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Editorial

Por ocasião da distribuição de medalhas de 25 anos de filiação a um vasto número de sócios individuais e co-

letivos da Tecnicelpa, foi mais uma vez evidente o periodo de renovação que o nosso setor vive em Portugal.

Misturam-se rostos familiares e de referência, com muitas caras novas de jovens ainda pouco conhecidos e 

integrados na família dos técnicos da indústria de pasta e papel. Estão presentes em todas as empresas e nas 

mais diversas geografias, e veem de vários pontos da rede universitária portuguesa que continua a formar 

excelentes futuros técnicos.

Ao reflectir sobre o assunto coloquei-me de novo na posição deles e lembrei-me como, há duas decadas 

atrás, entrei na indústria e participei nas minhas primeiras iniciativas da Associação. Foi muito através des-

tes eventos da Tecnicelpa que acelerei o meu conhecimento técnico, então como engenheiro de processo, 

mas sobretudo que criei uma rede de conhecimento que extravasou a fábrica e a empresa a que estava liga-

do. E como isso foi importante para a minha integração. A Tecnicelpa tem de continuar a ser este “hub”, esta 

plataforma, onde todos os técnicos se podem encontrar, conhecer, partilhar e crescer profissionalmente.

A renovação dos quadros técnicos da nossa indústria é um desafio de enorme dificuldade e elevado impacto 

para todas as realidades do setor. A especificidade dos nossos processos e a elevada complexidade e risco 

das nossas operações, implicam que as equipas técnicas desenvolvam e acumulem conhecimento e expe-

riência que não pode ser interrompido abruptamente. Mas também a necessidade de adaptação da nossa 

realidade à evolução tecnológica e à mudança de contexto social e económico, obrigam a incluir as novas 

gerações na nossa equação.

Este é o grande desafio com que se debatem as várias realidades fabris, de uma forma mais ou menos crítica, 

no momento que atravessamos. Novidade para algumas que atingiram as bodas de pérola, repetição para 

as que atingem as bodas de diamante, para todas o objetivo centra-se em garantir uma passagem efetiva e 

consolidada do conhecimento existente entre as gerações, simultaneamente com a injeção de novo conhe-

cimento e competência que permitam a evolução necessária das organizações.

Há 36 anos atrás os fundadores da Tecnicelpa ajudaram a criar um veículo para auxiliar esta renovação. A 

associação tem sabido, dentro das suas limitações, criar os momentos para a passagem e para a renovação 

de conhecimento no corpo técnico da indústria. Continuamos em 2017 a fazê-lo com o mesmo empenho e 

dedicação, e congratulamo-nos pela participação que temos tido nas nossas últimas iniciativas relacionadas 

com os temas da Segurança, da Produção de Pasta e da Produção de Tissue. Mas como refere o Celso Foelkel 

neste número, os desafios são enormes, tal como o eram no tempo do Eng. Luis Rolo, figura de destaque no 

segundo capítulo da “Galeria da indústria papeleira portuguesa”.

Saibamos aproveitar a nova revolução industrial, a do 4.0, e renovemos também a Tecnicelpa de forma a 

que, adaptando-se ao novo contexto, saiba manter-se uma “casa” para a família de todos os técnicos do setor.

Saudações e boa leitura.

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo
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SEMINÁRIO

“Metodologias de Investigação
de acidentes de trabalho” e visita
à Celbi na Figueira da Foz

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822

10 de Março, 2017

O grande filósofo José Ortega y Gasset na sua obra “Me-
ditaciones del Quijote” escreve que “Yo soy yo y mi cir-
cunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”, a qual 
podemos reformular e simplificar para, “Um homem é 
ele mesmo e a suas circunstâncias”. E foi precisamente 
por aí, por alguém profundamente mercado pelas suas 
circunstâncias, que se iniciou o seminário. Um testemu-
nho forte dado pelo Luis, colega de uns, amigo de tantos 
e alguém que, falando na primeira pessoa, nos mostrou 
como é recuperar de um acidente grave. Um testemu-
nho muito sofrido por alguém que, privado quase por 
completo do uso das mãos, viu como tarefas triviais 
do nosso dia a dia como comer ou pegar no filho bebé 
se tornaram tarefas quase impossíveis de concretizar. 
Mas foi também um testemunho de sucesso de alguém 
que salvou, como diz o filósofo, as suas circunstâncias, 
tornando-se um profissional totalmente válido para a 
empresa onde trabalha e um Ser Humano que consegui 
manter intactos os seus valores.

E foi com este mote que se seguiram as intervenções se-
guintes onde numa abordagem “Top-Down” começamos 
por mostrar o enquadramento a nível europeu da temáti-
ca da Segurança e Saúde e concluímos com exemplos reais 
da atividade de uma empresa do setor da pasta e papel.

A Profª Emília Telo (ACT) mostrou-nos o PONTO FOCAL 
NACIONAL da estratégia europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho (2014 – 2020), materializado num 
conjunto de ferramentas e atividades que englobam 
campanhas para a promoção de locais de trabalho mais 
saudáveis, contactos diretos com a população em geral 
em locais de grande afluência de público (ex. Centros 
Comerciais), seminários temáticos, materiais multimédia

com os filmes NAPO ou ferramentas de análise de risco 
como a OIRA. Foi gratificante e ao mesmo tempo sur-
preendente, verificar a quantidade de ferramentas exis-
tentes e ao dispor dos técnicos de SST.

O Engº Carlos Montemor (ACT) mostrou-nos a impor-
tância da investigação na redução dos acidentes de 
trabalho, mas demonstrando claramente que a visão da 
ACT ao apurar as causas visa criar mecanismos, legais 
ou instrumentais (formativos) que conduzam as em-
presas, do setor florestal em particular a implementar 
práticas mais eficazes na redução dos acidentes de tra-
balho. A palavra punição não existiu na apresentação, 
cedendo totalmente o lugar à palavra PREVENÇÃO. E 
concluiu lançando um desafio, a redução em 30% dos 
acidentes de trabalho até 2020.

E por falar em investigação, a Profª Celeste Jacinto 
(UNL), que tem a rara qualidade de ter nascido e crescido 
na indústria antes de abraçar a carreira académica, ex-
plicou-nos, com aquela simplicidade só acessível a quem 
realmente sabe, os passos do seu método RIAAT (Regis-
to, Investigação e Análise de Acidentes de Trabalho). 
Abordou também uma matéria relevante para quem 
trabalha na indústria, o conceito ALARP “As Low As 
Resonably Praticable” que associado ao conceito de risco 
aceitável acaba por ser a bitola que permite decidir que 
medidas são possíveis de implementar nas empresas. 

O orador seguinte, Engº Pedro Moreira (EDP), mostrou-
nos um “Cenário irrepetível” relacionado com os gran-
des projetos hidroelétricos dos últimos 10 anos.  De uma 
forma clara mostrou e demonstrou como se implemen-
ta toda uma metodologia de monitorização e controlo,



usando ferramentas informáticas (SAP), mas sobretu-
do como foram capazes de aprender e transmitir, atra-
vés de brochuras cuidadosamente elaboradas e outros 
meios, esse conhecimento a toda a organização.

Neste ponto do seminário surgiu uma visão diferente 
dos acidentes de trabalho trazida pela mão dos oradores 
Manuel Silva Castro e Nuno Trindade, quadros de topo 
da Tranquilidade e que surpreenderam tudo e todos ao 
mostrar o rosto humano de instituições frequentemen-
te vistas como adversários temíveis para as empresas 
em caso de acidente.  Para além do conhecimento real 
e profundo que têm da situação do país e de nos expli-
carem de forma detalhada com atuam na investigação 
de acidentes, demonstraram também de forma quase 
intuitiva as vantagens, também para as Seguradoras, da 
redução do número de acidentes. 

A convidada seguinte, Engª Vanda Reis é uma especia-
lista com uma longa experiência de campo e iniciou a 
sua apresentação com um caso concreto de acidente em 
altura. Mostrou-nos um aspeto relevante e ainda não 
abordado anteriormente, relacionado com as contradi-
ções dos vários envolvidos num acidente de trabalho, 
ficando claro para os presentes que as reais causas dos 
factos ocorridos, se escondem quase sempre no meio 
de densa neblina. Terminou mostrando como é possí-
vel obter, com muito treino e persistência, equipas para 
trabalhos em altura muito bem preparadas, mesmo em 
cenários tão difíceis como a África Central.

Para encerrar a sessão falou-nos a Engª Paula Monteiro 
(Navigator) que iniciou a sua apresentação mostrando 
um pequeno vídeo que demonstrou, de modo quase ar-
repiante, a importância aquele número mágico, nascido 
na Índia e dado a conhecer ao mundo ocidental pelo ita-
liano Fibonacci e que responde pelo nome de ZERO. E 
depois mostrou-nos com a sua experiência, um método 
claro e objetivo que permite que, no setor da pasta e pa-
pel, caminhemos para esse zero (acidentes).

› Junto à máquina de pasta na Celbi

› Auditório da incubadora de empresas na Figueira

› Mesa de abertura do Seminário

› No autocarro de visita à Celbi
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Entrega de Medalhas
25 anos Tecnicelpa

HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Honorário n.º 4

Cada vez que a TECNICELPA organiza um evento este é 
sempre um sucesso incontestável. Há 36 anos que assim é 
e, quando vemos o interesse e a adesão dos jovens colegas, 
ficamos confiantes que assim continuará a ser no futuro.

Desta vez a Direção brindou os Sócios com um progra-
ma rico de vários pontos fortes e atraentes. Um Porto de 
Honra e um tempo de convívio, um almoço e a entrega 
das medalhas aos Sócios (individuais e coletivos) com 25 
anos de filiação, uma Conferência sobre a história dos 
Templários e, finalmente a Assembleia Geral.

E até o tempo “participou na festa” abstendo-se de nos 
enviar a chuva com que andara a ameaçar-nos durante 
uma semana…

Acedendo ao pedido do Presidente para que se tentasse 
respeitar o horário de chegada, todos foram cumprin-
do e, paulatinamente, foram aparecendo os 30 sócios 
inscritos e 27 dos 41 “medalhados” com, pelo menos, 25 
anos de sócios da Tecnicelpa, aos quais se juntaram os 10 
representantes dos sócios coletivos, igualmente com 25 
anos de filiação.

Entre os cumprimentos, os abraços e a cavaqueira o tem-
po do Porto de Honra passou a voar.

A Quinta da Gracinda regalou-nos com um magnífico 
almoço, que talvez só tenha pecado por ser demasiado 
copioso e… um pouco longo.

Por altura da sobremesa o Sócio número Dois e Funda-
dor leu-nos a mensagem de um outro Fundador, o sócio 
número Um, Alberto Vale Rego, que não podendo estar 
presente não quis deixar dessa forma de se juntar ao 
evento, conforme texto anexo.

› O almoço comemorativo dos 36 anos Tecnicelpa
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Saudação aos Sócios
da Tecnicelpa na Comemoração
do 36º Aniversário

Caros Consócios,

Aqui chegados, ainda com muitos de nós que vivemos este sucesso associativo desde o 
primeiro momento, unidos todos por essa questão particular de sermos da fileira do 
papel, é sempre tempo de rever o caminho trilhado e trazer à memória todas as emoções 
vividas ao percorrê-lo.

Quando começámos, cada ano comemorado era uma vitória de esforço e imaginação de 
novidade, que nos lançava para o desafio do ano seguinte, em algumas ocasiões de fecho 
incerto e tremido. Agora, pelo talento dinâmico dos sócios e dos directores que, sabia-
mente, designaram, a Tecnicelpa está consolidada, tem um lugar indiscutível no con-
junto das entidades que representam e são parceiras efectivas no sector. Assim, cada 
ano que termina, não é mais do que a constatação do plano cumprido e o lançamento do 
próximo que, sempre com trabalho esforçado e de qualidade e sentido de futuro, mante-
rá o rumo bem definido. 

Creio que ausente pela primeira vez duma comemoração importante da Tecnicelpa, 
com a muito grande pena de aí não estar por me encontrar em viagem, venho deste modo 
simples, por amabilidade do meu amigo e consócio fundador Augusto Góis, Secre-
tário Geral e, sem a menor dúvida, quem tem sido o timoneiro esclarecido e sempre 
determinado para aqui estarmos e sermos o que somos, apresentar aos sócios que vão 
receber a sua medalha de 25 anos os mais calorosos cumprimentos e um forte abraço 
de cumplicidade por esta ligação à Tecnicelpa.

