é em meu ver o caminho que devemos trilhar em 
direção a um futuro mais biotecnológico.

É bem possível que ainda nesse século 21 tenhamos 
uma inimaginável quantidade de seres vivos aperfei-
çoados pela engenharia genética. Isso desde o nível 
de microrganismos trabalhando nos tratamentos de 
resíduos e efluentes até os seres superiores na cadeia 
evolutiva, pelos avanços da medicina e veterinária. 
Não há que se ter medo do futuro. Não podemos ter 
medo de nos arriscar em obter melhores futuros, pois 
em muitos casos, a inércia ou a falta de coragem nos 
levarão a futuros de pior qualidade de vida.

Portanto amigos, temos que ter muita responsabilida-
de e proatividade para gerenciar e atuar nesse proces-
so, inserindo em nossos desenvolvimentos científicos 
e tecnológicos a missão de prover esclarecimentos 
entendíveis e absolutamente honestos e transpa-
rentes para a sociedade. Isso se consegue de forma 
coletiva, contínua e sustentada. Não se trata apenas 
de um processo de comunicar através de campanhas 
publicitárias de milhões de dólares gastos na mídia, 
mas sim de um trabalho de muitas formiguinhas, que 
juntas estarão ajudando a valorizar os novos proces-
sos tecnológicos que se apoiam na biotecnologia. Esse 
dever começa em nossas empresas e lares. Algo simi-
lar ao que aconteceu no mundo da eletrônica, onde os 
bons exemplos com os telefones celulares, notebooks, 
televisores, etc. foram convencendo a sociedade de 
que as tecnologias eram boas e mereciam substituir
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CARLOS BRÁS

Os incêndios florestais continuam a ser um flagelo 
em Portugal. Ano após ano, sempre que as tempera-
turas sobem, assistimos à destruição de florestas, de 
habitações e infelizmente à perda de vidas humanas. 
Movimentam-se meios, que por muitos que sejam, 
são sempre escassos para fazer face a situações dra-
máticas onde o fogo avança sobre as povoações, des-
truindo tudo o que encontra no seu caminho.

É a altura em que ministros, autarcas, políticos no 
governo ou na oposição lamentam o sucedido, pro-
metem medidas, nomeiam grupos de trabalho, culpa-
bilizam-se mutuamente e garantem que no próximo 
Verão tudo será diferente. 

Já se fizeram todos os diagnósticos possíveis sobre 
as causas desta tragédia que anualmente nos visita. 
Existem espalhados pelos gabinetes ministeriais rela-
tórios de várias entidades que fizeram a análise das 
causas e apontaram propostas de solução. Muitas coi-
sas têm sido feitas, só que mais do lado do combate e 
pouco do lado da prevenção. 

as tecnologias antigas e obsoletadas. Dificilmente a 
ciência ou a indústria por si só vão conseguir fazer isso, 
tampouco comunicadores que não entendam nada do 
que sejam essas tecnologias novas. Por isso, o melhor a 
fazer é buscar a união, ainda que em alguns casos este-
jamos competindo pelos mesmos mercados.        

Incêndios

Sócio n.º 474
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O contexto da floresta portuguesa é difícil e propício 
à proliferação de incêndios de grandes proporções, 
que por muitos e qualificados meios de combate se 
disponibilizem, são quase impossíveis de estancar. 

O facto de não se olhar para o potencial económico 
da floresta, constantemente ameaçada pelos tabus 
e preconceitos pretensamente ambientalistas, tra-
duz-se numa menor preocupação em estabelecer 
estratégias governamentais centradas na protecção 
e desenvolvimento do cluster das indústrias de base 
florestal, como sejam a cortiça, o mobiliário, a cons-
trução, a pasta e papel e a agro-indústria.

O clima e a orografia do território português não são 
fáceis do ponto de vista da propagação dos incêndios, 
mas não podem servir de desculpa para não se consi-
derar de uma vez por todas que a floresta é talvez uma 
das maiores riquezas, e como tal é merecedora de uma 
outra abordagem, criando-se os meios e os mecanis-
mos necessários para resolver os problemas de todos 
conhecidos e há muito diagnosticados, como sejam o 
minifúndio, o abandono, o desordenamento e a limpe-
za dos matos. O Estado tem, neste caso, um papel deter-
minante. Devido á proliferação de pequenas proprie-
dades, tem necessariamente de ser o Estado a impor 
as regras, a definir os incentivos e a aplicar as coimas. 
Impor as regras é definir claramente como é que a flo-
resta deve estar organizada em termos de território na-
cional: definir quais as áreas em que é possível plantar 
os diferentes tipos de árvores, definir os critérios para a 
organização das áreas florestadas impondo e apoiando 
a construção de asseiros e acessos, determinando áreas 
tampão de terrenos agrícolas ou no mínimo limpas de 
matos em redor das povoações. A defesa e a protecção 
da floresta são do interesse público e nessa medida o 
Estado tem que ter um papel mais interventor e me-
nos expectante. Se para construir uma autoestrada se 
fazem expropriações, porque é que para construir es-
tradões corta-fogo não se procede do mesmo modo? Os 
meios disponíveis para o combate aos incêndios, tais 
como os sapadores florestais, poderão ter uma acção 
muito importante na prevenção, garantindo que as 
matas são limpas antes das épocas dos fogos. 

Sabendo-se que as principais causas dos fogos florestais 
são as atitudes negligentes e criminosas, o investimen-
to na vigilância activa e de maior proximidade, com 
agentes localizados nas áreas mais críticas e com um 
bom conhecimento das populações e das zonas flores-
tais, pode traduzir-se numa maior valia, actuando na 
formação e sensibilização das populações, identifican-
do os riscos e perigos e intervindo no imediato na eli-
minação dos focos de incêndio.  

O papel das associações de produtores florestais e de 
todos os agentes na cadeia de valor da floresta é deter-
minante e essencial na construção de uma estratégia 
nacional para as florestas (em vez de uma estratégia na-
cional para o combate aos incêndios florestais). 

As indústrias de Pasta e Papel são dos mais prejudica-
dos com os fogos. Estes só aumentam a escassez da ma-
téria-prima necessária para sua actividade, obrigando 
a importações, caras para os próprios e para o País. Por 
algum motivo é este o sector que mais dinheiro inves-
te na prevenção e no combate, que melhores práticas 
apresenta na gestão das suas próprias florestas, exem-
plo do que deveria ser feito por outros agentes eco-
nómicos da fileira da floresta. A transferência deste 
conhecimento para particulares, associações e outras 
entidades gestoras da floresta deveria ser reforçada, 
num espírito de cooperação na defesa de um interesse 
comum e tão relevante para a economia Nacional.

Vai, um dia, o papel acabar? A resposta, por muito que 
nos custe, é sim.

É um facto universal que tudo o que surge acaba por 
desaparecer: nascimento, crescimento, desenvolvi-
mento, declínio e morte são fases naturais que cons-
tituem o ciclo de vida a que seres e coisas estão irre-
mediavelmente sujeitos. O factor de distinção reside 
no período que medeia entre a fase inicial e a final. 

Vai o papel acabar?

MÁRIO AMARAL
Sócio n.º 322
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E, no caso em apreço, o papel, deseja-se que este seja 
o maior possível.

Já vai longo este período, uma vez que o ano 105 da 
era cristã é considerado como o nascimento do pa-
pel, na China. Quase dois mil anos se passaram, que 
permitiram que o que surgiu a partir de um processo 
rudimentar tendo por base trapos, se desenvolvesse 
e sofisticasse, dando origem a um bem que, hoje, está 
permanentemente presente nas nossas vidas, sob os 
mais variados modelos e formatos. 

Durante este período o papel segmentou-se, de modo 
a dar resposta às múltiplas necessidades colocadas 
pela sociedade. Como material de excelência que é, 
conseguiu moldar-se e surgiu com diversas e varia-
das aptidões, sob várias categorias: embalagem, im-
pressão e escrita, sanitários, utilizações domésticas… 
Se novas qualidades de papel surgiram, em função 
das necessidades da sociedade, outras desaparece-
ram, por terem desparecido essas necessidades: as 
novas gerações desconhecem o papel químico, muito 
utilizado para fazer cópias, no tempo das máquinas de 
dactilografar…

Por outro lado, outras famílias de papel estão em di-
ferentes estágios do seu ciclo de vida: enquanto que 
há quem defenda que os papéis gráficos (papéis de 
imprensa e impressão e escrita) entraram, definitiva-
mente, na fase de declínio, já os papéis de embalagem 
se encontram, ainda, numa fase de desenvolvimento 
pujante.

Representando cerca de 49% dos papéis produzidos 
em 2015 na Europa, o papel de embalagem apresenta-
se, actualmente, com uma dinâmica imparável, não 
apenas fruto das condições de mercado, mas também 
pelo facto de estar a conseguir adaptar-se às novas 
tendências e a responder a nichos de necessidades.