E também cumprimentar com afecto e agradecimento a Direcção que, dedicadamente, 
representa os sócios e, com trabalho esforçado, avança segura para o futuro, hoje como 
antes, de sucesso da nossa associação.

E ainda para saudar com um forte abraço todos os amigos e sócios presentes, afinal 
aderentes e continuadores do sonho que vivemos há 36 anos e que, como sócio funda-
dor e número 1, desculpem a imodéstia, me orgulho de ter ajudado a construir e, com 
muita honra, a concretizar.

Alberto Vale Rêgo
Sócio Homorário N.º 1

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS TÉCNICOS
DAS INDÚSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL

6
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A entrega das Medalhas esteve, como sempre, muito 
bem organizada.   Á medida que os sócios iam sendo 
chamados para receber a Medalha apareciam as suas 
fotografias, o que originava amistosos e descontraídos 
comentários.    As Medalhas foram entregues pelo atual 
Presidente, pelos dois Fundadores presentes e pelos dois 
primeiros Presidentes da Tecnicelpa. 

Um dos “Medalhados” estando atualmente ausente em 
serviço nos Estados Unidos, foi, no entanto, possível 
contactá-lo telefonicamente para lhe mandar os para-
béns e um abraço e ouvir as suas palavras em alta voz. 
Bem hajam as novas tecnologias… e a feliz iniciativa do 
Ângelo Loureiro.

Após a entrega das Medalhas, o Arquiteto Álvaro Barbo-
sa, um profundo conhecedor da história dos Templários e 
um apaixonado pelo Convento de Cristo, entusiasmou os 
presentes com os seus conhecimentos apresentando, de 
uma forma dinâmica e bem documentada, o tema “Os Ca-
valeiros Templários em Tomar e o seu legado na região”. 

Creio que poderíamos ter ficado a ouvi-lo falar durante 
muito tempo…

Desta vez a Assembleia Geral, graças ao aliciante progra-
ma proposto, que atraiu muitos sócios, contou com um 
maior número de presenças do que habitualmente.

O Presidente do Conselho Diretivo fez uma completa, 
objetiva e clara exposição sobre as atividades em 2016, 
salientando a realização da XXIII Conferência Interna-
cional, no Porto, e a construção e apresentação da Expo-
sição Itinerante dos 35 anos da Tecnicelpa.

O Relatório e Contas do Exercício de 2016, bem como o 
Orçamento e o Plano de Atividades para 2017, foram 
aprovados, assim como foi aprovado o justíssimo voto 
de louvor ao Conselho Diretivo pelo seu excelente tra-
balho, sempre dinâmico e abnegado. 

E, sem desvios do horário previsto, acabou mais um “dia 
Tecnicelpa” o qual, como habitualmente, deixou todos 
na expectativa do próximo evento. 

Até lá!

› Ao telefone para os Estados Unidos››› Alguns Medalhados

› Assembleia Geral

› Mesa com exposição das
  medalhas e dos respetivos
  medalhados.

› O Conselho Diretivo e equipa
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Realizamos pela primeira vez um curso dedicado intei-
ramente ao processo de produção de Tissue, com a co-
laboração da PITA (nossa congénere no Reino Unido). 
Com a participação de 38 formandos, foi uma jornada de 
dois dias completos (16 e 17 de maio 2017) no Hotel dos 
Templários, numa formação integralmente em Inglês. A 
formadora Kate Leach, manteve uma dinâmica muito 
interativa com os formandos, dando uso preferencial ao 
contacto com muitas amostras disponíveis nas mesas, 
para tocar e sentir. As apresentações foram intercaladas 
com trabalhos manuais de corte e colagem e até mesmo 
saídas da sala, para trabalhos de grupo “fora da caixa”. 
Manteve um ritmo elevado de exposição e de um grande 
rigor “britânico” 

relativamente aos horários previstos. Os presentes 
aproveitaram cada minuto dos intervalos para interpe-
lar a Kate com pedidos de esclarecimentos, aos quais ela 
correspondeu com as devidas explicações e com uma 
simpatia deliciosa.

Para culminar o curso, fizemos uma visita técnica, tam-
bém pela primeira vez, à FAPAJAL, no dia 18 de maio, 
cuja descrição se segue.

O nosso sincero agradecimento à FAPAJAL, pela aber-
tura e disponibilidade como nos recebeu e e à PITA pelo 
início desta parceria de sucesso.

CURSO

“Introduction to Tissue
Manufacture” e vista à Fapajal
“Nunca mais voltaremos a olhar para
o papel Tissue da mesma maneira” 
... era o sentimento generalizado dos formandos no final do curso.

› Kate Leach (formadora)

› Exercícios com trabalhos manuais

› Abertura e nota de boas vindas

› Exercício de ordenamento do fluxo do processo de fabrico
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CARLOS SILVA
Sócio n.º 946

Como corolário do Curso “An Introduction to Tissue Ma-
nufacture”, os participantes puderam visitar a Fapajal, 
em S. Julião do Tojal, na manhã do dia 18 Maio.

Esta unidade industrial, cuja origem remonta à segun-
da metade do séc. XVIII, logo após o terramoto de 1755, 
abriu as suas portas a um grupo de cerca de 30 pessoas, 
contribuindo assim para enriquecer o seu conhecimen-
to sobre as diversas fases de produção e transformação 
de papel tissue.

Tivemos uma calorosa recepção na área social, a que se 
seguiu uma visita completa e detalhada às instalações 
fabris, desde a zona de armazenagem de matérias-pri-
mas até à de produto acabado, destacando:

› A área da Preparação de Pasta, com as diversas 
  instalações e equipamentos distribuídos num lay-out 
  de fácil compreensão.

› Na Produção de Papel a visita incluiu a máquina #3, 
  onde foi possível observar muitos dos pontos e 
  detalhes que tinham sido explicados de forma teórica 
  nos dois dias do curso, em especial os que se centram no 
  cilindro Yankee e na lâmina de crepagem.

› Seguiu-se a máquina #1, uma jóia instalada em 1872 
  e que continua em laboração, caso muito raro, senão 
  único na nossa indústria.

Visita à FAPAJAL - S. Julião do Tojal

› Grupo de visitantes
  na cantina de Fapajal

› Na transformação

› Junto à enroladeira da máquina 3
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O entusiasmo de todos, jovens e menos jovens, era evi-
dente. Na era em que tanto se fala da 4ª Revolução In-
dustrial (Indústria 4.0) é desconcertante ver que esta 
máquina, do início da Revolução Industrial em Portugal, 
causa este impacto e admiração em todos. 

Aqui tudo está bem visível, desde o accionamento por 
correias, o rolo de cabeça com vibração, um engenho-
so sistema de guiamento da teia, uma enorme tiragem 
aberta, o sistema de vapor e condensados, etc, etc. Do 
ponto de vista didático não há melhor! 

› Na Transformação podemos observar a enorme
  quantidade de máquinas e processos que permitem
  fazer inúmeras combinações de produtos e formas de 

  conversão, que originam algumas centenas de 
  referências de produtos finais.

No final todos os visitantes consideraram a valia desta 
visita, como complemento à parte teórica deste curso.

À Tecnicelpa resta reconhecer agradecida a contribui-
ção da FAPAJAL para um maior conhecimento dos de-
talhes deste sector da nossa área de actividade.

Um grande BEM HAJA à Direcção e um MUITO OBRI-
GADO aos técnicos que nos acompanharam, explicaram 
o processo e responderam às inúmeras questões que o 
interesse suscitou em muitos de nós.  

› Máquina de papel n.º1, instalada em 1872 › Máquina de papel n.º3

› Imagem do 1º rolo produzido na Paper Prime
  e respetiva equipa de trabalho

Paper Prime S.A. em Vila
Velha de Rodão, já arrancou

Paper Prime SA, uma companhia que per-
tence ao grupo Trevipapel, e a Toscotec, 
anunciam o arranque com sucesso da nova 
máquina de papel Tissue TM1. A instalação e 
“commissioning” foram realizados de acordo 
com o calendário agendado e o arranque cor-
reu muito bem.

Fonte:
http://www.toscotec.com/en/media/news/news-
detail/article/toscotec-supplied-ahead-tissue-ma-
chine-started-up-at-paper-prime-sa-in-vila-ve-
lha-de-rodao-portug/
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Consulte a nossa página do facebook
Convidamos todos a “Partilhar”  e fazer “like” na página,
difundindo o nome da Tecnicelpa e a sua atividade. 

continuação da viagem

Exposição itinerante 35 anos
Tecnicelpa (Linha do Tempo)

O programa de divulgação da Tecnicelpa, iniciado em 
28 de janeiro, continua em digressão pelo nosso “Portu-
gal Papeleiro”, nomeadamente nas fábricas de pasta e 
de papel do nosso setor e noutras entidades associadas 
da Tecnicelpa.

Neste período, de 11 de março a 17 de junho, a estrutu-
ra esteve exposta na The Navigator Company em Cacia, 
Universidade de Aveiro, Papeleira Coreboard em S. Paio 
de Oleiros, no Museu de Espinho, por impossibilidade de

espaço compatível na Fábrica de Papel da Ponte Re-
donda, no Instituto Politécnico de Tomar e na Prado 
Karton em Tomar.

Convidamos todo os nossos sócios a visitar este expo-
sitor, quando estiver presente nas organizações onde 
laboram e a deixar o vosso testemunho no livro de vi-
sita que acompanha esta estrutura e marcará, também 
para o futuro, este percurso de divulgação da nossa As-
sociação.

Pode ver mais fotos no nosso facebook.

› Navigator Cacia

› Papeleira Coreboard

› IP Tomar

› Universidade de Aveiro

› Museu de Espinho

› Prado Karton
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ARTIGO DE OPINIÃO
CELSO FOELKEL

Sobressaltos à Vista
para as Associações
Técnicas Setoriais

Sócio n.º 842

Durante as últimas 4 a 5 décadas, o setor de celulose e 
papel passou se ocupando principalmente em aumen-
tar sua capacidade e escala produtiva, sua eficiência 
operacional, a qualidade de seus produtos e em melho-
rar os efeitos ambientais de suas atividades. Entretan-
to, nos últimos e recentes 10 anos, forças significativas 
passaram a impactar o setor e as pessoas que trabalham 
nele; muito em função das inovações tecnológicas em 
outras áreas, que dentre outras coisas, afetaram o inter
-relacionamento dessas mesmas pessoas. 

Além disso, algumas forças impulsionadoras de gran-
de magnitude passaram a alterar o setor e a forma do 
mesmo em elaborar suas estratégias em direção a um 
futuro ainda incerto e desafiador. Em primeiro lugar, 
tem-se como quase certa a provável exaustão do mode-
lo de crescer em escala de produção, pois são poucos os 
locais do planeta que ainda comportam mega-fábricas 
produzindo mais de dois milhões de toneladas de pro-
dutos por ano, como as fábricas de celulose de mercado. 
Em segundo lugar, o movimento crescente de surgimen-
to de arranjos produtivos novos e dinâmicos, em função 
do desenvolvimento do conceito de biorrefinarias e de 
integração do setor de celulose e papel com outros tipos 
de negócios e de produtos. O que tem sido, até recente-
mente, um negócio simples e linear de produção de ce-
lulose e/ou papel a partir de uma base florestal, deverá 
em breve se diversificar dramaticamente em arranjos 
multivariados, englobando não apenas a base florestal, 
mas também produzindo, além de celulose e papel: pai-
néis de madeira; madeira serrada; péletes e briquetes; 
bio combustíveis sólidos, líquidos e gasosos; eletricidade; 
materiais e biomateriais de natureza química, etc.

Paralelamente a isso tudo, tivemos ainda um forte movi-
mento de fusões e consolidações no setor, que reduziu o 
número de empresas e alavancou o crescimento das em-
presas líderes setoriais. Finalmente, com o surgimento e 
ampliação do conceito de “Indústria 4.0”, com alto foco 
em automação e uso de tecnologias da informação, as 
exigências em qualificação de técnicos mudaram, bem 
como foram reduzidas as necessidades de pessoas para 
atuação no setor, em termos de números de pessoas por 
unidade produzida de celulose ou papel.