Relativamente à primeira vertente, o mercado, é sa-
bido que há uma relação íntima entre o desenvolvi-
mento de uma economia e o consumo de papel para 
embalagem: economias desenvolvidas geram consu-
mo de bens que, geralmente, são embalados em caixas 
de cartão canelado. Um caso paradigmático é o auto-
móvel: antes de o ser, o automóvel foi um diversifica-
do conjunto de peças soltas que, na sua maioria, che-
garam à linha de montagem embaladas e protegidas 
em caixas de cartão canelado. Neste domínio, como 
exemplo da versatilidade do papel para embalar pro-
dutos, pode mencionar-se a caixa de cartão canelado 
produzida pelo Grupo Europac, para a Renault. Esta 
caixa, que substitui com vantagens as anteriores caixas

de madeira, será utilizada para empacotar seis mo-
delos distintos de motores que serão enviados às fá-
bricas de montagem que esta multinacional tem em 
países como o Brasil, Argentina, China e Índia. 

Catapultando também o sector da embalagem de car-
tão canelado está o e-commerce. O desenvolvimento 
do comércio electrónico veio transformar as relações 
entre fornecedor e cliente e, sobretudo, os modelos 
de distribuição, traduzido pela necessidade de gerir, 
rapidamente, um grande número de pedidos de uma 
unidade apenas.

A distribuição e entrega, unidade a unidade, dos bens 
de consumo adquiridos online, que têm que cobrir 
longas distâncias antes de chegarem ao consumidor 
final, tem-se revelado como um factor dinamizador 
do sector da embalagem de cartão canelado e impul-
sionando o seu desenvolvimento. Surgem, hoje, em-
balagens específicas para este fim, capazes de serem 
montadas rapidamente, especialmente adaptadas 
para poderem viajar nos longos tapetes rolantes dos 
armazéns distribuidores e chegar incólumes ao con-
sumidor final. Repare-se que o fenómeno unboxing, 
popularizado por vídeos no Youtube, começa, geral-
mente, pela abertura de uma caixa de cartão canelado.

É curioso notar que uma mesma causa, o adven-
to das tecnologias de informação, originou efeitos 
opostos em dois diferentes sectores da indústria do 
papel: positivo, no caso do sector da embalagem, 

FOTO 2: A embalagem de motores Renault
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com o e-commerce; negativo, no sector dos papéis 
gráficos, com a massificação dos tablets e telemóveis, 
que revelaram uma aptidão imbatível para aceder, 
guardar, criar e manipular informação de uma ma-
neira intuitiva, para o que, anteriormente, era exigido 
um suporte físico, a folha de papel.

No que respeita à capacidade de adaptação às novas 
tendências e de responder a nichos de mercado, há 
exemplos bem reveladores da versatilidade e poten-
cial da embalagem de cartão canelado. A caixa para 
produtos electrónicos com paredes reforçadas, as 
caixas anti-humidade e anti-odores, a embalagem de 
transporte de garrafas de vinho que as torna “inque-
bráveis”, lançadas recentemente no mercado, reflec-
tem bem o dinamismo do sector.

Para isto tem também contribuído o Grupo Europac. 
Estando representado em todos os sectores da emba-
lagem de cartão canelado, desde a matéria prima, ma-
deira e papel para reciclar, até à produção da caixa e 
possuindo vinte e seis unidades industriais distribuí-
das por quatro países distintos, a Europac, para além 
da embalagem premiada para acondicionar os moto-
res anteriormente mencionada, tem lançado produ-
tos inovadores, em resposta às novas necessidades do 
quotidiano. 

para garrafas de refrigerantes e cerveja a que se pode 
adicionar gelo, garantindo a sua estanquicidade du-
rante cerca de cinco horas FOTO 4; a caixa Fishpac 
para transportar peixe fresco em gelo, substituindo 
as ambientalmente problemáticas embalagens de es-
ferovite, testada em circuitos de mais de 72h para o 
Norte da Europa, sem qualquer dano ou problema 

A embalagem tem um papel cada vez mais importan-
te na relação fornecedor-consumidor: já não basta 
proteger, mas é também fundamental que funcione 
como um veículo de comunicação para promoção da 
marca. Se a isto associarmos atributos ambientais, 
como a utilização de matérias primas recicláveis, re-
nováveis e biodegradáveis, então teremos na caixa de 
cartão canelado a embalagem perfeita.

Vai o papel acabar um dia? Sim, é certo. Mas, para o 
papel para a produção de embalagem, amanhã não 
será esse dia.

     Unidades Recicladoras (5)
     Produção de Papel (4)
     Produção de energia (3)
     Produção de embalagem de cartão canelado (14)

FOTO 2: Distribuição geográfica das unidades
industriais do Grupo Europac

FOTO 3: A palete Logipac

FOTO 4: A caixa Icepac

FOTO 5: A caixa Fishpac

São exemplos disso a palete “Logipac”, que se monta 
em apenas um minuto e que com 2 Kg de peso, supor-
ta até 500 Kg de mercadoria FOTO 3; a caixa Icepac, 
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A Tecnicelpa esteve presente no ciclo de palestras 
promovido pela CELPA, Correio da Manhã e Jornal 
de Negócios integrado no prémio Florestas e Susten-
tabilidade 2016. Com a presença do Engº Amândio 
Torres, Secretário de Estado das Florestas, Engº Car-
los Vieira, Diretor Geral das CELPA e um conjunto de 
oradores dos vários sectores de atividade com ligação 
ao sector florestal foram debatidos alguns aspetos es-
senciais para o tão necessário relançamento da ativi-
dade florestal.

As palavras de abertura do Eng. Amândio Torres fo-
ram do sentido do empenho do Governo em identi-
ficar e corrigir estrangulamentos atuais para evitar 
a perda de floresta que se faz sentir. Esta situação já 
referenciada num relatório internacional, é acompa-
nhada por perdas de eficiência que se traduzem em 
baixas produtividades e perda de funções de prote-
ção. A preocupação de recuperar a floresta nacional 
passa por uma mobilização e consciencialização dos 
agentes e outras partes interessadas, pela aplicação 
de boas práticas, particularmente na preparação de 
terrenos em arborizações e na exploração florestal, 
e pela qualificação do trabalho. Salientou igualmen-
te o trabalho em curso de revisão dos Programas 
regionais de Ordenamento florestal e a necessidade 
de se ter uma gestão florestal profissional, tudo con-
tribuindo para uma melhor prevenção dos incêndios 
florestais. O Secretário de Estado identificou algumas 
das causas para o estado atual da floresta nacional e 
salientou como causas antropogénicas a ‘forte conti-
nuidade de áreas com a mesma espécie’. Esta referên-
cia em particular iria mobilizar a direção do debate

dos dois painéis da Conferencia ligados à energização 
das boas práticas e ao impacto social e económico da 
atividade florestal.

Os participantes nos painéis reforçaram argumentos 
recorrentes nos diagnósticos sobre a situação do sec-
tor, as dificuldades do minifúndio, a ausência genera-
lizada de cadastro, a falta de oportunidades, o orde-
namento, a profissionalização das profissões, a gestão 
e certificação, os incêndio e os riscos, a gestão agrupa-
da, entre muitas outras. Foi referido que as análises 
generalistas em pouco concorrem para a solução dos 
problemas e que o profissionalismo e capacitação téc-
nica serão em grande medida essenciais para que a di-
versidade do território permita a expressão, também 
ela diversa, da floresta que queremos e pretendemos.
Os painéis debateram a necessidade da estabilidade 
de políticas de forma a atrair interessados para o sec-
tor florestal e não penalizar os agentes que estejam 
na ‘linha da frente’, em particular os proprietários flo-
restais, que se sentem reprimidos de acordo com um 
dirigente associativo.

Naturalmente que, de forma explícita ou implícita, a 
floresta de eucalipto esteve presente ao longo do de-
bate. De acordo com as palavras do Eng. Carlos Vieira, 
há lugar para todos neste debate e alimentar a guerra 
entre espécies não será a solução. Evitar o abandono 
dos espaços rurais, promover oportunidade, associa-
tivismo, certificação, trazer modernidade e conhe-
cimento disponível na academia e criar emprego e 
riqueza é o caminho coletivo que temos de ajudar a 
construir. 

FLORESTA

LUÍS LEAL - Sócio n.º 972

A Recuperação da Floresta Nacional
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A Direção da Tecnicelpa fez-me o convite para co-
laborar na Info@tecnicelpa, agora integrada na Re-
vista Pasta e Papel. É com enorme prazer que o faço 
e, esperando sinceramente, que os artigos que daqui 
para a frente escreva, sejam do agrado dos mais ve-
lhos, como eu, mas também dos mais novos, de quem 
depende o futuro da nossa indústria. 

De fato a minha ideia é misturar, nesta prosa, acon-
tecimentos do passado, fruto da minha vivência de 
quase quarenta anos na fileira florestal, com artigos 
voltados para o futuro do Sector, sejam os novos ma-
teriais, ou muitas vezes antigos materiais revisitados, 
sejam novos produtos.

Neste primeiro escrito não posso deixar de o dedicar 
ao princípio de tudo, para o nosso Sector, a floresta, 
e recordar uma história de 1997. Nessa altura, julgo 
que agora a situação é idêntica, não se entendia por 
que razão a Austrália não era uma importante pro-
dutora de pasta de eucalipto.

A periodicidade do Prémio Floresta e Sustentabilida-
de, que merece o patrocínio do Ministério da Agricul-
tura e o apoio da PwC, Correio da Manhã, Jornal de 
Negócios e Cofina Eventos, é bienal e são quatro as 
suas categorias: Sustentabilidade Florestal, Boas Prá-
ticas de Silvicultura, Projetos de I&D e Associativismo.