Em resumo, os tempos mudaram muito, as empresas 
também e mudarão mais ainda, da mesma forma que 
as competências técnicas precisarão se adequar a isso 
tudo. Fica a questão: e as associações técnicas que atuam 
no setor? Como será que estarão se ajustando a isso tudo 
para continuidade de seu papel relevante ao novo setor 
de base florestal que está surgindo?

Quando se observa o que está acontecendo com as as-
sociações em todo o nosso mundo global, papeleiro ou 
não, percebe-se claramente que os impactos sobre elas 
têm sido enormes. Algumas associações já desapare-
ceram, outras se fundiram para ganhar sobrevida, en-
quanto outras têm buscado ajustes, em velocidades que 
dependem muito das estratégias de gestão aplicadas 
por elas. Não há dúvidas que essas mudanças globais 
estarão afetando o número de sócios (indivíduos ou 
empresas) e também os tipos de necessidades dos sócios 
remanescentes. As óticas gerenciais utilizadas nas últi-
mas décadas não levarão a rotas vencedoras, não tenho 
dúvidas disso.
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As palavras e frases que simbolizaram, durante anos, as 
estratégias, serviços e produtos dessas associações téc-
nicas sempre foram as seguintes: inovação, capacitação, 
treinamento, integração, informação, geração de conhe-
cimentos, criação de competências, disponibilização, so-
luções tecnológicas, representação institucional, parti-
cipação, especialização, reconhecimento e visibilidade.

Em geral, as associações técnicas sempre se preocupa-
ram com o desenvolvimento e o crescimento do conhe-
cimento tecnológico (científico e aplicado) como forma 
de alavancar o crescimento dos técnicos e das empre-
sas produtoras de celulose e papel e as de fornecimento 
de equipamentos, serviços e insumos ao setor. Por isso, 
uma área de forte interação com as associações técnicas 
é a que envolve universidades e institutos de pesquisa, 
ainda que, em alguns casos, esses atores passaram a ser 
mais competidores do que parceiros dessas associações.

Para atendimento das demandas que partiam do setor 
de celulose e papel e de suas pessoas, as associações téc-
nicas criaram muitos produtos, cujos principais têm sido 
os que englobam as seguintes situações:

› Capacitação tecnológica através cursos, eventos, 
  congressos;
› Estímulo à geração de pesquisas e desenvolvimentos 
  tecnológicos;
› Disponibilização de conhecimentos técnicos setoriais 
  através de revistas próprias, publicação de livros, 
  websites, webinars, blogs, bibliotecas especializadas, 
  bancos de normas e patentes, informativos, etc.; 
› Aumento de visibilidade aos associados (técnicos
  e empresas) através dos meios de comunicação da
  entidade, bancos de currículos, exposições, congressos, 
  premiações, etc.;
› Integração entre parceiros e associados, valendo-se 
  de diretórios de sócios, fóruns, comissões, redes sociais, 
  eventos especializados, etc.;
› Promoção dos produtos e insumos de interesse do 
  setor, através de exposições, feiras de negócios,
  catálogos de produtos e serviços, etc.;

› Participação institucional (nacional e internacional) 
  representando o setor junto a governos, entidades
  de classe e empresariais, institutos normativos,
  órgãos ambientais, etc.;
› Atração, promoção e incentivo à capacitação de novos 
  talentos, com oferta de bolsas de estudo, intercâmbio 
  tecnológico, etc.;
› Disponibilização de soluções tecnológicas através 
  banco de consultores, seções de perguntas e respostas, 
  treinamentos especializados sob demanda, etc.;
› Integração interpessoal através de eventos técnicos 
  lúdicos (almoços e jantares comemorativos, shows,   
  exposições em museus, eventos esportivos, visitas 
  a empresas do setor, etc.).

Existem grandes evidências de que as coisas estão mu-
dando no setor e que a maior parte desses produtos 
acima vai precisar de ajustes, modificações drásticas e 
até mesmo supressão de alguns tipos desses produtos; 
ou oferta de outros sequer ainda imaginados. Essas evi-
dências podem ser sumarizadas através dos seguintes 
exemplos:

› Algumas empresas do setor já estão atuando como  
  âncoras de “clusters”, sendo que os arranjos produtivos 
  já produzem: celulose, papel, painéis de  madeira, 
  madeira serrada, lignina, bio-óleo, eletricidade, vapor, 
  calor, péletes ou briquetes, gases industriais, reagentes 
  químicos, etc.
› Diversas associações a nível internacional estão sendo 
  consolidadas em associações técnicas ou institucionais 
  mais poderosas e com escopos de atuação mais amplos, 
  compatíveis com a nova situação geográfica, econômica, 
  ambiental e competitiva;
› O número de sócios (pessoas físicas e jurídicas) tem-se 
  mostrado decrescente em praticamente todas as 
  associações técnicas, já que os técnicos conseguem se 
  suprir do que necessitam através de navegadores 
  poderosos como o Google, repositórios de 
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  universidades, revistas online, blogs especializados, 
  bibliotecas virtuais, redes sociais como Linkedin e 
  ResearchGate, etc. Por isso, é cada vez menor o 
  número de interessados em se associar a esses tipos de 
  entidades. Com o envelhecimento dos sócios atuais, em 
  menos de uma década a situação pode-se tornar crítica 
  para algumas associações.
› Existe crescente e contínuo aparecimento de novos 
  entrantes para oferecer esses mesmos produtos ao 
  setor, tais como: congressos e revistas online, livros 
  online, exposições e bancos de negócios online, etc. 
  Entretanto, a competição não acontece só com 
  produtos online, mas também com entrantes em 
  novos negócios tecnológicos, como universidades, 
  empresas de consultoria, empresas de serviços, etc.
› A virtualidade tem sido pouco explorada pelas 
  associações de classe; quando existe, é quase tudo 
  bloqueado aos internautas públicos, além de terem 
  precário nível de atualização. Isso acontece por não 
  existirem nas associações pessoas qualificadas para 
  atuar nesse campo, preferindo-se compras externas, 
  nem sempre bem especificadas.

› Os gestores da maior parte das associações têm 
  preferência em tentar dinamizar produtos 
  vencedores antigos, alguns já obsoletos e sem
  clientela alguma. Esquecem-se com isso, de 
 

  monitorar o ambiente setorial para entender o que 
  é relevante e o que pode ser próprio ou parceirizado. 
  Em resumo, muitos dos produtos e serviços ofereci dos 
  pelas associações estão perdendo espaço e as 
  entidades não possuem pessoal qualificado e 
  disponível para criar e aperfeiçoar esses e outros de 
  seus produtos. Em muitos casos, os estragos se devem 
  à gradual perda de pessoal interno, de receitas, de 
  sócios e de patrocinadores.

Finalizando e concluindo: entendo que em qualquer 
país, em qualquer setor e em quaisquer tipos de negó-
cios, as associações técnicas só têm um caminho: mudar, 
inovar e alavancar novos produtos relevantes e requeri-
dos, a partir do talento de suas pessoas próprias e de seus 
parceiros. A meta deve ser uma só: ter a entidade sendo 
entendida por todos como sendo de vital importância para 
alavancar a competitividade do setor onde ela tem escopo 
de atuação, seja de celulose e papel ou de multiprodu-
tos a partir da base florestal. Isso só se conseguirá rein-
ventando a forma de atuar como entidade técnica desse 
nosso setor ou de outro qualquer. 

Em tempo: reduzir custos como meta principal só vai 
prolongar a agonia de algumas entidades, pois faltarão 
recursos para atuar nas requeridas mudanças para aper-
feiçoar custos e receitas e alavancar produtos admira-
dos, desejados e competitivos. 

› Seminário “Industry 4.0 in pulp and paper maintenance” patrocinado pela ANDRITZ

  Hotel Lusitano, Golegã; 28 junho 2017

› Atividade Lúdica – setembro 2017

› Curso “Processo de Produção de Papel”  – UBI, Covilhã; setembro 2017

› Workshops sobre Comunicação Organizacional  – UCP, Lisboa; novembro 2017

› XII Congresso Internacional História do Papel na Península Ibérica

  28-30 Junho 2017; Santa Maria da Feira - Portugal

› 112th ZELLCHEMING General Annual Meeting with Expo

  4-6 July 2017; Frankfurt/Main – Germany

› MIAC - International Paper Industry Exibition

  11-13 October, Lucca - Italy

› 50º Congresso Internacional de Celulose e Papel - ABTCP

  23-25 Outubro, São Paulo - Brasil

› 44th International DITP Symposium

  22-23 November, 2017; Golf Hotel, Bled – Slovenia

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS
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O conceito de Industry 4.0 nasceu por iniciativa do 
governo alemão em 2011, tendo constituído um grupo 
de trabalho com o objetivo de elencar um conjunto de 
recomendações no sentido de introduzir a computação 
na indústria. Esse relatório foi apresentado na feira de 
Hannover, em 2012. 

Não se trata de uma 4ª revolução industrial no sentido 
que foi dado às anteriores três (descoberta da máquina 
a vapor, introdução da eletricidade e da produção em 
massa, aparecimento dos computadores, da automatiza-
ção e da internet), mas antes de uma evolução da tercei-
ra, usando de uma forma mais inteligente e integrada o 
número astronómico de dados atualmente disponíveis e 
a crescente capacidade de computação, ao mesmo tem-
po que são introduzidas novas tecnologias tais como a 
impressão 3D, a robótica avançada, os próprios telefo-
nes inteligentes (smart phones) ou mesmo a realidade 
aumentada. Trata-se da evolução para uma nova fase da 
digitalização.

Ao primeiro contacto com esta nova ideia, não é fácil 
percebermos o seu alcance. Tendemos a posicionarmo-
nos no conforto da realidade atual, na qual já somos 
diariamente confrontados com sistemas, aplicações 
e soluções que têm vindo a transformar a nossa vida, 
tornando-a mais fácil, mais cómoda mas também mais 
rápida e mais frenética. Quando procuramos no mer-
cado o que é que as empresas oferecem como soluções 
tecnológicas nesta área, ficamos espantados com o leque 
alargado de aplicações já existentes ou em rápido de-
senvolvimento, rotuladas de Indústria 4.0, umas mais 
alinhadas com os princípios orientadores do que os ale-
mães convencionaram chamar de Industry 4.0, outras 
menos. A conclusão óbvia é que o negócio da Industry 
4.0 está a desenvolver-se a uma velocidade alucinante e 
ninguém quer ficar de fora.

Em termos gerais a Indústria 4.0 (a palavra indústria 
parece limitar o âmbito e alcance de aplicação, mas 
de facto os princípios orientadores abrangem toda a 
atividade económica), assenta, conceptualmente, nos 
seguintes princípios orientadores que podem ajudar 
as empresas a identificar oportunidades de desenvolvi-
mento nesta área:

› A possibilidade dos humanos, das máquinas, dos 
  sistemas ciber-físicos (sistemas computacionais que 
  colaboram ativamente com entidades físicas, como 
  por exemplo um sistema de produção de papel) e das 
  fábricas inteligentes se ligarem entre si, comunicarem 
  e interagirem através da internet das coisas e da 
  computação na nuvem.
› A criação de modelos virtuais que simulem a 
  realidade, ajudem à decisão e diminuam os custos 
  e o tempo de lançamento de novos produtos.
› A diminuição da dependência da intervenção 
  humana através da capacidade dos sistemas se auto 
  controlarem e tomarem decisões por si, com a ajuda 
  de algoritmos avançados e da experiência dos 
  humanos, diminuindo os erros e reduzindo 
  a variabilidade.
› Transformar dados em conhecimento em tempo 
  real, possível pelo aumento exponencial da velocidade 
  de computação e da resolução de algoritmos complexos 
  (os computadores quânticos e num futuro mais distante 
  os computadores moleculares revolucionarão 
  a capacidade e a velocidade de computação).
› A oferta de serviços e de produtos customizados, de 
  acordo com os requisitos e desenho do cliente 
  utilizando a computação em nuvem e a impressão 3D.
› Ter a possibilidade de desenvolver negócios 
  modulares que se adaptem fácil e rapidamente aos 
  contextos dos diferentes stake holders.