Destacar o que melhor se faz na área dos recursos flo-
restais. É este o grande objectivo do Prémio Floresta 
e Sustentabilidade, que está na sua primeira edição. 
Um prémio dinamizado pela CELPA – Associação 
da Indústria Papeleira, cujo objectivo é reconhecer 
e distinguir projectos sustentáveis e inovadores que 
actuem na área dos recursos florestais.

Pois em Abril de 1997, alguém em Melbourne que ex-
plicava o desenvolvimento da indústria de pasta na 
Austrália, contou a seguinte história;

No período entre as duas grandes guerras houve um 
debate sobre se teria interesse a produção de pasta 
a partir de madeira de eucalipto, na Austrália. Até 
essa data, a pasta era sobretudo pasta de fibra longa, 
i.e. pasta de pinho. Alguém se lembrou que havia em 
Portugal, produção de pasta de eucalipto e resolve-
ram obter amostras para testar.

Feitas as análises tiraram a seguinte conclusão. O Eu-
calipto não é uma boa matéria-prima para a produção 
de pasta papeleira! Decidiram plantar pinho.

Em conclusão, nunca na vida, se fiquem pelas primei-
ras impressões. Falta a última curiosidade, de quem 
era a pasta de eucalipto, uma vez que a fábrica de 
Cacia ainda não existia. Pois da fábrica da Caima, em 
Albergaria, que existia desde 1888 e que começou a 
produzir pasta de eucalipto em 1928.

A. DOLORES FERREIRA - Sócio n.º 335

CARLOS VIEIRA - Sócio n.º 188

Pasta de pinho na Austrália

Prémio Floresta e Sustentabilidade:
“Premiar e distinguir as boas práticas florestais”
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Do que li e ouvi, retive a afirmação extraordinária de 
autarcas e ambientalistas de Arouca de que se devia 
exigir limitações à plantação de eucaliptos, por essa 
espécie” arder como pólvora” e a ideia do Dirigente 
do Fapas (Fundo de proteção dos animais selvagens), 
sugerindo um “ bater de pé à Europa, envolvendo-a 
no extermínio da peste verde que se apossou da nos-
sa floresta, numa vontade de deixarmos de produzir 
pasta e papel que os parceiros europeus consomem”.
O eucalipto arde como pólvora? De que eucalipto es-
tamos a falar? 

Como vem sendo tradição, todos os anos, pelo Verão, 
e sobretudo no mês de Agosto, multiplicam-se, expo-
nencialmente, os comentários acerca dos fogos e dos 
putativos responsáveis. Como de costume, quando a 
coisa aquece, lá aparecem as empresas de celulose 
como os maus da fita.

Ambientalistas, a maioria dos jornalistas e até alguns 
autarcas, todos eles aproveitam a ocasião, ouvindo-
se opiniões rebuscadas e “profundas” destes tudólo-
gos dos incêndios.

As candidaturas do Prémio Floresta e Sustentabili-
dade abriram em Julho e decorrem até ao dia 31 de 
Outubro, podendo ser realizadas através do site da 
iniciativa, onde também está o regulamento (www.
premiofloresta.cm.xl.pt).

Uma das novidades mais recentes é o anúncio do 
prémio pecuniário no valor de 5 mil euros por cada 
categoria. 

“Pretendemos promover, distinguir e premiar as boas 
práticas florestais, relevar a importância da Certifi-
cação da Gestão Florestal, divulgar os bons exemplos 
de projectos sustentáveis e inovadores, encorajar os 
trabalhos de I&D, em todas as vertentes e nos vários 
segmentos que constituem as diferentes fileiras flo-
restais. Sem distinção de espécies”, considera Carlos 
Amaral Vieira, director geral da CELPA. 

O Júri do Prémio, presidido por Daniel Bessa, é consti-
tuído por personalidades de elevado renome da filei-
ra florestal, mas também da academia, da investiga-
ção, das associações e da agricultura. 

Ao prémio podem concorrer candidaturas indivi-
duais, empresas, associações de produtores, ONG, 
universidades, escolas e institutos, entidades públi-
cas, autarquias, entre outros.

Projecto Melhor Eucalipto

A CELPA – Associação da Indústria Papeleira está a 
dinamizar um projecto ambicioso na área da promo-
ção das boas práticas florestais, o Projecto Melhor Eu-
calipto. 

O eucaliptal nacional não tem sido suficiente para 
abastecer a indústria papeleira portuguesa, obrigan-
do a importações de matéria-prima, com especial 
relevo desde 2010. Apesar do eucaliptal privado, na 
sua maioria, estar localizado em áreas de boa aptidão, 
apresenta de forma geral níveis de gestão insuficientes.

O projecto Melhor Eucalipto pretende contribuir 
para a melhoria do conhecimento técnico dos pro-
prietários florestais ao nível das melhores práticas 
aplicadas à silvicultura do eucalipto e para um euca-
liptal nacional melhor gerido e mais produtivo.

Para tal, a CELPA – Associação da Indústria Papeleira, 
está a trabalhar na divulgação das boas práticas segui-
das pela indústria junto de produtores, proprietários e 
técnicos florestais de associações e autarquias.

Mais informações em:
www.celpa.pt/melhoreucalipto

JOÃO PINHO FERREIRA - Sócio n.º 32

Os incêndios florestais
e os “ culpados do costume”
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As empresas têm viveiros próprios com capacidades 
que excedem as suas necessidades, vendendo o exces-
so de plantas a terceiros, havendo assim uma enorme 
probabilidade de matas vizinhas das matas das em-
presas de celulose, com o mesmo tipo de terreno e o 
mesmo clima, terem o mesmo tipo de plantas.

Acontece que a percentagem de área ardida nas ma-
tas das empresas de celulose é muito menor que nas 
restantes e que, normalmente, os fogos progridem 
das matas vizinhas para as das empresas, parecen-
do evidente que o problema não estará no eucalipto, 
mas sim no modo como são tratadas, ou não, as matas 
onde é plantado e como são atacados os fogos.

Para confirmar o anteriormente exposto é importan-
te referir três casos de sucesso, na redução de fogos e 
de mata ardida referentes a situações em que o euca-
lipto é uma das espécies dominantes, ou a dominante: 
Galiza, Mortágua e Afocelca.

Na Galiza a área florestal ocupa cerca de 2/3 do seu 
território, da qual 40% correspondente a matas de 
pinho e eucalipto. Durante a década de 80 do século 
passado, a Galiza foi fustigada por grandes incêndios 
florestais, tendo em 1989 ardido 85000ha de floresta 
e 113500ha de matagal.

A partir de 1990 a Junta da Galiza, entre outras, to-
mou duas decisões, aparentemente antagónicas:

› Promover as plantações de pinho e eucalipto para res-
ponder às necessidades das indústrias locais

› Reduzir o número de fogos e de área ardida, definindo 
neste caso uma nova estratégia, assente em 4 princí-
pios básicos: 

› Manutenção da defesa contra incêndios continua no 
espaço e no tempo, não se limitando ao Verão nem a 
zonas florestais especialmente protegidas.

› Profissionalização da Prevenção, Deteção e Investi-
gação dos fogos e suas causas.

› Criação dum Comando Único para coordenação dos 
recursos humanos e materiais que tenham de inter-
vir na Defesa Contra Incêndios Florestais, ainda que 
dependam de diferentes administrações.

› Criação duma Sub-Direcção Geral de Defesa Contra 
Incêndios Florestais, onde ficou integrado o Comando 
Único.

Após aquela reorganização foi reduzida drasticamen-
te a área florestal ardida na década de 90, apesar do 
aumento do número de fogos, sendo hoje a Galiza um 
fornecedor importante de eucalipto para as nossas 
empresas de celulose.

Mortágua é um concelho do centro do país, em que 
cerca de 85% do território é ocupado por floresta, 
com predominância das plantações de eucalipto. E 
que também foi duramente atingido por fogos flores-
tais na década de 80, tendo redefinido a estratégia de 
combate aos incêndios, com bons resultados, a partir 
da década de 90, que assentou, fundamentalmente,

› Na melhoria dos acessos à floresta com a instala-
ção de cerca de 100 pontos de água e a construção 
de novos caminhos florestais, permitindo o acesso a 
autotanques, numa extensão de cerca de 800Km e no 
aumento dos postos de vigia 

› No redobrar do esforço de vigilância e deteção de 
fogos florestais, através duma atuação conjunta da
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Câmara Municipal e da Associação de Produtores  
Florestais de Mortágua, com patrulhas motorizadas, 
no Verão, durante 24 horas por dia.

- Na articulação do combate aos incêndios com par-
ticipação direta de elementos da Câmara Municipal, 
da Associação de Produtores Florestais de Mortágua 
e dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. 

As empresas de celulose criaram em 2002, um Agru-
pamento Complementar de Empresas, a AFOCELCA, 
entre as empresas Aliança Florestal (Grupo Portucel-
Soporcel), Celbi (StoraEnso) e Silvicaima (Caima),e que 
atualmente é composta pelas empresas florestais do 
grupo The Navigator Company e do grupo Altri.