ARTIGO DE OPINIÃO
CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474

Indústria 4.0
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Os princípios orientadores podem já hoje ser concreti-
zados em ações concretas, tendo como base tecnologias 
já disponíveis ou em desenvolvimento, tais como os 
sensores inteligentes, a robótica avançada (robots que 
executam tarefas comandadas à distância),os veículos 
autónomos, as plataformas digitais de serviços (uber), os 
aparelhos móveis ligados à internet, a impressão 3D, a 
computação na nuvem ou a internet das coisas.

Um Novo Mundo está para acontecer, em várias dimen-
sões e consequências:

› Dimensão Económica: possibilidade real de um 
  aumento significativo de produtividade e consequente 
  criação de maior riqueza e critérios para a sua 
  distribuição; novas relações transacionais de cariz 
  diferente; aparecimento de novas áreas de negócio; 
  alteração do papel do Estado na economia.
› Dimensão Política: novos desafios nas sociedades 
  democráticas provenientes de desequilíbrios 
  potenciais na estrutura do emprego com o possível 
  aumento de desemprego dos menos qualificados; 
  assimetrias regionais entre os países mais avançados 
  e os mais atrasados no desenvolvimento tecnológico; 
  novas formas de equilíbrio 

  internacional entre as grandes potências mais 
  assentes em ciber-sistemas dissuasores.
› Dimensão Social: surgimento de novos conceitos de 
  emprego e de diferentes necessidades de qualificação; 
  compatibilização do desenvolvimento da tecnologia 
  com o aumento populacional esperado para as 
  próximas décadas; que soluções é que a sociedade 
  e os sistemas políticos vão criar para os excluídos
  deste processo.
› Dimensão ambiental: a Indústria 4.0 deverá trazer 
  maiores benefícios ambientais, reduzindo o 
  desperdício, possibilitando a utilização de materiais 
  e processos mais amigos do ambiente.
› Dimensão Tecnológica: novas tecnologias surgirão, 
  revolucionando o modo como vivemos e interagimos; 
  a disponibilização de informação potencialmente 
  partilhável levará ao desenvolvimento de software 
  sofisticado de defesa da propriedade intelectual e de 
  proteção contra a intrusão. 
            
O setor da Pasta e Papel terá necessariamente que fazer 
parte e estar mesmo na linha da frente destas transfor-
mações tecnológicas, como forma de enfrentar os desa-
fios da forte competitividade presente e futura.

Movimento Associativo
Tecnicelpa

Novos Sócios Individuais Admitidos: 
› Sebastião G. Fernandes Gorgeard Dominguez – Henrique Dominguez, Lda

› Maria José Ferreira dos Santos  – Museu do Papel Terras de Santa Maria

› Ana Filipa Martins Cláudio da Silva  – The Navigator Company

› David Alexandre Gonçalves Aderneira – Estudante (IPT)

› Isabel Soares Pinto – The Navigator Company

› Marilúcia Rodrigues Gomes – The Navigator Company

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 3
Coletivos: 0

Individuais: 6
Coletivos: 0

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 359
COLETIVOS: 72

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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Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

1. Introdução

A 15 de setembro de 1924, Vila de Rei, o centro geodésico 
de Portugal, viu nascer o centro gravítico da Indústria 
de Celulose em Portugal na segunda metade do século 
XX, Luís Gonzaga Bernardo Martins Rolo.

Bastaria o seu papel fundamental no desenvolvimen-
to pioneiro mundial da pasta branqueada de eucalipto 
para justificar a sua presença, em retrato de corpo intei-
ro, na Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa. Mas 
Luis Bernardo Rolo, muito para além disso, teve uma 
intervenção e uma presença de vulto na Indústria Por-
tuguesa de Celulose, através da sua notável passagem 
pelas Fábricas de Pasta de Cacia, da Companhia Portu-
guesa de Celulose, de Setúbal, da Socel e da Figueira da 
Foz, da Soporcel.

Assimiladas as primeiras letras e vencida a barreira de 
uma quarta classe que, ao tempo, dava mais bagagem 
cultural do que muitas licenciaturas de hoje, o pequeno 
Luís Gonzaga foi expatriado para Santarém, onde foi 
distinto aluno do liceu e teve condiscípulos notáveis, 
cuja amizade cultivou durante toda a vida.

Almoçava regularmente com a tertúlia dos seus amigos 
escalabitanos, aos quais se referia frequentemente com 
muita consideração e amizade.  

Terá sido também durante estes tempos de juventude 
que aprofundou a sua formação moral e religiosa, que 
fez dele o católico praticante e piedoso e a alma bem for-
mada que mais tarde conheci.

A sua predileção pelas ciências, particularmente a ma-
temática, a física e a química, levaram-no a optar pelo 
Curso de Engenharia Químico-Industrial, que frequen-
tou na Universidade do Porto e terminou no Ano Santo 
de 1950, com a classificação de 15,4 valores.

A sua estadia no norte do país teve certamente influên-
cia na sua cultura, nos seus gostos e na sua disponibili-
dade para viver em Aveiro, na altura pequena cidade de 
província da periferia do Porto, certamente pouco atra-
tiva para os mais distintos alunos do Técnico, a escola de 
engenharia da capital.

A sua simplicidade, a sua franqueza e a sua determina-
ção, tinham um sabor bastante nortenho, sabor norte-
nho que ele tanto apreciava não só nas gentes, mas tam-
bém numa lampreia, num serrabulho ou nuns rojões 
à moda do Minho. Verdade se diga, toda a vida foi um 
eclético gastrónomo, sempre disponível para um bom 
almoço, fosse ele na sóbria Escandinávia, no tropical 
Brasil, ou na requintada França, geografias onde tive o

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101
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LUÍS BERNARDO ROLO

gosto de ver e acompanhar muitas vezes a sua estimu-
lante faceta gourmet.

Encontrei o Eng.º Luís Rolo, pela primeira vez, em Cacia, 
no princípio dos anos sessenta, quando eu frequenta-
va o Curso de Engenharia Químico – Industrial, da sua 
Universidade do Porto e houve uma visita de estudo 
à Companhia Portuguesa de Celulose que, por ter sido 
organizada pelo Centro Universitário do Porto, organi-
zação estudantil bem vista pelo Regime, teve a honra de 
ser recebida pela Administração e pela fina flor da equi-
pe técnica, onde se salientavam dois vultos, devido à sua 
elevada estatura: o Eng.º Manuel Queiroz, do Laborató-
rio, com quase dois metros de altura, e o Eng.º Luís Rolo, 
Chefe dos Serviços de Produção de Pasta, encomiastica-
mente apresentado pela Administração como de elevada 
estatura intelectual e técnica e pai da pasta de eucalipto. 

Para um jovem ávido de aprender Engenharia Química, 
como eu, a sonhar com uma carreira industrial, a forma 
como ele apresentou o processo e o entusiasmo com que 
falou do sucesso mundial da pasta de eucalipto, inicia-
da em Cacia, foram ingredientes motivacionais que in-
fluenciaram a minha decisão, alguns anos mais tarde, 
de aderir à Indústria de Celulose. Esse favor lhe fiquei a 
dever toda a vida.

O despretensioso e incompletíssimo retrato que aqui 
me atrevo a ensaiar, despido de pretensões a obra de li-
teratura biográfica de rigor histórico, é essencialmente 
baseado no conhecimento pessoal resultante do saudo-
so convívio que tive o gosto de partilhar com ele, como 
mestre, como colega e como amigo, nas viagens que fize-
mos juntos, nos projetos em que ambos trabalhamos, nos 
sucessos que repartimos e nas preocupações e canseiras 
que partilhámos.

É lugar-comum dizer-se que por trás de um grande ho-
mem está sempre uma grande mulher: nada mais apro-
priado no caso do Luís e da Manuela Rolo. Apesar da sua 
tão delicada saúde, sempre a conheci a acompanhá-lo, a 
apoiá-lo, a ampliar a sua força, a redobrar o entusiasmo 
que ele dedicava aos seus projetos, a louvá- lo nos muitos 
êxitos, a animá-lo em alguns insucessos.

Recentemente, teve a generosidade de tomar a iniciati-
va de legar à Navigator, companhia que hoje reúne to-
dos os empreendimentos a que Luís Rolo dedicou a vida, 
o valioso espólio documental que ele deixou, completo e 
organizado como só ele sabia fazer.

Foi a esse espólio, que é hoje um legado para as futuras 
gerações, que eu fui buscar a inspiração e o suporte his-
tórico para esta nota biográfica, despretensiosa home-
nagem a um dos grandes vultos da Indústria Papeleira 
Portuguesa.

2. Projeto Cacia

Começa já a ser sobejamente conhecida a importância 
que teve, para a Indústria Papeleira Portuguesa, a inves-
tigação laboratorial e industrial da aplicação do proces-
so kraft ao Eucalyptus globulus feita em Cacia.

Tendo tido já oportunidade de referir, no primeiro re-
trato desta Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa, 
dedicado a Joaquim Von Hafe, o papel determinante 
que teve nos trabalhos de investigação laboratorial que 
conduziram a esse notável êxito, vou dar agora a minha 
perspetiva sobre o papel, também fundamental, de Luís 
Bernardo Rolo para que esse valiosíssimo trabalho de in-
vestigação laboratorial visse a luz do dia e merecesse os 
holofotes do sucesso mundial.
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Luís Bernardo Rolo, recém-licenciado, tinha sido admi-
tido pela CPC, como Engenheiro de 3ª Classe e jovem 
quadro com potencial para poder vir a ter um papel 
importante na Fábrica de Pasta, dado ser Engenheiro 
Químico e ter uma boa classificação de curso. Entre ja-
neiro e junho de 1953, havia sido enviado para o Cana-
dá, juntamente com Sentieiro Marques, para fazerem 
um estágio de 6 meses nas Fábricas de Newcastle e Ed-
mundston, da Frazer Co, produtora canadiana de pastas 
ao sulfito e ao sulfato.

Regressaram em junho, para participar no arranque, 
iniciado em julho de 1953, altura em que Luís Gonzaga 
foi nomeado Engenheiro Adjunto do Chefe dos Serviços 
Técnicos, um dos finlandeses da equipe inicial.

Quem tiver experiência de arranques industriais de 
instalações complexas como as de uma fábrica de Pasta 
poderá imaginar as dificuldades surgidas no arranque 
desta primeira unidade instalada em Portugal, então 
um país de reduzida expressão industrial, levado a cabo 
por alguns estrangeiros coadjuvados por jovens portu-
gueses sem experiência, quer os operários, quer os en-
genheiros.

As dificuldades foram sendo ultrapassadas com grande 
esforço e dedicação do pessoal e da equipa técnica e a 
Fábrica de Cacia, em 1955, no primeiro ano completo 
de atividade, conseguiu produzir 36 500 toneladas de 
pasta crua, quando a capacidade nominal prevista era 
de 40 000.

Depois de muitas vicissitudes, bastantes dificuldades e 
alguns desacertos, que fizeram com que se arrastasse por 
mais de 12 anos o Projeto da Companhia Portuguesa de 
Celulose (CPC), desde a sua constituição, em 1941, com a 
concessão de licença, em 1942, a consideração da celulose 
como indústria-base, em 1947, a concessão do financia-
mento, ao abrigo do Plano Marshall, em 1950, o início das 
terraplanagens, em 1950, até ao início da montagem dos 
equipamentos, em 1952, tendo-se assistido finalmente, 
em 1953, ao arranque da produção de pasta crua de pinho. 
As dificuldades começaram, no entanto, a avolumar-se 
quando se iniciaram os fabricos de pasta branqueada.

Grande parte dos equipamentos, vindos dos Estados 
Unidos, concedidos como financiamentos “em espécie” 
do Plano Marshall, estava desenhada para pinhos ame-
ricanos, diferentes do nosso Pinus pinaster, muito mais 
rico em lenhina e difícil de branquear, principalmente 
para uma instalação com duas fases de branqueio e limi-
tada ao uso de cloro e hipoclorito.

Conseguia-se fazer pastas cruas e pastas semibranquea-
das, mas para produzir pastas branqueadas, dada a falta 
de capacidade do Branqueamento, não se podia trabalhar 
em contínuo, saindo a pasta com baixa brancura, bastan-
te, irregular e muito degradada nas suas caraterísticas 
físico-mecânicas, com grandes problemas no mercado e 
sendo de muito difícil exportação.

Estava-se em fase adiantada do arranque, sendo a equi-
pa técnica dominada pelos finlandeses, capitaneados 
por Kaarlo Amperla, que era o projetista-geral e coman-
dara os trabalhos de projeto e montagem, com posição 
de destaque para outro finlandês, Aimo Pertula, Diretor 
dos Serviços Técnicos.

A Administração, consciente da sua grande dependên-
cia dos técnicos estrangeiros, tivera a visão de apostar 
no recrutamento de jovens engenheiros portugueses de 
elevado potencial, mandados estagiar fora do país, solu-
ção inovadora, para a época, mais tarde replicada nou-
tros projetos, em Portugal.

› Cacia 1972 Eng.os Rolo e Quevedo

› Cacia 1957 Marnoto, Ribeiro, Rolo e Lopes 
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Os maiores problemas vieram depois, no Branqueamen-
to, sem apetrechamento nem capacidade para produzir 
pasta branqueada de pinho, de forma a poder concorrer 
nos mercados de exportação, já que, no mercado inter-
no, o protecionismo vigente atenuava e disfarçava as 
dificuldades.

Luís Rolo, na Produção de Pasta, sentia mais do que nin-
guém essas dificuldades, que eram “oficialmente” atri-
buídas à qualidade da água, única justificação dada no 
Relatório e Contas de 1955. Ele sabia, porém, que mesmo 
ultrapassada a qualidade da água, o problema estava no 
elevado teor de lenhina do nosso pinho, para o qual o 
branqueamento instalado não tinha capacidade. O in-
terlocutor privilegiado dos seus desabafos era o outro 
engenheiro químico português, Joaquim Von Hafe, 
Chefe dos Serviços de Laboratório e a conclusão para 
eles era óbvia: ou se ampliava o Branqueamento ou se 
encontrava uma fibra com menos lenhina, como era o 
caso das folhosas, como Joaquim Von Hafe muito bem 
sabia. O eucalipto, que já havia sido utilizado pela Cai-
ma, em Albergaria, ali bem perto, era uma interessante 
alternativa que se impunha ensaiar.

Mas isto era conversa subversiva no meio da refrega 
do arranque, tema que não agradava aos finlandeses 
do projeto, que nada sabiam de eucalipto, nem aos in-
gleses que apoiavam o lançamento da qualidade no 
mercado, que consideravam a pasta de eucalipto uma 
mera pasta de enchimento, nem à Administração, que 
queria ver sair rapidamente pasta de pinho aceitável 
para o mercado.

Daí, a história da investigação quase secreta sobre o eu-
calipto, promovida e realizada pelo homem do Laborató-
rio, que sabia o que queria, mas fortemente apoiada pelo 
responsável pela Produção, para quem a iniciativa, a ser 
bem sucedida, tinha o  mérito de demonstrar

que a instalação podia produzir pasta branqueada, mes-
mo com aquela configuração, dado que a ampliação do 
branqueamento exigia muito tempo e significativo in-
vestimento, coisas de que o Administrador Executivo, 
Vasco Quevedo, não queria sequer ouvir falar.

Qual era a grande incógnita? A qualidade papeleira das 
pastas de eucalipto resultantes do processo ao sulfato, 
mas que Von Hafe previa ser muito superior à da já co-
nhecida pasta de eucalipto ao sulfito, dados os méritos 
do processo ao sulfato.

Foi, portanto, uma conspiração a dois, qual deles o mais 
empenhado, que pressupunha ensaios industriais para 
confirmar a investigação laboratorial.

Estou convencido de que se não fosse a crença de Rolo 
de que o eucalipto podia ser uma solução para os proble-
mas que todos os dias o atormentavam na produção de 
pasta branca, provavelmente o desfecho da feliz história 
de sucesso que todos conhecemos teria sido outro. A his-
tória está cheia de interessantes investigações que disso 
nunca passaram.

Luís Rolo teve o mérito de convencer, com a sua crença, 
o seu entusiasmo, a sua persistência e a sua diplomacia, 
o difícil e todo-poderoso Vasco Quevedo a fazer um en-
saio industrial, que confirmou as convicções dos seus 
jovens engenheiros.

A partir daí, até porque Von Hafe deixou a CPC, tudo o 
que foi conseguido em termos de apuramento da tecno-
logia do fabrico, adequação do equipamento, convenci-
mento do mercado e consagração no panorama mundial 
da indústria foi obra de Luís Rolo que, catapultado por 
este sucesso, ganhou a definitiva confiança da Adminis-
tração e iniciou uma brilhante carreira de sucesso. 

Começou por ser promovido, ainda em 1957, a Chefe de 
Serviço da Fábrica de Pasta e, em 1963, foi escolhido por 
Vasco Quevedo para ser o responsável pelo novo Proje-
to Socel, como Diretor da nova Fábrica de Setúbal, vindo 
depois a ser nomeado Diretor-Geral de Cacia e Setúbal, 
quando foi encarada a possibilidade da fusão da CPC 
com a Socel. 

Só a Revolução de 25 de Abril viria a pôr temporário tra-
vão a esta ascensão fulgurante.

O percurso de Luís Rolo em Cacia não se limitou, porém, 
ao arranque e ao lançamento e consolidação industrial 
da Pasta Branqueada de Eucalipto. O sucesso desta nova 
pasta de excelência veio criar condições anímicas, de 
mercado e financeiras para se corrigirem os erros da 
instalação inicial e se encarar finalmente a fase de am-
pliação que o mercado pedia e a rentabilidade impunha.› Buçaco 1958 Despedida de Aimo Pertula
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O objetivo era atingir uma capacidade de 150 000 ton/
ano e os principais equipamentos introduzidos foram 
uma nova Caldeira de Recuperação Combustion, um 
Digestor Kamyr, um novo Branqueamento de 7 fases, já 
com dióxido de cloro, e uma Máquina de Tiragem Ahls-
töm, com uma atualizada secagem Flakt.

Rolo e Ribeiro, ajudados pelo desafio do anúncio da nova 
fábrica sueca da Celbi, que começava a emular os brios 
nacionais, tinham finalmente convencido Vasco Que-
vedo a comprar um Digestor Continuo, que ele sempre 
recusara, por considerar que era uma sofisticação cara e 
“desnecessária”.

A esta primeira ampliação se viria juntar uma segunda, 
em Cacia, decidida em 1971 e com o objetivo modesto 
de atingir as 205 000t/ano, na qual Luís Rolo foi menos 
envolvido, mas cuja dimensão sempre o ouvi comentar 
como pouco ambiciosa e desajustada, imposta por Queve-
do, por razões financeiras e receios do mercado, na altura 
já a ser inundado de pasta pela Socel, pela Celbi e pelas 
novas fábricas brasileiras que se perfilavam no horizonte.

Com atrasos na sua concretização, começados logo com 
a terceira Caldeira de Recuperação, esta ampliação aca-
bou por ser apanhada pela Revolução de 25 de Abril e 
veio a acarretar grandes preocupações à Comissão Ad-
ministrativa e ao Conselho de Gerência aparecidos no 
período pós-revolução.

Luís Rolo já estava longe de Cacia, mas esteve presente, 
em 1978, na Celebração das Bodas de Prata do início da 
Celulose em Portugal, onde lhe ouvi um sincero e emo-
tivo discurso, evocativo da notável história de Cacia, de 
que foi um dos grandes protagonistas.

(Luís Rolo) Continua na próxima edição

As primeiras decisões foram a adição de um quarto 
Digestor Descontínuo e as melhorias da Crivagem, em 
1956, uma nova Tiragem Kamyr com secador Flakt, em 
1959, e a ampliação dos Evaporadores, passando a capa-
cidade anual para 65 000 toneladas/ano.

Em 1964, a Administração da CPC decidiu finalmente 
iniciar os estudos para ampliação de Cacia, tendo criado 
o Gabinete de Estudos Técnicos e Económicos, o GETE, 
dirigido por Rui Ribeiro, tendo programado uma gran-
de viagem na Europa, Estados Unidos e Canadá, com o 
objetivo de se documentarem sobre o que de melhor se 
fazia no mundo da celulose. Luís Rolo, que já estava em 
Setúbal, mas cujo envolvimento em Cacia Vasco Que-
vedo não dispensava, integrou-se no grupo que fez essa 
invejável viagem, juntamente com o Presidente, Rodri-
gues de Carvalho, e Vasco Quevedo, além de Rui Ribei-
ro. Para a viagem foram também convidadas as senho-
ras, a quem sempre ouvi os maiores elogios a esta fidalga 
iniciativa da Administração, que foi um assinalável con-
tributo para o impressivo curriculum de Luís Rolo, que 
se atribuía o notável feito de ter visitado mais de 200 
fábricas, em todo o mundo, na sua longa vida profissio-
nal. Verdadeiramente invejável!...

Muitas vezes o ouvi referir, muito mais tarde, detalhes 
de grande precisão e fidelidade relativos a unidades en-
tão visitadas, como a Interstate Paper e a Union Camp, 
na Georgia, onde eu mais tarde trabalhei, na minha pre-
paração para o projeto da Celnorte.

Os estudos para a chamada primeira ampliação de Ca-
cia, dirigidos por Rui Ribeiro e acompanhados por Luís 
Rolo, iniciaram-se em 1964, tendo o arranque das novas 
instalações começado em 1968.

› Recife 1966 Eng.s Rolo, Lopes e Quevedo› Cacia 1973 Dir Fabril Ribeiro e Dir Geral Rolo
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Em nome da CELPA, Associação da Indústria Papeleira, 
quero agradecer a vossa presença e dar-vos as boas vindas.

Poucas actividades industriais podem reclamar serem 
construídas sobre fontes de recursos naturais, renová-
veis, recicláveis e biodegradáveis. A Indústria Papeleira 
baseada em florestas plantadas, geridas de forma sus-
tentável e certificadas, que são sumidouros de carbono e 
desempenham um importante papel no seu ciclo, é das 
poucas, talvez a única, que pode usar como assinatura 
para os seus produtos estes 4 atributos: “Natural, Reno-
vável, Reciclável e Biodegradável“.

› A Floresta Europeia absorve o equivalente a 10% de 
  todas as emissões de gases com efeito de estufa em
  cada ano;

› Nos últimos 10 anos, na Europa, as florestas 
  cresceram 44 000 Km2;

› Esta Indústria extrai hoje valor de todos os 
  componentes da madeira, das suas correntes 
  processuais secundárias, adopta processos e
  tecnologias de “desperdício zero”, recicla a um nível 
  record na Europa (71,5% foi a taxa de reciclagem de 
  papel em 2015), conservando as fibras celulósicas 
  florestais em vários loops, mas que são limitados 
  em número, e por isso necessitam da introdução
  de novas fibras virgens, de make-up fibroso, na 
  cadeia de valor.

Isto é, as fibras degradam-se sucessivamente e deixam 
de poder ser recicladas ao fim de 3-4 ciclos. Por isso, e ao 
contrário do equívoco frequente, só podem existir fibras 
para reciclar (papel reciclado) se forem produzidas fibras 
virgens a partir da madeira. As pastas celulósicas de fi-
bra virgem cumprem esse papel ao alimentarem o ciclo 
e devem ser usadas em papéis de uso nobre e longo ciclo 
de vida. Há um lugar para a utilização de pastas de fibra 
virgem lenhosa e outro para as fibras recicladas.

Uma fábrica integrada de Pasta e Papel é cada vez mais 
uma biorefinaria onde se produzem múltiplos produtos 
papeleiros, mas também outros para a indústria farma-
cêutica, cosmética, têxtil e micro e nano produtos de 
elevadíssimo valor acrescentado. A Indústria tem, na 
circularidade dos seus processos internos, a sua viabili-
dade económica e ambiental.

Numa palavra, a Indústria Papeleira é um paradigma, 
desde há longa data, da Economia Circular. Melhor: da 
BIOECONOMIA CIRCULAR!