A AFOCELCA tem como objetivo reduzir os custos de 
proteção e minimizar os riscos que os incêndios flo-
restais representam para as empresas, detentoras de 
mais de 215000ha de florestas, sendo uma referência 
na Prevenção e Combate aos incêndios florestais.

Dentro das suas atribuições a AFOCELCA planeia 
campanhas de prevenção, vigilância, alerta e apoio ao 
combate e rescaldo de incêndios florestais, contrata 
meios humanos e materiais para aquelas operações, 
promove a conceção e desenvolvimento de sistemas 
de informação mais adequados, coopera com outras 
instituições ligadas ao tema, integrando o Dispositi-
vo de Defesa Contra Incêndios (DFCI), da Autoridade 
Nacional da Proteção Civil.

Os exemplos atrás descritos têm em comum uma es-
tratégia de apagamento rápido e eficaz de um fogo, 
logo no seu início, evitando o seu alastramento e pro-
vam que uma mata de eucalipto bem plantada, com 
manutenção e vigilância adequadas, tem um risco de 
incêndio igual ou inferior às outras espécies.

As empresas de celulose são as últimas interessadas 
nos incêndios florestais porque perdem matéria-pri-
ma, já hoje escassa no país, obrigando à importação 
de madeira, com o aumento de custos inerente, e de 
qualidade inferior.

Sempre que ocorrem incêndios lá vem uma das pe-
chas da nossa cultura, que é a preocupação de que 
quando há um problema o importante é encontrar 
um culpado e não resolver o problema. No caso dos 
incêndios florestais já estamos noutro patamar, ar-
ranja-se logo um culpado mesmo sem inquéritos. 

Finalmente não resisto a transcrever parte da cróni-
ca de Alberto Gonçalves, no DN do passado dia 14 
de agosto: “as televisões foram ocupadas por resmas 
de comentadores especializados em fogos e especiali-
zados em ridicularizar as teses dos restantes especia-
listas em fogos” e “estranha-se que um lugar com esta 
concentração de sábios arda com tamanha facilidade e 
tamanha regularidade”.

E concluo, citando uma das máximas de Stendhal : 
“QUI S’EXCUSE, S’ACCUSE”.

PAPEL

MIGUEL SANCHES (PhD) - Mestre em artes gráficas e Prof. no IPT

Gestão de cor e os problemas causados
pelos agentes branqueadores

Estes branqueadores artificiais são produtos quími-
cos adicionados durante o fabrico de papel, com a in-
tenção de melhorar a sua brancura. Na prática, têm 
a capacidade de absorver radiações UV invisíveis, 
e refleti-las como radiação com um cumprimento 
de cerca de 430-460 nm, equivalente à perceção da 
cor azul-violeta. Para o olho humano, um papel com 
OBA’s terá um tom mais azulado, contrariando o ha-
bitual tom amarelado, parecendo assim mais branco. 
Este tipo de papéis mais brancos tem tido uma grande 
procura por parte de fornecedores e clientes do setor

Na última década, os sistemas de gestão de cor tor-
naram-se numa ferramenta essencial para quem, na 
produção gráfica, pretende imprimir com qualidade, 
de forma previsível, estável e consistente. Afinal, o 
objetivo destes sistemas, é assegurar que a prova de 
cor previamente executada seja idêntica ao impres-
so a produzir. Os suportes de impressão são fatores a 
considerar neste processo e, no que respeita ao papel, 
a utilização dos denominados branqueadores óticos 
ou fluorescentes (OBA ou FWA) na sua fabricação, 
vieram dificultar o controlo da reprodução da cor.
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gráfico, principalmente por permitirem a impressão 
de uma maior gama de cores e, consequentemente, 
poderem apresentar melhor qualidade de impressão. 

Mas aquilo que para o olho humano é um benefício, 
apresenta-se como uma dificuldade para o processo 
de controlo e gestão de cor, essencialmente porque 
os equipamentos de medição da cor utilizados não 
“vêm” estes agentes como branqueadores, mas sim 
como refletores de luz azul. Desta forma, aquando da 
caracterização de um qualquer equipamento de im-
pressão num fluxo de trabalho digital ou convencio-
nal, se utilizarmos um papel com demasiados agentes 
branqueadores óticos, o perfil ICC gerado vai tentar 
compensar o excesso de cor azul medida (causada 
pela presença de OBA’s), com a utilização de mais tin-
ta amarela. O resultado final pode ser uma imagem 
diferente daquela impressa na prova de cor, mas mais 
importante que tudo, pode não corresponder às ex-
petativas do cliente. Para além disso, a utilização de 
OBA’s pode também aumentar o efeito de metame-
rismo (mudança de cor quando o impresso é obser-
vado sob diferentes fontes luminosas), e provocar o 
amarelecimento prematuro do papel.

As normas de qualidade gráfica utilizadas pelo setor, 
nomeadamente a ISO 12647-2 referente à impres-
são offset, especifica que o papel e a fonte luminosa 
utilizada para a visualização de impressos devem 
ter baixos níveis de branqueadores óticos e radiação 
UV respetivamente, mas nunca especifica os valores 
ideais. Mesmo assim, os instrumentos de medição da 
cor tentam simular a condição de luz D50 mas sem 
duplicar com exatidão a componente UV dessa fonte 
luminosa. Se o suporte impresso a analisar não conti-
ver OBA’s, os valores lidos serão corretos, mas se isso 
não acontecer os valores são imprevisíveis principal-
mente nos meios tons e nas altas luzes.

Para colmatar os erros na medição de papéis com bran-
queadores óticos, a ISO 13655 de 2009, estabelece quatro

condições de medição que, quando corretamente uti-
lizadas, podem corrigir a análise da cor neste tipo de 
suportes. A condição de medição M0 pressupõe que 
os espectrodensitómetros utilizem uma fonte lumi-
nosa onde não é conhecida a quantidade de radiação 
UV incluída. Já a condição de medição M1 especifi-
ca que o iluminante utilizado deve estar conforme o 
determinado para a luz D50, no seu comprimento de 
onda e quantidade de componente UV que possui. 
Na condição de medição M2 o equipamento terá de 
possui um iluminante ou um filtro que elimine por 
completo a presença de energia UV, ignorando desta 
forma a quantidade de OBA’s presentes na amostra. Já 
a condição de medição M3 é ainda mais restrita do que 
a M2. Para além de não possui qualquer radiação da 
gama UV, a sua fonte luminosa atravessa diversos fil-
tros polarizadores. Desta forma a fluorescência e o bri-
lho não são capturados pelo instrumento de medição. 

Assim podemos afirmar que a condição M0 foi con-
cebida para a utilização de equipamentos de medição 
mais antigos, enquanto que a condição M1 será, a 
breve prazo, a condição standard de análise espec-
tral e colorimétrica. A recente revisão da norma ISO 
12647:2013 prevê já a utilização das tabelas de carac-
terização Fogra 51 e 52 com base nas condições de 
análise M1. A condição M2 pressupõe a necessidade 
de uma análise que exclua por completo a presença 
de radiação UV enquanto que a M3 serve apenas para 
avaliação da densidade de impressão, em especial en-
quanto a tinta ainda está húmida, não devendo se uti-
lizada para análise de cor.

A procura cada vez maior de papéis brancos tem le-
vado os fabricantes a desenvolver novas soluções de 
branqueamento. O uso crescente de branqueadores 
óticos no fabrico do papel de impressão afeta a gestão 
de cor, pelo que à indústria gráfica se coloca o desafio 
de antecipar soluções de forma a obter resultados de 
reprodução da cor previsíveis, estáveis e consistentes 
por via da aplicação fluxos de trabalho normalizados.

Amostra de diversos papéis
com diferentes níveis de brancura

(disponível em: http://archroma.com)
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Estamos a viver uma fase extremamente interessan-
te do mundo da impressão. 

Em meados dos anos 80, com o crescimento expo-
nencial do uso dos computadores pessoais, o uso do 
papel de impressão e escrita tinha os seus dias con-
tados. Na década de 90, a introdução da internet nas 
nossas vidas, era para muitos “gurus” do sector, o fim 
do papel como suporte da comunicação e imagem. 
Estas opiniões voltaram a surgir com maior enfase 
com o recente desenvolvimento e utilização dos ta-
blets e smartphones. “ Tudo o que quero saber está á 
distância de um touchscreen e de um www.temade-
pesquisa.com”.

A realidade tem sido um pouco diferente e a maior 
facilidade de acesso á informação, por muito mais 
pessoas, tem levado a um maior consumo de papel. 
Assim aconteceu nas décadas de 80 e 90. Veremos o 
que nos reserva o futuro.

Ao refletir sobre estes momentos disruptivos do nos-
so passado recente e sobre a forma como comunica-
mos, penso também como as técnicas e as tecnologias 
de impressão se adaptaram às exigências do merca-
do. Por exemplo, na impressão offset, os processos 
de produção das chapas evoluíram no sentido de 
aumentar a eficiência, rapidez, qualidade e custo. Os 
tempos de transição entre trabalhos reduziram subs-
tancialmente, á medida que o nº médio de impres-
sões (tiragens) diminuiu de forma significativa. Era 
comum falarmos de tiragens entre 5.000 e 10.000. 
Hoje em dia, a impressão offset teve que adaptar a 
sua rentabilidade para menos de 1.000 tiragens, ou 
seja, teve que se manter economicamente viável. 
Também o suporte papel teve que acompanhar os 
processos, no sentido que o ajuste de impressão tem 
que ser rápido e eficaz, para que se obtenha uma ex-
celente qualidade do produto final. Com esta redução 
do nº de repetições, surgiram novas tecnologias, num 
ambiente digital, e em que cada impressão pode ser 
um único ficheiro, ou seja, busca-se uma forma de 
imprimir cada trabalho, cujo custo unitário se torna 
quase independente do nº de impressões.

Entrámos no mundo das impressões laser e inkjet, em 
que talvez a maior limitação ainda seja a dimensão

dos formatos. Não falamos da impressão inkjet em 
plotters, por sistemas móveis de impressão, “varren-
do” todo o suporte; mas sim das impressoras inkjet de 
alta velocidade. Pelos seus fundamentos tecnológicos 
e progressos em termos de eficiência e custo de ex-
ploração, acredito no seu potencial futuro e não é por 
acaso que as empresas produtoras dos equipamentos 
de impressão têm investido montantes muito signifi-
cativos no seu desenvolvimento. Basta apreciarmos 
como a maior feira mundial se apresentou nas últimas 
edições, Drupa 2012 e 2016. Recordo-me de um artigo 
que li em 2015, com o título “Building bridges for survi-
val”, do qual retive as seguintes frases: “Everything that 
become digital, will become digital. We need our bright 
sparks to be thinking along those same lines. Everything 
that can be made of paper will be made of paper”.

Não posso estar mais de acordo com estas afirmações, 
mas para tal temos que nos manter atentos, em parti-
cular, no que diz respeito aos caminhos do desenvol-
vimento do papel às novas exigências tecnológicas. É 
fundamental a parceria entre as empresas tecnológi-
cas dos equipamentos de impressão e os produtores 
de papel, para o sucesso deste caminho. Sucesso que 
passa por toda a cadeia de valor e que, no “final do dia”, 
é o Cliente que vai ajuizar a qualidade, o custo e a ra-
pidez do serviço.

No que respeita ao papel e sendo esta tecnologia de 
impressão, disruptiva face às exigências do suporte, é 
fundamental a compreensão dos mecanismos físicos, 
químicos e eletroquímicos que ocorrem no processo 

VITOR CRESPO - Sócio n.º 353

A impressão Inkjet de alta velocidade 
como tecnologia disruptiva
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MICHAEL ODELL - Sócio n.º 951

Considering a paper to packaging
machine conversion?

de vezes inferior ao mililitro (o picolitro). Não menos 
importante, é que estes processos funcionam a velo-
cidades consideráveis, superior a 100m/min. Todos 
os fatores intervenientes são importantes, desde os 
softwares de preparação e tratamento dos ficheiros, 
às interfaces com os equipamentos de impressão, tin-
tas e papel. E é na compreensão de cada um destes 
processos que reside o sucesso destas tecnologias e 
o sucesso da continuidade do uso do papel como su-
porte para a comunicação e imagem das sociedades e 
organizações em que vivemos.

different grades, to be made on the same machine. 
This approach allows for a “soft landing” into new 
markets as products can be progressively trialed and 
market tested to give a more gradual transition be-
tween grades than in the case of a complete grade 
conversion.

Just as there are opportunities so there are also pit-
falls for mills looking to convert machines for diffe-
rent grades. For example, newsprint producers who 
have experimented with producing packaging gra-
des have run up against serious obstacles such as con-
tamination of forming fabrics, press felts and dryer 
clothing due to furnish changes. Also limitations in 
dewatering capacity and fibre orientation properties 
restrict the ability to achieve the desired strength 
properties, drying capacity limits both productivity 
and the basis weight range and managing the stabili-
ty of draw points can be surprisingly difficult when 
changing speeds and basis weights.

In addition to technical pitfalls, there are potential 
market pitfalls as well. Even though packaging grades 
are a commodity market, the entry barrier for distri-
bution into a new market can be high. So for new en-
trants to a market there is a definite need to establish 
a point of competitive advantage in either cost or qua-
lity in order to ensure initial market penetration. “Me 
too” even in a commodity market may not be enough 
to establish trouble free entry into a new market.

In a machine conversion project the process areas 
most affected are typically stock preparation, forming

de impressão. A interação tinta/papel tem que ser a 
mais correta para que a definição da imagem mante-
nha o seu nível de resolução. Não sendo um proces-
so offset, em que a imagem é aplicada por contacto, 
o processo inkjet, tal como a expressão indica, é um 
jacto de tinta, aplicado por projeção e em conceito 
CMYK . As caraterísticas superficiais do papel, topo-
grafia e rugosidade, componentes fixadores da tinta, 
estrutura e densidade, deverão permitir que o papel 
esteja apto a receber as gotas de tinta, de dimensões á 
escala microscópica, ou seja volumes de gota 1 milhão 

Graphic paper producers continue to struggle with 
overcapacity in a declining market. As a result, mills 
looking to avoid closure of productive assets are fa-
ced with the need to convert their existing machi-
nes to produce alternative grades. Containerboard, 
liner, corrugating medium, sack and bag grades stand 
out as the most attractive grades for conversion. As 
graphic grade usage has declined in recent years 
due largely to the invasion of electronic media, so 
similar changes in societal behavior have created 
an increased demand for packaging grades for con-
sumer products. Packaging grades have experienced 
modest but sustained growth in recent years despite 
this being a high volume, cost sensitive commodity 
market with even less opportunity for product diffe-
rentiation than graphic grades.

Another popular route for extending the market
potential of an existing machine is a “partial conver-
sion” to enable a wider range of basis weights and thus
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section, white water circuit, drying capacity and sur-
face sizing. The first step in a grade conversion is to 
determine the feasibility of making the target grades 
while maintaining quality specifications and produc-
tion targets. Due to the high capital cost of machine 
conversions the opportunity presented in certain 
markets must be tempered by the practical reality of 
what is technically needed to convert any individual 
machine. The existing approach flow system and 
headbox need to be evaluated for their ability to han-
dle different requirements of flowrate and consisten-
cy. Typically, additional drainage capacity is required 
in the forming section to handle the combination of 
heavier basis weights and higher headbox flowrates. 
The early part of the dryer section of graphic grade 
machines is usually set up in favour of good runnabi-
lity of light basis weights at high speeds. However, in 
a packaging grade conversion this section may need 
to be reconfigured to increase drying capacity even 
if that results in some degree of compromise for the 
high speed runnability performance.

When converting machines without a size press the 
dilemma is whether it is possible to survive in a parti-
cular market using only wet end starch and strength 
additives compared to the major disruption needed to 
modify a machine by retrofitting a size press. This is a 
classic high running cost versus high capital cost tra-
deoff that can be evaluated by Return on Investment 
(ROI) analysis. However, there are intangible risks to 
wet end cleanliness and quality uniformity by hea-
vy dosing of wet end additives. ROI analysis is a “ne-
cessary” but not “necessary and sufficient” means to 
evaluate this issue. The approval barriers for capital 
expenditure are often much more rigidly controlled 
than for ongoing running cost expenditure. It is very 
human tendency of management to permit a high 
cost status quo to continue rather than approve a 
capital project to reduce running costs and improve 
quality. In general, this sort of situation is a difficult 
judgement which requires people with a good blend 
of technical and commercial skills to resolve.

There are fundamental machine design differences 
between graphic and packaging grades. Graphic gra-
de machines are designed to make good formation 
with high levels of machine direction fibre orien-
tation for good high speed runnability. Conversely 
for packing grades, formation has virtually no im-
portance and various different strength properties, 
compressive, tensile, burst, internal bond and fold 
resistance become the dominating requirements al-
beit at lower machine speeds. A successful forming 
section conversion requires a transition between these

conflicting requirements of graphic and packaging 
grades. The figure below shows an example of how 
a BelBaie II former originally designed for newsprint 
can be converted to packaging grades. The existing 
headbox is reused but relocated with the headbox jet 
impingement substantially modified for lower shear 
during initial drainage in order to increase cross di-
rection strength properties simultaneously with in-
creasing the former’s overall drainage capacity. This 
has been done within the limitations of the existing 
machine framing in order to maximize the reuse of 
the main components.

Graphic to packaging conversion projects require ex-
pert attention to potential bottlenecks – both techni-
cal and commercial. Good project scope definition is 
important to be able to control the anticipated bottle-
necks and successfully blend the machine’s technical 
capabilities with market requirements. The project 
owners need to remain very conscious of the limita-
tions of each the different scope possibilities in order 
to balance the needs of limiting capital expenditure 
with the projects targets for production and quality. 
Economic evaluation by ROI analysis must always 
be tempered with experienced judgements of the te-
chnical and market risks of each option.

BelBaie II
converted for packaging

Rebuil of a BelBaie II from Newsprint to
Packaging Grades for high cross direction
strength and increased drainage capacity

BelBaie II
typical for newprint
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Não é possível falar de Tissue sem falar de Itália. Des-
de logo pela expressão que este país tem neste setor, 
com uma forte concentração dos fabricantes de equi-
pamentos, em especial para a área de transformação, 
quase todos situados em Lucca, a famosa vila que 
possui talvez a única estrada cujo nome está asso-
ciado à indústria de papel “Via delle Cartiere”. Nesta 
bela localidade, até há pouco tempo as fábricas suce-
diam-se umas atrás das outras de forma fascinante, 
dizendo-se, no sentido figurado, que as fábricas re-
cebiam a matéria-prima através do rio e procedente 
do efluente das fábricas situadas a montante. Muitos 
dos principais players italianos do Tissue tiveram a 
sua origem nesta famosa via.