Processos disruptivos e inovadores no domínio da sim-
biose industrial exigem a ultrapassagem de dificuldades 
e barreiras várias, ainda muito significativas, a abertura 
e aceitação da bondade e seriedade das iniciativas da in-
dústria por parte das Autoridades Oficiais, e a parceria 
e contributo de Instituições de Investigação e Desenvol-
vimento que devem produzir conhecimento orientado 
pelas necessidades e transferível para aplicação.

Economia Circular

Discurso abertura

CARLOS VIEIRA
Sócio n.º 188

ARTIGOS TÉCNICOS

SEMINÁRIO

Organizado pela Celpa e BSCD Portugal

Pelo Diretor Geral da Celpa
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Empresas, associações e responsáveis de políticas públi-
cas estiveram reunidos na passada terça-feira para dis-
cutir a economia circular.

“Inovar para circular” foi o título do seminário organiza-
do pela CELPA – Associação da Indústria Papeleira e pelo 
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvol-
vimento Sustentável, com o apoio -da Ordem dos En-
genheiros e que contou com a participação do Ministro 
do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e de vários 
representantes de empresas nacionais como a Jerónimo 
Martins, ADP – Fertilizantes, The Navigator Company, 
Cortadoria Nacional de Pêlo e Amorim Cork Composites.

Marta Souto Barreiros, do Grupo Indústria e Ambiente 
da CELPA e responsável pela organização do seminá-
rio afirma que “o evento demonstrou a pertinência do 
tema, mas há que trabalhar em parceria para conseguir 
ultrapassar algumas barreiras. De entre estas, destacou 
“barreiras regulatórias e organizacionais, tecnológicas e 
algumas sociais. Só assim se poderão cumprir e atingir 
plenamente os objectivos da economia circular. As bar-
reiras que a indústria de pasta e papel terá que ultrapas-
sar passam por potenciar as parcerias entre empresas e 
instituições de investigação para o desenvolvimento de 
novas tecnologias de processo e equipamento; trabalhar 
em conjunto com as autoridades nacionais nos proces-
sos de classificação de subprodutos e fim de estatuto de 
resíduos – quebrar mitos, eliminar receios; sensibilizar e 
divulgar sobre a importância da utilização de matérias
-primas secundárias /subprodutos e seus impactos na 
qualidade no produto final”.

Sofia Santos, do BCSD, defende que “com a economia cir-
cular há muitos setores que têm que se reinventar e esta 
reinvenção implica mudanças ao nível do design e dos 
processos. Atualmente em Portugal há já um conjunto 
de setores em que o design faz parte da essência do ne-
gócio, como o têxtil ou calçado, mas a dúvida está neste 
detalhe: estarão os princípios de economia circular in-
tegrados no design? O caminho passa pelas empresas 
incluírem as variáveis de pesquisa ambiental e de eco-
nomia circular no design.”

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, 
que encerrou o evento, afirmou que “seminários como 
este são muito importantes para discutir o crescimento

sem esgotar recursos”. Matos Fernandes considera, no 
entanto, que a indústria nacional não está ainda total-
mente preparada para abraçar as práticas da economia 
circular. “Estamos a fazer progressos na eficiência, mas 
temos de inovar”, sendo que inovação não é apenas efi-
ciência. “Os recursos naturais não são infinitos”, afirmou, 
acrescentando: “as empresas devem pensar: se deixas-
sem de ter matéria-prima amanhã, o que fariam?”. O mi-
nistro lembrou que o próprio ministério está a organizar 
workshops relacionados com a economia circular, sendo 
o próximo em Maio, e que promove o portal eco.nomia.

Um debate, dois oradores, 4 casos de estudo

Marco Lucisano, Director Papermaking and Packaging 
da divisão de bioeconomia do RISE – Research Institutes 
of Sweden (Innventia AB) foi o keynote speaker, tendo 
apresentado um estudo realizado em cinco países sobre 
o potencial de uma economia baseada em celulose, onde 
alguns materiais como o plástico ou têxtil poderiam ser 
substituídos ou reduzidos. “Quanta celulose produz a 
natureza? 3000 toneladas por segundo (face a 150 tone-
ladas de petróleo por segundo). A celulose literalmente 
cresce nas árvores”, afirmou, recordando o inquérito 
feito a 2500 pessoas sobre essa possibilidade disponível 
em (http://www.innventia.com/en/Projects/Ongoing
-projects/A-cellulose-based-Society1/). “62% das pessoas 
na Suécia consideram positiva a possibilidade [– porque 
a sua indústria florestal é desenvolvida]. Mas há muitas 
em outros países que consideram a hipótese muito ne-
gativa”. A diferença de opiniões terá que ver com o que 
os inquiridos entendem por floresta, que diverge de país 
para país e cujo conceito teórico é diferente da realidade. 
“Somos cada vez mais urbanos. E a interpretação da na-
tureza feita pelo “homem urbano” influencia a imagem 
que se tem do que é a Floresta. ”, afirma.

Sobre a economia Circular, Lucisano destacou um dos 
seus “ingredientes”, a reciclagem, onde ainda há muito 
por fazer, apesar do papel ser, na Europa, o material com 
a maior taxa de reciclagem, bem acima do vidro, do alu-
mínio e do plástico.

As reservas e preconceitos sobre uma economia basea-
da na celulose conduziram, por exemplo, a que “há 13 
anos, a ‘bíblia’ da economia circular fosse impressa em 
plástico porque o papel era considerado uma má esco-
lha” recordou.

No painel sobre design, os oradores Ana Thudichum 
Vasconcelos, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa; 
Teresa Diogo, da Jerónimo Martins; Eduardo Soares, da 
Amorim Cork Composites e Sofia Santos, do BCSD deba-
teram, com a ajuda de Vitor Rodrigues Oliveira, editor de 
economia da TSF, sobre a importância do design para a 
economia circular.

Discutir o crescimento 
sem esgotar recursos

Economia Circular

CELPA
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Teresa Diogo considera que a estabilidade nas relações 
com fornecedores é fundamental para que estes invis-
tam na circularidade do seu negócio.

Para Eduardo Soares, da Amorim Cork Composites, em-
presa do universo Amorim que tem como objetivo a uti-
lização das sobras de cortiça decorrentes da produção de 
rolhas, o design de produto é fundamental porque pode 
acelerar a transição para a economia circular. No en-
tanto, a evolução do conceito depende da empresa e dos 
mercados ou segmentos de negócio onde trabalha. “Há 
segmentos que não têm preocupações. Mas há outros 
muito desenvolvidos, que incorporaram nos seus pro-
dutos materiais reciclados, como vidro ou a cortiça. Há 
países onde essa preocupação é tida em elevada conta , 
outros em que se ignora este tema. Nos Estados Unidos é 
fundamental que os produtos sejam recicláveis e reutili-
záveis. Na Europa, que sejam “verdes”.

António Vasconcelos, da ONG The Natural Step, consi-
derou, por seu turno, que “aspirinas” não são suficientes 
para atingir metas com muita exigência como as defini-
das pelo Acordo de Paris. E questionou: “como se articu-
lam princípios de circularidade? Quanta circularidade 
é necessária? Não se deve ter como objetivo apenas o 
ganho. A humanização, a confiança entre pessoas está 
ausente, e a própria Ellen MacArthur [fundadora do 
conceito de economia circular] reconhece-o.

Ana Vasconcelos, da Faculdade de Belas Artes lembrou, 
por seu turno, a importância dos designers, cuja princi-
pal responsabilidade é compreender as necessidades das 
pessoas mas também ajudar a educá-las. A importância 
do design para as empresas dependerá, no entanto, delas 
mesmas, considerou ainda.

Ana Sofia Vaz foi a oradora seguinte, tendo representado 
a Agência Portuguesa do Ambiente. A assessora do Con-
selho Directivo falou sobre as 54 ações do plano europeu 
para a economia circular, 30 delas já iniciadas e algumas

concluídas. “O pacote relacionado com resíduos tem ní-
veis muito ambiciosos, prevendo a redução de 65% dos 
resíduos urbanos e 75% dos resíduos de embalagens”, afir-
mou.

Um dos objetivos do plano é transformar resíduos em 
subprodutos, mas, para que tal aconteça, devem ser se-
guidas determinadas condições, entre as quais a poste-
rior utilização certa, regular e direta desses subprodutos.

Os mesmos devem ser o resultado de uma prática indus-
trial normal, a sua produção ser parte integrante de um 
processo produtivo e a posterior utilização legítima e 
sem impactes adversos para o ambiente ou para a saúde 
humana.

Na apresentação de casos de estudo de empresas que 
já começaram a implementar o conceito de economia 
circular nas suas estratégias está a Cortadoria Nacional 
de Pêlo. De empresa que fabricava apenas feltro – para 
chapéus, por exemplo – a Cortadoria passou a produzir 
também luvas de pele de coelho, para aproveitar os resí-
duos da sua indústria em vez de destinar a pele residual, 
uma vez obtidos os pêlos, apenas para adubagem agrí-
cola. “A inovação levou a que tivéssemos de remodelar 
todo o processo industrial” e em breve tanto processo 
como produto serão certificados pelo Instituto para a 
Inovação de Produtos Cradle to Cradle.

Cristina Nobre, da Verallia, falou sobre a importância 
da reciclagem no sector vidreiro. “Uma tonelada de cas-
co de vidro é uma tonelada de vidro bom”, referiu. Mas 
também sobre o trabalho feito pela empresa na redução 
de emissões de CO2. A colocação de um electrofiltro nas 
chaminés –um investimento de milhões de euros - que 
permitiu a redução significativa das emissões não só de 
CO2 como de outros componentes.

Em nome da The Navigator Company esteve Laura Cos-
ta, que apresentou a evolução da empresa no que respei-
ta aos vários temas da economia circular. “Nos últimos 
10 anos, reduzimos em 5% as emissões de CO2, 14% na 
energia consumida, 37% nos efluentes, 41% no consumo 
de água, 48% na produção de resíduos sólidos e incre-
mentámos em 80% - a reciclagem”. “A empresa captura 
CO2 através das suas florestas e essa captura perpetua-
se nos nossos produtos ao longo da vida”. E exemplifica: 
“com florestas geridas de forma sustentável, dois livros 
de 400 páginas A5 significam 1,3 kg de CO2 capturado”.

Já no que respeita aos resíduos produzidos pela indús-
tria, Laura Costa referiu que existem sempre negocia-
ções com parceiros no sentido de se encontrar novos 
usos, ainda que por vezes se encontrem limites legais. 
“Há barreiras legais por exemplo no processo de devolu-
ção das cinzas à floresta, apesar da conhecida capacida-
de de fertilização dos solos”.
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Outra das associadas da CELPA, a Europac, referiu que 
o seu modelo de negócio é “circular, mesmo antes de o 
saber”. “Compramos papel para reciclar, usamos as lamas 
em compostagem”. E lembrou que por vezes “os europeus 
complicam a vida por questões semânticas”, referiu, lem-
brando que ‘waste paper’ é papel para reciclar e não pa-
pel para o lixo.

O representante da ADP, João Castro Pinto, contou que a 
empresa está sempre a experimentar novos produtos que 
sirvam de fertilizante e que desde 1986 desenvolveram 
36 novos produtos. “O ritmo de investigação de novas 
matérias primas para usar em adubos teve um pico em 
2016. Mas das 60 matérias-primas apresentadas, aprovei-
taram-se 9, já que as que são rejeitadas não apresentam 
mais-valias nos testes agronómicos que fazemos”.

O conceito da Economia Circular surge como uma 
tentativa de resposta a problemas que o desenvol-
vimento global da economia e do nível de vida das 
populações coloca, nomeadamente a escassez de 
matérias-primas e as pressões sobre o ambiente. Mas 
também, embora de forma menos assumida, constitui 
uma tentativa de criação de novas oportunidades de 
negócio e de atividades industriais que, em particular 
na União Europeia, serão essenciais para assegurar 
uma economia futura inclusiva, que a simples aposta 
no desenvolvimento da economia digital não garante.

Pode dizer-se que a Bio Refinaria constitui uma abor-
dagem, dentro do enquadramento da Economia Cir-
cular, para tentar encontrar soluções para ultrapas-
sar a finitude das fontes de petróleo como base dos 
sistemas de energia e da síntese de produtos químicos 
e o problema do aquecimento global.