A simplicidade, arte e engenho de gerir o negócio e 
a enorme versatilidade são outras das características 
que fazem famosos os fabricantes italianos no sector. 
São dos poucos que conseguem exceder o tradicional 
raio de 500 a 600 km onde as unidades produtivas 
se mantêm competitivas. Conseguem colocar produ-
tos em zonas muito afastadas dos locais de produção 
a preços competitivos quando comparados com os 
players locais.  

Outra das notoriedades dos players italianos de Tis-
sue é a respetiva capacidade de produção instalada, 
que fazem de Itália o maior produtor de Tissue da Eu-
ropa, ultrapassando países como a Alemanha e Fran-
ça. Um rácio interessante, embora pouco expressivo 
e pouco utilizado, refere-se à capacidade instalada 
per capita. Esse rácio em Itália ronda os 24 kg, en-
quanto na Alemanha se situa nos 17 kg, contra 12 kg 
em França e no UK. 

Existem seguramente outros fatores que contribuem 
para a notoriedade de Itália no Tissue, tendo-me cin-
gindo somente àqueles que considero mais relevantes.

Portugal tem vindo a assumir uma notoriedade cres-
cente no mercado e há já quem se refira a Portugal 
como os “novos Italianos do Tissue”, preparando-se para 
retirar aos Italianos uma parte do protagonismo. Ob-
viamente que não é pela capacidade absoluta instalada

mas por outros fatores não menos relevantes e quiçá 
até de maior importância:

› Em 1986, Portugal apresentava, segundo dados da 
RISI, a mais baixa taxa de consumo per capita da zona 
Oeste, Central e Norte da Europa, com um consumo 
de 3,6 kg per capita. Hoje, esse rácio, apesar de con-
tinuar a ser um dos mais baixos na zona referida, 
ronda os 13 kg, tendo apresentado a maior taxa de 
crescimento.

› Em 18 anos, no espaço decorrido entre 1992 e 2008, 
não foram instaladas novas máquinas de papel em 
Portugal no sector de Tissue. Desde 2009 até 2015, ou 
seja, num espaço de 7 anos, foram instaladas 4 novas 
máquinas, estando previsto para o próximo ano o ar-
ranque de mais duas, ou seja, 6 máquinas num espaço 
de 8 anos, colocando a capacidade de produção num 
rácio de 26 kg per capita de capacidade instalada.

› Em 2017, será instalada em Portugal a primeira má-
quina na Europa com a nova tecnologia de fabricação 
de papel, conhecida por NTT, facto deveras relevante e 
que coloca Portugal na história desta nova tecnologia.

› Portugal está a ser pioneiro na integração greenfield 
de fábricas de tissue com fábricas de pasta, criando 
um novo paradigma no setor, tendo colocado já mui-
tos players do setor, alguns deles de renome pela po-
sição que ocupam no ranking internacional, a pensar 
nesta modelo de integração vertical.

› Produtos de valor acrescentado, alguns deles únicos, 
estão a sair de Portugal dando a conhecer ao mundo o 
que o nosso país está a fazer neste setor.

São motivos mais do que suficientes para se falar de Por-
tugal quando se aborda o mercado de Tissue. Nos fóruns 
da especialidade é inevitável a referência a Portugal.

Estamos sem dúvida a conquistar protagonismo e 
fama. Teremos agora que ter o engenho de saber não 
somente fazer, mas fazer bem, lutando pelo retorno e 
reconhecimento do nosso trabalho.

JOSÉ MIRANDA - Sócio n.º 431

Portugal,
o novo protagonista
no mercado de tissue
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A maximização da fiabilidade produtiva deve ser um 
objetivo a ser seguido pelas organizações industriais. 
Significa para tal produzir mais, com mais qualidade, 
com os recursos atuais ou até menos, reduzindo des-
perdício devido a falta de fiabilidade dos equipamen-
tos e dos processos produtivos. Por outras palavras, o 
objetivo deverá ser, por um lado, aumentar o tempo 
entre perdas de produção e por outro lado diminuir 
o tempo das mesmas, quando elas ocorrerem. Pode 
considera-se como o resultado da fiabilidade da pro-
dução, a razão entre os dois indicadores acima. E é isso 
que a manutenção e operação devem procurar juntos, 
o aumento desse resultado.

No contexto acima descrito, as equipas de manuten-
ção e operação devem estar bem sintonizadas. A velha 
questão de que a equipa de manutenção é um mero 
fornecedor de serviços para a equipa de operação não 
encaixa nesta visão. É preciso construir-se e desen-
volver-se novas abordagens organizacionais que re-
movam algumas barreiras departamentais. Enquanto 
a atividade principal da equipa de manutenção tem 
estado centrada na procura da máxima fiabilidade dos 
equipamentos e manutenção ou prolongamento  do

ciclo de vida dos ativos e suas funções, já a equipa 
de operação tem procurado maximizar a fiabilidade 
dos seus processos produtivos. Mas só as duas equi-
pas juntas e centradas nos mesmos objetivos podem 
melhorar a fiabilidade da produção e melhorar os 
resultados. As equipas devem trabalhar juntas na 
identificação e resolução de problemas e também na 
melhoria contínua dos processos. 

Os mercados exigem produtos com elevada qualida-
de e operações muito flexíveis. As empresas aceitam 
cada vez mais encomendas de menores dimensões. 
Se não as aceitarem, alguém o fará por elas. O conse-
quente incremento dos “set-up” dos equipamentos e 
processos devem conduzir à minimização da variabi-
lidade do produto e ao mínimo tempo de mudança de 
produto na linha de fabrico. Mais uma vez, exige-se 
produção fiável.

Por outro lado, a procura permanente para a melho-
ria da competitividade das empresas também passa 
pela redução dos seus custos operacionais. Os custos 
de manutenção representam uma parte significativa 
desses custos e são pressionados sistematicamente

MANUTENÇÃO

JOAQUIM BELFO - Sócio n.º 606

Manutenção e operação – Velhas questões 
e novas oportunidades para maximizar a 
fiabilidade da produção
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TECNOLOGIA AMBIENTE

L. MACHADO - Sócio n.º 754

“Resíduos Sólidos Processuais na indústria 
de Pasta e Papel - reflexão”

para baixarem. A melhor forma de baixar os custos 
de manutenção é aumentar a fiabilidade dos equipa-
mentos e instalações. O correto acompanhamento 
do estado de condição dos equipamentos evita ações 
intrusivas e dispendiosas. Pode evitar ainda falhas ca-
tastróficas que tipicamente resultam em elevados cus-
tos de reparação e perdas de produção significativas. 
A centragem das organizações exclusivamente no de-
cremento dos custos de manutenção leva várias vezes 
ao decremento da fiabilidade das instalações e equipa-
mentos. Imediatamente os custos de manutenção irão 
subir para reposição da fiabilidade requerida. Entre-
tanto os custos da “não manutenção” podem assumir 
valores enormes. E esses raramente são determinados.

Do ponto de vista organizacional são desejáveis mu-
danças com vista a uma maior integração das equi-
pas. Os saberes das equipas de manutenção e ope-
ração complementam-se. As equipas da operação 
devem possuir no seu efetivo competências para o

Os temas e áreas ambientais estão já há décadas na 
agenda cimeira do sector tendo-se verificado melho-
rias e avanços notáveis em grande parte dos indica-
dores de desempenho ambiental. As melhorias re-
gistaram-se em domínios como o consumo de água, 
emissões de efluentes líquidos e emissões atmosféri-
cas conduzindo em algumas situações à transferência 
de massa para a forma sólida (cinzas dos electrofiltros 
das caldeiras, lamas dos tratamento de efluentes), isto 
é resíduos sólidos. Para além destes, o sector produz

desenvolvimento de algumas atividades de manuten-
ção onde não seja necessária elevada especialização. 
Para tal deve ser assegurada a necessária polivalên-
cia das equipas de operação a fim de que durante as 
operações de manutenção as atividades de operação 
continuem a ser asseguradas.

Também na área do controlo de processos será desejá-
vel maior integração entre as vertentes da engenharia 
do processo e a do controlo de processos industriais. 
É preciso dominar a análise multivariável no tempo 
e na frequência, a estatística de controlo de processos 
e ferramentas ajustadas para o controlo da variabili-
dade como por exemplo métodos robustos de Taguchi. 

Para as velhas questões existem novas oportunidades 
para a maximização da fiabilidade da produção e con-
sequentemente o aumento dos resultados recorrendo 
a novos paradigmas organizacionais.

outros tipos de resíduos sólidos processuais como re-
síduos fibrosos da área de produção de pasta e papel e 
inorgânicos da área de recuperação de químicos.

Apesar dos esforços de redução, os quantitativos ge-
rados são significativos devido à dimensão elevada 
das unidades de produção. Para além disso, o sector 
genericamente tem aumentado as suas taxas de va-
lorização material e energética em detrimento da sua 
deposição em aterro controlado.
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No entanto, este esforço de valorização é pratica-
mente suportado na totalidade pelo produtor de 
resíduos. Adicionalmente, o número de alternativas 
de escoamento implementadas em larga escala é re-
lativamente limitado, tendo por base essencialmente 
a aplicação em solos florestais e agrícolas ou proces-
sos de compostagem para posterior aplicação. Deste 
modo, os custos relativos à gestão adequada de resí-
duos neste sector ascendem a um valor muito signi-
ficativo e com tendência de crescimento.

Por outro lado, é de destacar nas últimas duas déca-
das um esforço técnico considerável de investigação, 
desenvolvimento e aplicação à escala industrial de 
soluções de valorização que envolveu para além do 
próprio sector, o sistema científico nacional e empre-
sas de sectores parceiros que permitiu a identificação 
de um conjunto de soluções avaliadas como viáveis.

Interessa assim reflectir quais os motivos que condu-
zem a uma reduzida taxa de implementação destas 
soluções a uma larga escala. A resposta, como para 
quase tudo, não é única e deveremos identificar os 
maiores constrangimentos.

O enquadramento legal de gestão de resíduos é de 
elevada exigência e complexidade levando a que sec-
tores e empresas de menor dimensão sem recursos 
exclusivos dedicados à área ambiente optem pela uti-
lização de matérias-primas tradicionais evitando este 
ónus adicional. O mecanismo de desclassificação de 
resíduos previstos na legislação nacional e europeia

que poderia contribuir para melhorar esta situação 
tem tido uma implementação residual.

Para além dos constrangimentos legais, também al-
gumas de empresas e sectores potencialmente clien-
tes apresentam fragilidades e vulnerabilidade a alte-
ração de conjuntura que podem conduzir à paragem 
ou alteração de actividade (como exemplo temos o 
sector de construção e mesmo as pequenas papelei-
ras e recicladoras).

No entanto, as causas não se limitam a estes factores 
externos mas também a internos como o insucesso 
na comunicação destas soluções e incapacidade, até à 
data, de considerar uma perspectiva de acompanha-
mento técnico e comercial nesta cedência ou valori-
zação destes subprodutos como matérias-primas que 
apresentam naturalmente maior variabilidade e ou-
tros desafios operacionais.

Por último, tem ocorrido uma incapacidade de pro-
dutor e clientes negociarem a partilha de benefícios e 
custos de soluções de uma forma global prevalecendo 
a óptica parcial de “fornecimento de uma matéria-pri-
ma” vs. “fornecimento de um serviço ambiental” que 
inviabiliza a implementação.

Numa altura em que o conceito de economia circular 
é apresentado como desígnio europeu a sua efectiva 
implementação só será uma realidade se alguns des-
tes constrangimentos forem minorados nas diferentes 
áreas (regulamentação, operação, técnica e de negócio).

TECNOLOGIA SEGURANÇA

PAULA MONTEIRO
Técnica de Segurança

Resultados positivos
a partir de eventos negativos…

Porquê investigar todos os incidentes??

Todos os que gostamos de ver o CSI ficamos entusiasmados 
com o evoluir da investigação até ao culminar de cada episódio 
em que o assassino é finalmente descoberto!

Com os incidentes, e salvaguardando as devidas diferenças, 
devemos ter as mesmas expectativas e ambição! 
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ORGANIZAÇÃO

J. LUIS AMARAL - Sócio n.º 52

Competência técnica – factor decisivo para o 
sucesso da indústria portuguesa de  pasta e papel

O principal objetivo de investigar todos os incidentes 
é identificar as causas que lhe deram origem permi-
tindo definir ações eficazes, que atuem nas causas, 
evitando reocorrências (outros acidentes semelhan-
tes ocorram). 

O termo Incidentes inclui os acidentes e os quase-a-
cidentes, estes últimos referem-se aquelas situações 
em que “ia acontecendo, mas não aconteceu”. Mas aqui 
vamo-nos focar apenas nos acidentes!

Os fatores que influenciam e condicionam o desem-
penho de segurança, e consequentemente o dos aci-
dentes, são três:

› humanos (competências insuficientes, pouca moti-
vação, desconhecimento…),
› ambientais (proteção de equipamentos insuficientes 
ou inexistentes, máquinas, infraestruturas insegu-
ras, acessos inadequados…) 
› e comportamentais ou humanos (incumprimento 
de regras e procedimentos, remoção de proteções, 
não utilização de EPI’s…).

O incumprimento de um determinado procedimento 
ou pratica, pode levar-nos a concluir que a causa raiz do

acidente foi o “comportamento inseguro” e por conse-
guinte considerar que a origem foram fatores humanos.

Ao investigarmos os acidentes, questionando sempre 
os Porquês das diversas tomadas de decisão, conside-
rando as questões da envolvente, infraestrururas 
e equipamentos,  a identificação dos perigos, o conhe-
cimento dos procedimentos aplicáveis e a eficácia da 
formação, leva-nos, muitas vezes, a causas distintas….

O que pretendo com este artigo é uma reflexão sobre 
aquilo que são as reais causas dos acidentes. A compo-
nente comportamental estará sempre presente, ape-
sar de nem sempre ser a causa principal dos acidentes. 

Investigar os todos os acidente, tendo em atenção 
apenas os factos, analisando de forma objetiva o lo-
cal e recolhendo toda a informação disponível no 
momento do acidente é essencial para começarmos a 
fazer uma análise realista e conclusiva dos mesmos.

Este é o desafio, que aqui deixo: investigarmos todos 
os acidentes que ocorrem dentro das nossas organiza-
ções. Sei que fará toda a diferença quer na nossa forma 
de olharmos para os acidentes, mas acima de tudo e 
o mais importante, como os evitar prevenindo a sua 
ocorrência melhorando a nossa Cultura de Segurança!

A segunda metade do século XX assistiu a um desen-
volvimento notável e à estruturação do sector da pas-
ta e papel em Portugal, verificando-se o início de la-
boração de novas unidades e outros factos relevantes: 
Companhia Portuguesa de Celulose (1953), início da 
produção de pasta kraft de eucalipto (CPC 1957), Cai-
ma Constância (1961), Socel (1964), Celbi (1967), Inapa 
(1969), Celtejo (1971), Celnorte (1973), Soporcel (1984), 
início da produção integrada de papéis de impressão e 
escrita na Soporcel (1991).

Ao longo deste período verificaram-se paralelamente 
movimentos ao nível estrutural do sector, naciona-
lizações, privatizações, associações e dissociações de 
sociedades, que os acontecimentos políticos de 1974 
obviamente também induziram e condicionaram, e que

conduziram à formação e consolidação dos actuais gru-
pos, nomeadamente a Altri e The Navigator Company.

Nos anos 50-75 nasceu a maior parte das novas uni-
dades/empresas, que rapidamente se afirmaram nos 
mercados internacionais, consolidando a exploração 
das respectivas capacidades instaladas e, em alguns ca-
sos, levando a cabo planos de optimização e desenvol-
vimento. Até ao final do século, e num  enquadramen-
to estrutural já mais estável, efectivaram-se vários 
planos de aumento das capacidades das fábricas  e de 
integração na produção de papel, atingindo-se a actual 
posição destacada do sector, quer a nível da indústria 
portuguesa, na contribuição para o PIB e no valor das 
exportações, quer internacionalmente pela qualidade 
dos produtos e níveis de competitividade conseguidos.
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Um percurso tão positivo de todo um sector e excep-
cional no panorama de desenvolvimento do País teve 
certamente a contribuição de vários factores.

Mas, sem qualquer dúvida, a qualidade, experiência 
e competência dos técnicos de que  soube dispôr foi 
determinante. 

Uma indústria processual e de capital intensivo exi-
ge que se saiba explorar os limites das capacidades 
instaladas, quer pela optimização das condições pro-
cessuais, quer pela identificação e resolução tecnoló-
gica de bottlenecks. O estabelecimento de condições 
processuais adequadas às matérias-primas utiliza-
das e à qualidade dos produtos e a sua optimização 
são essenciais para produtividades e competivida-
des elevadas. 

Só níveis de excelência na área da manutenção pre-
ventiva e curativa podem garantir a elevada dispo-
nibilidade dos equipamentos tecnológicos de produ-
ção, imprescindível para a exploração da capacidade 
instalada.

O desenvolvimento dos produtos com perfis de qua-
lidade bem adequados funcionalmente às aplicações 
finais e diferenciados relativamente à concorrência 
apela ao conhecimento do potencial diferenciador 
das matérias-primas usadas (Eucalyptus globulus e 
Pinus pinaster, maioritariamente), bem como das con-
dições processuais e tecnologias a adoptar.  

A criação da CPC, que nos primeiros anos teve uma 
produção diversificada entre pastas mecânicas e pa-
pel de jornal, pastas kraft cruas e branqueadas, pa-
péis de impressão e escrita, papel kraft saco e sacos 
de grande conteúdo e ainda papéis para e embalagens 
de cartão canelado e que, em 1957, iniciou a produ-
ção pioneira de pasta kraft branqueada de eucalipto 
depois de aprofundados estudos técnicos, contrbuíu 
também pioneiramente, pela constituição de um cor-
po técnico de muito elevado conhecimento e compe-
tência, para o reconhecimento geral da importância 
da qualidade dos técnicos  pelas novas empresas que 
viriam a surgir.