A indústria de produção de pasta tem uma posição 
privilegiada relativamente à exploração do conceito 
de Bio Refinaria: por um lado, utilizando essencial-
mente matérias-primas florestais, ultrapassa o eventual

conflito da utilização do solo agrícola para alimentos 
ou matérias-primas industriais; por outro, o domínio 
do mercado e da logística das matérias-primas flo-
restais, bem como do seu processamento, facilitará a 
avaliação, decisão e optimização de eventuais oportu-
nidades de inovação industrial dentro do quadro da 
Bio Refinaria.

A nível da União Europeia a aposta efetiva na Econo-
mia Circular conduzirá seguramente ao lançamento 
de políticas de apoio ao desenvolvimento de aplica-
ções industriais no domínio da Bio Refinaria.

As vantagens competitivas de Portugal no sector da 
pata e papel são um bom ponto de partida para que 
o País possa liderar, neste enquadramento europeu, 
iniciativas no âmbito da Bio Refinaria.

Numa primeira fase poderá avançar-se com a ex-
ploração de oportunidades de aplicações paralelas 
ao processo industrial existente, seja na extração de 
constituintes não relevantes para o processo, seja no 
aproveitamento de efluentes.

Bio refinaria e Economia Circular: 
dois conceitos para uma estratégia 
de desenvolvimento sustentável

JOSÉ LUIS AMARAL
Sócio Honorário n.º 52
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Na edição nº 74 de Outono de 2016, da Pasta e Papel, 
apresentei a perspetiva da impressão ink jet de alta ve-
locidade como tecnologia disruptiva da atualidade. 

Estando, como muitos de nós, atento á evolução das no-
vas tecnologias e de trabalhar no desenvolvimento e 
otimização de produtos, como amante incondicional da 
impressão offset, não quero deixar a ideia de que esta 
tecnologia secular, cujo “pai” foi Gutenberg em 1452, se 
perderá nos tempos pela sua obsolescência. Nada disso.

Recentemente tive a oportunidade de participar em 
encontros com empresas gráficas nacionais e é sur-
preendente perceber a dinâmica e a tendência para 
concretizar projetos de investimento em equipamentos 
de dados variáveis, electrofotográficos e ink jet. Mas 
não significa que as empresas abandonem a impressão 
Offset, até porque as gráficas estão, em geral, equipa-
das com impressoras offset relativamente recentes e 
resultantes de investimentos que ocorreram antes do 
período de crise. Interessante perceber que os empresários 
gráficos portugueses acompanham a evolução dos tempos

Tem sido desenvolvido em Universidades do País tra-
balho de I&D relevante neste domínio que pode cons-
tituir um ponto de partida para eventuais iniciativas 
industriais.

É de referir o trabalho realizado pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra no 
desenvolvimento de um processo de produção de bioe-
tanol a partir de lamas primárias do efluente numa 
etapa única de hidrólise enzimática e fermentação, 
compatível com a presença habitual de contaminantes 
inorgânicos nas lamas. O trabalho foi apresentado no 
último Encontro da Tecnicelpa.

e compreendem que a recuperação do negócio também 
passa pela adaptação ao mundo digital. 

A título indicativo, em 2015 a impressão digital á escala 
mundial representava 13,9% em valor monetário, mas 
apenas 2,5% em volume de impressões realizadas, in-
cluindo o sector de embalagem. Alguns estudos indicam 
que em 2020 poderá representar 17,4% em valor e 3,4% 
em volume, ou seja, crescimentos de 25% e 36% respeti-
vamente. Apesar dos investimentos (capex) ainda serem 
muito significativos e não disponíveis a todas as “bolsas”, 
os custos operacionais ao nível da impressão no caso 
do ink jet continuarão a reduzir através do desenvol-
vimento tecnológico das cabeças de impressão, tintas e 
sistemas de acabamentos. De forma mais abrangente, a 
otimização dos sistemas de “worflow” dos processos das 
empresas gráficas, irão permitir uma maior rentabilida-
de e eficiência. Esta evolução também passa de forma 
muito evidente pela qualidade do trabalho final, onde 
incluímos não só a impressão, mas também acabamen-
tos e apresentação. A forma de comunicar continuará a 
evoluir, sempre mais apelativa e atrativa. 

Igualmente notável o trabalho desenvolvido pelo De-
partamento de Química da Universidade de Aveiro so-
bre a extração e purificação de compostos triterpénicos 
de alto valor a partir da casca de eucalipto.

Temos aqui dois exemplos que poderão suportar, mais 
uma vez, o pioneirismo da indústria nacional da celu-
lose, sabendo identificar as especificidades das maté-
rias-primas disponíveis que poderão representar in-
teressantes oportunidades de negócio e desenvolver o 
conhecimento necessário para as concretizar.

A impressão Digital vs.
Impressão Offset

VITOR CRESPO
Sócio n.º 353



28 ARTIGOS TÉCNICOSinfo tecnicelpa 51

Como referi, o exemplo das gráficas portuguesas em 
apostarem nas soluções digitais vai permitir uma maior 
flexibilidade para um planeamento de pequenas e mé-
dias e longas tiragens, redução dos tempos de “set up” e 
desperdícios, maximizando a utilização por cada tipolo-
gia de equipamento, em função da sua rentabilidade e 
da qualidade final exigida pelos clientes.

No final do dia, significa que a rentabilidade global au-
mentará, permitindo que as empresas gráficas recu-
perem de um período muito difícil e perspetivem um 
futuro mais positivo. Mas com esforço, sem dúvida, 
desenvolvendo um modelo de negócio que vai segura-
mente recair na complementaridade das tecnologias de 
impressão.

Mas, a tecnologia de impressão offset também continua 
a evoluir: para papéis não revestidos, a resolução na im-
pressão não tem excedido os 150 – 175dpi. Equipamen-
tos de impressão offset de tecnologia recente permi-
tem explorar resoluções de 225dpi, usando os mesmos 
papéis, ou seja, desenvolvimentos ao nível dos equipa-
mentos de impressão e não por otimização dos substra-
tos. Perante os novos desafios, os produtores de papel tão 
pouco podem e devem ficar na zona de conforto. Pelo 
contrário, abrem-se novas oportunidades de desenvol-
ver os seus produtos.

Perante as reflexões que partilho, acredito que a questão 
não se coloca entre “Offset ou Digital”, mas “Offset e Di-
gital”. A decisão não é B/W, mas colorida, em CMYK, se 
me permitem a metáfora. É pela complementaridade e 
não pela exclusividade que entendo a evolução. 

Os alunos finalistas do curso de Design e Tecnologia das 
Artes Gráficas realizaram mais uma vez o ARTEC – Sim-
pósio de Design e Artes Gráficas. Realizado no campus 
do Instituto Politécnico de Tomar entre os dias 19 e 21 
de abril, a vigésima sétima edição deste evento contou 
na assistência com mais de 150 pessoas por dia, que pu-
deram assistir às mais diversas apresentações sobre em-
balagem, tipografia, produção gráfica, marketing digital, 
design gráfico, gestão de cor, publicidade e edição.

A cerimónia de abertura contou com a presença do di-
retor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar – Dou-
tor João Patrício, o diretor da Licenciatura em Design e 
Tecnologia das Artes Gráficas – Doutor Miguel Sanches, 
e alunas representantes da organização – Ana Ferreira e 
Mariana Oliveira. Todos salientaram a importância des-
te tipo de eventos, principalmente por ser organizado 
pelos alunos, ainda mais quando no próximo ano leti-
vo se irão comemorar os trinta anos de existência deste 
curso superior.

Ao longo dos três dias a organização preparou um pro-
grama subordinado ao tema OPEN MIND, com a presen-
ça de empresas como a Bact3ria, a Bosch, a ColorAdd, a 
Funny How?, a Konica Minolta, a LabDesign, a M2, a 
Ocyan, a Push VFX, a Qual Albatroz, o Tipo das Letras, 
a Tecnimprensa, a Tribe Agency, a Upper Case 2020, a 
Velcro Design e a Xerox.

ARTEC 27

MIGUEL SANCHES
(PhD) - Mestre em Artes Gráficas
e Prof no IPT

› Comissão organizadora do XXVII ARTEC
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As ideias são como as sementes. Devidamente selecio-
nadas, semeadas, fertilizadas e o seu fruto cuidado, fa-
zem crescer as organizações. Um processo de geração de 
ideias bem estruturado é muito virtuoso pois as pessoas 
sentem-se comprometidas e empenhadas quando per-
cebem que as suas ideias são valorizadas e utilizadas. 
Este sentimento de satisfação cria auto estima e reali-
zação pessoal. É uma sensação extraordinária. Por outro 
lado, o resultado positivo da implementação de ideias 
por parte das pessoas leva a que a sua gestão acredite 
cada vez mais no potencial da sua equipa demonstran-
do-lhe isso mesmo. Isso faz com que os seus colabora-
dores persigam novas oportunidades e melhores ideias.

As empresas precisam de criar as condições adequadas 
para que um processo de geração de ideias produza re-
sultados. Esse processo deve ser estendido a todas as 
pessoas. É claro que se pode ter boas ideias para novos 
produtos a colocar no mercado, até numa lógica disrup-
tiva das atividades atuais. Mas também

é verdade que não se deve descurar aquelas ideias, 
eventualmente mais simples, ou não, que melhoram 
os processos atuais, reduzem custos, aumentam a pro-
dutividade, a qualidade, a segurança e o bem-estar das 
pessoas. Até porque os novos produtos a colocar no mer-
cado também são aqueles que mais facilmente são copia-
dos e reproduzidos, desde que não sejam patenteáveis, 
podendo em pouco tempo deixar de ser tão competiti-
vos. Ao contrário, a melhoria interna das operações não 
é tão facilmente replicável. Mesmo assim, na minha opi-
nião, as empresas poderão não se estar a proteger devi-
damente neste aspeto. De facto a quantidade de pessoal 
externo que coabita nas empresas, com pouco controlo, 
com acesso a informação privilegiada acerca dos proces-
sos, especialmente os produtivos, pode ser preocupante. 

Também é verdade que nalgumas empresas ainda existe 
alguns vestígios do taylorismo. Dizia Frederick Taylor, 
no início do século XX, na sua abordagem científica da 
organização do trabalho, que a equipa

As ideias
fazem crescer 
as organizações

As ideias
fazem crescer 
as organizações

JOAQUIM BELFO
Sócio n.º 606
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de gestão pensa e que os colaboradores executam. Este 
posicionamento é castrador de um processo de geração 
de ideias que atravesse a organização. Muitas pessoas 
que operam na linha da frente possuem melhores co-
nhecimentos dos produtos, dos serviços e dos processos 
do que a equipa de gestão. Essas pessoas estão frequen-
temente em melhores condições para identificarem 
oportunidades de melhoria e sugerirem soluções para 
problemas concretos. Terão necessariamente que estar 
envolvidas num sistema de geração de ideias. Precisam 
de ser ouvidas. Mesmo com pequenas ideias, o valor 
agregado pode ser enorme, numa lógica incremental.