Os técnicos da CPC vieram a colaborar activamente 
no desenvolvimento do novo projecto Socel, substi-
tuindo-se à solução habitual de contratação de espe-
cialistas estrangeiros.

Vários factores contribuiram virtuosamente para a 
elevada qualidade dos técnicos do sector:
A qualidade e exigência do ensino nas Escolas de En-
genharia;

A atractividade então existente dos cursos de enge-
nharia que eram escolhidos por muitos jovens com 
elevado potencial;

A atitude das empresas do sector que, para além de 
serem competitivas no mercado de trabalho, permi-
tindo recrutar os melhores, criavam internamente o 
ambiente adequado para o desenvolvimento técnico 
e formação contínua dos seus quadros.

Globalmente, a nível do sector, foi cedo reconhecida a 
importância da permuta transversal de conhecimen-
to técnico, sem pôr em causa aspectos potencialmen-
te sensíveis de concorrência.

Do lado dos técnicos, e face a esta abertura, foi sendo 
cada vez mais valorizada a troca de conhecimentos e 
experiências, alargando o alcance do espírito funda-
dor da CPC e contribuindo para o robustecimento do 
património de conhecimento e competência técnica 
da indústria portuguesa de pasta e papel.

Foi ainda este espírito que conduziu, em 1980, à cria-
ção da Tecnicelpa cujo papel na agregação dos técni-
cos do sector e na contribuição para a sua permanen-
te actualização tem sido do maior mérito.

Não faltarão novos desafios as sector nos tempos pró-
ximos: desde as dificuldades em manter a homege-
neidade das matérias-primas à maturidade dos mer-
cados, mas também a oportunidades decorrentes de 
novas aplicações das fibras – uso têxtil, compósitos,.. 
e dos desenvolvimentos de tecnologias na área da bio
-refinaria, a que só com um corpo técnico competen-
te, atento e resiliente será possível responder.
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Vivemos num estranho mundo que nos desafia perma-
nentemente com conceitos e modelos que se aplicam 
às organizações e que estão em constante mudança.

“In illo tempore” tudo parecia ocorrer de forma mais 
lenta e permitia que a adaptação fosse gradual e 
pausada possibilitando correcções atempadas dos 
desvios que se detectavam. Contudo, vivemos ac-
tualmente no modelo da globalização e num mundo 
novo, com ameaças e oportunidades, em que tudo 
acontece de forma rápida e com novas exigências de 
adaptação para aumentar a possibilidade de sobrevi-
vência e sucesso.

Um dos pressupostos para garantir o sucesso da adap-
tação no mundo globalizado, que somos obrigados a 
fazer permanentemente, é a aplicação da  inovação, 
como um dos princípios fundamentais,  dos pequenos 
aos grandes gestos da vida das organizações de que 
fazemos parte.

A inovação pressupõe um processo criativo dinâmico 
que pode ser aplicado independentemente da organi-
zação, da função e do desempenho. Obriga a questio-
nar permanentemente no sentido de se fazer melhor 
e de foma diferente, criando valor. 

No âmbito da inovação há um documento muito inte-
ressante, entre a extensa bibliografia existente sobre 
o tema – “UK Innovation Report, Competing in the 
global economy: the innovation challenge, dec.2003” 
que apresenta o conceito de inovação como sendo ba-
sicamente, e passo a citar, “explorar novas ideias com 
sucesso”. O sucesso é entendido como sendo a obten-
ção de benefícios e impactos positivos para a organi-
zação ou para o indivíduo.

Para além da inovação de base tecnológica, de pro-
cessos, de produtos, de modelos de negócio que as or-
ganizações possam aplicar, e que contribuem para a 
sobrevivência das mesmas neste mundo globalizado, 
não é despiciendo que a inovação tenha em conside-
ração, e sempre que aplicável, outro modelo baseado 
no “aprender fazendo”, tendo em conta a envolvente 
específica das equipas que constituem a estrutura das 
organizações.

A participação dos elementos das equipas de trabalho 
no processo criativo que conduz à inovação é uma 
base do sucesso e neste aspecto particular o papel do 
líder é fundamental para agregar, estimular e motivar 
para desenvover a chama da mudança. Qual maes-
tro, o líder não deve limitar-se a dirigir as diferentes 
secções da orquestra, mas deve saber harmonizar as 
diferenças de postura, os conflitos, as linguagens e 
as diferentes formas de pensar o processo criativo. 
Em suma, deve saber ouvir para construir a “driving 
force” da participação comprometida da equipa no 
processo da mudança. A equipa é constituída por pes-
soas que são diferentes na formação, na informação, 
na experiência e na maturidade,  mas quando harmo-
nizadas e motivadas são geradoras de ideias, aplicá-
veis às diferentes actividades do processo, que podem 
conduzir à inovação criando diferenciação e valor 
para a organização. 

Ao líder da equipa cabe também o papel permanente 
de aplicar a si própio o principio da inovação disrupti-
va à sua liderança  que pode levar à diferença entre o 
bom e o excelente no desempenho profissional.

A inovação é um conceito transversal nas organizações 
e pela sua importância deve ser tratado como princípio 
fundamental e constituir o seu escudo protector.   

ANTUNES ROSA - Sócio n.º 360

Opinião Despretensiosa...
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Os fundamentos daqueles princípios normativos sur-
giram a partir dos conceitos teóricos desenvolvidos 
na segunda metade do século XX pelos chamados 
“Gurus da Qualidade” como, entre outros, Deming ou 
Juran, e sobre os quais foi procurada uma forma de 
aplicabilidade sistemática. Para cumprir este objeti-
vo, que se pretendia ter uma dimensão internacional, 
contribuíram técnicos e gestores de várias indústrias 
com uma já significativa complexidade como, por 
exemplo, a aeronáutica, automóvel, nuclear ou pe-
trolífera. Foi desta conjugação de esforços que, em 
1987, foi publicada a primeira versão da ISO 9001, 
posteriormente sujeita a revisões como aconteceu 
em 1994, 2000 e 2008. Apesar do sucesso da implan-
tação destes requisitos (mais de um milhão de Orga-
nizações tinham, em 2014, obtido a Certificação ISO 
9001), foi corrente resultar a ideia, logo na primeira 
abordagem, de se tratar de um processo burocrático, 
sem eficiência imediata e gerador de desperdício de 
tempo. Mas se a sistematização de procedimentos e 
toda a estrutura documental representam de facto 
um investimento inicial, rapidamente são entendí-
veis como um benefício para o todo da estrutura or-
ganizacional. Quem, em Portugal, acompanhou estes 
processos a partir dos anos 90 pôde testemunhar o 
enorme salto qualitativo em termos organizacionais 
dado, sobretudo, pelas pequenas empresas. É justo as-
sinalar que para a implantação destes princípios na 
indústria nacional foi determinante o interesse do 
sector da celulose, e dentro deste, o envolvimento, à 
data, da Portucel, EP e suas congéneres.

Uma das limitações reconhecidas, mesmo na última 
versão da Norma (de 2008), é o entendimento dos

princípios da Qualidade como algo fechado na em-
presa, focado nos registos e noutras peças escritas, 
tais como as ações corretivas e preventivas. Dois dos 
aspetos mais relevantes que a versão de 2015 procura 
trazer são, por um lado, uma simplificação documen-
tal e, por outro, uma maior abrangência na aplicação 
e no envolvimento de elementos exteriores à Organi-
zação. Particularizando:

› A estrutura documental é harmonizada de forma a 
permitir a integração num só documento (Anexo SL) 
de elementos comuns às várias Normas que a Organi-
zação segue (9000, 14000, 27000, 45000, …);

› Compreender a Organização e o seu contexto, por-
que cada Organização é diferente. Pretende-se é que 
o Sistema de Gestão da Qualidade implementado 
seja eficaz para os propósitos definidos. Para além 
das tradicionais condicionantes internas, considerar 
também que fatores externos são influentes para a 
atividade (questões culturais, regulamentos, recursos 
estratégicos ou financeiros,…)

› Conceito de “partes interessadas” visa alargar a ideia 
tradicional de requisitos do cliente a todos os inter-
venientes envolvidos ou próximos da Organização 
(colaboradores, comunidades, consumidores finais, 
franchisados, reguladores,… );

› Desenvolver pensamento baseado em risco, ou seja, 
riscos (e oportunidades) devem ser considerados qua-
litativamente e, conforme o contexto da Organização, 
definir quantitativamente o grau de formalidade ne-
cessária para planear e controlar os processos.

RUI SANT’OVAIA - Sócio n.º 329

Versão 2015 da ISO 9001:

A procura de um
impulso para
a Qualidade como
competência
das Organizações



2016

INTERNATIONAL FOREST, PULP
AND PAPER CONFERENCE

OCTOBER
12›14

www.tecnicelpa.com

PORTO
PORTUGAL

XXIII
TECNICELPA

2016

INTERNATIONAL FOREST, PULP
AND PAPER CONFERENCE

OCTOBER
12›14

www.tecnicelpa.com

PORTO
PORTUGAL

XXIII
TECNICELPA

tecnicelpa 1980desde