A libertação da criatividade que existe em cada um é 
um forte catalisador para os mecanismos colaborativos 
transversais e interdisciplinares. Cria o sentimento de 
que cada pessoa é importante para o futuro da organiza-
ção. É preciso preparar o clima adequado para um pro-
cesso desta natureza. Havendo o clima certo, o projeto 
definido e devidamente anunciado, as ideias vão brotar 
com naturalidade e entusiasmo. Algumas estão mesmo 
à espera de serem libertadas. O sistema de captura deve 
ser simples, disponível para toda a gente. O apoio de fer-
ramentas informáticas é fundamental para o registo e 
tratamento das ideias. Um núcleo dedicado de pessoas 
deve estar disponível

This is a two-part article dealing with the ongoing 
need for innovation in the paper industry. The first 
part (edição nº 50) discussed the competitive advantag-
es companies can derive from being more innovative 
than competitors who are less focused. This second 
part deals with more practical aspects of managing the 
innovation process.

para a seleção das ideias relevantes mediante a aplica-
ção de filtros previamente estipulados. O feedback e o 
reconhecimento são fundamentais. O reconhecimento 
de ideias relevantes pode ser feito de várias formas. O 
reconhecimento pode ser feito sem apelo a meios ma-
teriais. O facto das ideias das pessoas serem escolhidas 
já é uma honra. Mas as pessoas também podem ter ou-
tras necessidades e por isso algumas empresas incluem 
o reconhecimento material, como uma percentagem 
dos ganhos ou poupanças a atribuir ao autor, autores ou 
equipa que gerou a ideia. Já dizia o “guru” da gestão Jack 
Welch, durante 20 anos CEO da General Electric, idola-
trado por muitos e criticado por outros, que o reconheci-
mento deve consolar a alma e a carteira. Das formas de 
reconhecimento que não passam por bónus e que são 
muito apreciadas mas mesmo assim pouco utilizadas 
nalgumas empresas, destaca-se a publicação de notícias 
internas, oferecer viagens ou aumentar dias de férias, 
um evento com o CEO, uma participação numa reunião 
de alta direção alusiva ao evento, a entrega de um diplo-
ma, troféu ou uma peça alusiva.

O reconhecimento faz as pessoas sentirem-se valoriza-
das, respeitadas, amadas e alinhadas com a organização. 
Faz as pessoas felizes. E as pessoas felizes fazem as orga-
nizações melhores.

Paper mill activities are mainly directed at trouble-
shooting, but sometimes there is a particular quality 
or production problem that reoccurs repeatedly and 
no amount of troubleshooting or fine-tuning seems to 
help. These circumstances are a reasonable indication 
that a machine has run up against a basic limitation in 
its design. In such a situation, the usual course of action

On the Management
of innovation…  (part 2)

MIKE ODELL
Sócio n.º 951
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is to call for outside help – most often from the ma-
chine’s supplier. Sometimes they are familiar with the 
problem and can provide a ready solution. Sometimes 
they have no idea, and it is at this point that “someone” 
needs solve a problem for which there is no existing 
solution – i.e. innovation. 

Managers themselves are not expected to be the main 
technical innovators (If they are, they are probably not 
doing their own job properly.) However, managers have 
to understand the innovation process in order to be able 
to guide and control this activity. The only tool a man-
ager has in this respect is the innovative potential of the 
people he is able to get to focus on his problem. People’s 
capacity for innovation ranges from one extreme of the 
very determined type who is always wanting to try 
something new, often without weighing the risks ver-
sus benefits; to the other extreme of people who seem 
to take a malicious delight in finding reasons why not 
to try some new idea. Most people fall between these 
extremes and it becomes a manager’s task “to motivate 
ordinary people to do extraordinary things” or failing 
that at least to channel people into jobs where they can 
fulfill their innovative potential.

A company’s innovation strategy should (a) exist and 
(b) be appropriate for the type of business. Constantly 
seeking to improve is a logical approach and it should 
be applied consistently and proactively rather than

merely reacting whenever an opportunity arises. A 
proactive strategy simply generates more opportunities. 
For an innovation to proceed over all the hurdles that 
a big corporation can put in the way of progress (even 
inadvertently), that innovation will need a champion. 
That champion will need management support.  Often 
the sort of support needed is just to reduce the “inter-
nal friction” that can impede the progress of new ideas 
– ensuring interdepartmental co-operation, resource al-
location etc. The degree of support will determine how 
many times people will be prepared to step forward to 
take on the additional stress and hassle of fighting for 
a new idea. “Progress is like a vintage car – from time 
to time it needs to be pushed”. The author recently had 
reason to appreciate this innovative method for “Rebo-
que Portuguesa” after breaking down and needing as-
sistance near Cruz Alta in the Serra de Bussaco. Very 
determined and helpful people came to the rescue!

The main management dilemma in dealing with in-
novation is to make appropriate judgements about the 
balance between risk and reward. There is no formula 
for this evaluation – this process is as intangible as the 
“inductive leap” needed to bridge between problem and 
solution in the technical aspects of innovation. Making 
the correct risk/reward judgement is also as critical to 
the ultimate economic success of an innovation as the 
technical aspects. Cautious optimism (tempered by ex-
perience) is the best guide. If managers are consistently 



too conservative, it will discourage new ideas from 
being  generated . A more positive climate can be gen-
erated by evaluating different ways to proceed. For ex-
ample, can some partial testing be made with less risk 
as a preliminary step, are there any pilot machine trial 
opportunities, what are the fallback options? Not every 
idea proposed is practical and some must be refused. 
Usually explaining the reasons for declining to proceed 
will defuse a lot of the disappointment that inevitably 
accompanies a refusal. Another part of controlling the 
risk/reward balance is knowing when to stop a particu-
lar project. Carrying on too long in spite of problems can 
also be damaging to morale. 

Another aspect of a company’s culture that managers 
need to be conscious of is the need for some degree of 
tolerance of failure. Here it is important to be consis-
tent since it will be counterproductive to be both pro-
actively encouraging innovation and then becoming 
upset when there are some inevitable failures. To put 
a positive spin on failure – simply knowing why some-
thing does not work is progress in itself and can often 
lead to another more successful attempt. Refraining 
from open criticism of failure should be accompanied 
by being conscious of the need to acknowledge and re-
ward success. 

A particular characteristic of the paper industry is that 
only a few major equipment suppliers dominate it. It is 
a popular perception that these suppliers are the prin-
cipal source of innovations and paper producers should 
just concentrate on economies of scale and cost reduc-
tion. Actually, a lot (probably a majority) of machinery

supplier developments originate from their custom-
ers – the customers are closer to the operating prob-
lems! However, a major equipment innovation will 
often need to have the practical engineering done by 
a machinery builder rather than machinery operator. 
Unfortunately, innovations that are “handed over” to a 
supplier will soon become fully available to the indus-
try at large so the originator loses some of his advan-
tage. In spite of this, there are benefits for individual 
companies to have such joint development projects. 
There is always the short-term benefit of being first in 
the market and sometimes this can be extended with 
some sort of exclusivity arrangement. In the long term, 
there is often a synergy of knowledge and co-operation 
arising from such developments. And last but not least 
there is the more altruistic benefit arising from some-
thing that is good for the industry as a whole helping to 
defend its position from external threats. 

Recognizing that there are limitations in improving 
competitive advantage by working on co-operation 
projects is definitely not a reason for not doing them 
but it is a reason to reconsider the allocation of a com-
pany’s scarce technical resources available for such ac-
tivities. A company’s innovation strategy should focus 
more attention on projects that enhance a company’s 
unique sources of competitive advantage (or seek to 
diminish disadvantage) rather than on projects that 
can ultimately be copied. It is possible to keep even 
with the competition by purchasing updated technol-
ogy but it is only possible to get ahead by ensuring that 
your own sources of competitive advantage are prop-
erly exploited.
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A importância da cultura do eucalipto no panorama 
florestal português é inquestionável. O eucalipto ocupa 
hoje uma proporção importante do território com uso 
florestal, é fonte de rendimento para milhares de produ-
tores florestais, a sua gestão, exploração e utilização dá 
emprego a milhares de pessoas de forma permanente e 
é a base de matéria-prima para uma indústria, de forte 
vertente exportadora que contribuiu de forma decisiva 
para economia nacional.

As empresas associadas da CELPA são, atualmente, res-
ponsáveis pela gestão de, aproximadamente, 202 mil 
hectares. Destes, cerca de 167 mil estão ocupados por 
floresta, o que equivale a 5,3% da floresta nacional. A 
área de floresta que é gerida por estas empresas é, maio-
ritariamente, ocupada por eucalipto (153 mil hectares), 
que se destina exclusivamente ao abastecimento das 
respectivas unidades de produção de pasta para papel.

Boas Práticas Florestais

Através das práticas no terreno, as empresas associadas 
da CELPA procuram optimizar o potencial produtivo de 
cada estação (designação dada ao conjunto de condições 
físicas e factores inorgânicos que caracterizam um lo-
cal) e, simultaneamente, minimizar os impactes negati-
vos, nomeadamente, em termos de erosão, qualidade da 
água e da paisagem, cumprindo sempre a legislação em 
vigor e cumprindo as mais exigentes normas interna-
cionais de gestão florestal sustentável. Assim, recorren-
do às melhores técnicas e intervenções culturais ade-
quadas, criam-se condições para que os povoamentos, 
maioritariamente de

eucalipto, se desenvolvam e atinjam os objectivos pre-
tendidos.

Neste sentido, as empresas estabeleceram guias de boas 
práticas florestais, onde estão descritos todos os proce-
dimentos a seguir para cada operação. Uma vez que os 
trabalhos de silvicultura e exploração florestal são exe-
cutados, na sua maioria, por prestadores de serviços, as 
empresas exigem o cumprimento destas normas inter-
nas, com o objectivo de se alcançar uma gestão florestal 
consciente e de qualidade.

Há, deste modo, um sério compromisso, por parte das 
empresas associadas da CELPA, para respeitar, preser-
var e valorizar os espaços florestais sob a sua gestão. 
Compromisso este que é reconhecido através da cer-
tificação da gestão florestal que é praticada, tanto pelo 
FSC® como pelo PEFC©.

Preocupações Ambientais

A proteção da qualidade da água e do solo são as princi-
pais preocupações da indústria papeleira de maneira a 
conseguir uma atividade florestal bem-sucedida e am-
bientalmente sustentável.

Assim, em termos de controlo da erosão e da paisagem, 
há o cuidado de dividir as matas em unidades de explo-
ração, onde são respeitadas áreas máximas contínuas 
de corte em função do declive, compasso e qualidade 
da madeira. Além disso, entre unidades de exploração 
existem descontinuidades, estando ainda previsto um 
período de tempo de intervalo no corte de áreas adja-
centes. Há, também, a preocupação de fazer a gestão 
adequada dos óleos das máquinas e lixos domésticos, de 
evitar o arraste de árvores pelo solo, de evitar a abertu-
ra de sulcos nos caminhos com os “forwarders” (máqui-
na utilizada para retirar madeira em toros da mata para 
carregadouros à beira da estrada) e de abrir os trilhos de 
extracção segundo as curvas de nível. 

No que respeita a protecção de linhas de água, é interdi-
to o trânsito das máquinas de exploração florestal numa 
largura de, pelo menos, 10 metros para cada lado das 
margens de linhas de água permanentes e temporárias 
e nas linhas de água efémeras, é evitada a circulação 
dessas máquinas, fazendo-se apenas quando o teor de 
humidade no solo é baixo. Tenta-se adequar a época de 
exploração com as zonas a explorar e não acumular resí-
duos de material vegetal nas linhas de água. No caso de 
haver diferimento no tempo, numa mesma unidade de 
exploração, entre o corte dos vales e as encostas, e tendo 
em conta as restrições já mencionadas, o corte dos vales 
é feito em primeiro lugar.

Também as preocupações com a conservação de locais 
de valor cultural estão presentes e contempladas nos 
procedimentos que regem as várias operações florestais 
das empresas. Caso existam, os locais são identificados 
em mapa, estando previstas zonas de protecção. Para 
além disso, está ainda prevista a interrupção das ope-
rações caso sejam detectados vestígios arqueológicos, 
ou outros, e a consequente comunicação às autoridades 
competentes.

Por fim, a segurança de todos os colaboradores é, tam-
bém, uma das preocupações mais prementes das em-
presas, pelo que as condições de contratação dos ope-
radores obrigam ao uso de Equipamentos de Protecção 
Individual apropriados à actividade, ao cumprimento 
estrito das normas de segurança, à posse, na frente de 
trabalho, de meios mínimos para fazer face a uma emer-
gência florestal, bem como a planta da propriedade com 
as saídas de emergência devidamente assinaladas e a 
respectiva lista dos telefones de emergência.



Apoio a Proprietários Privados

Ao longo dos anos, as empresas associadas têm vindo a 
desenvolver vários programas de apoio aos produtores 
florestais e outros agentes, com vista a dar resposta, no 
terreno, aos problemas com que estes se possam debater 
na sua actividade.

A interação entre produtores florestais, empresas in-
dustriais e outros agentes do sector é fundamental para 
promover a transferência de conhecimento tecnológico, 
a melhoria da qualidade dos produtos, a adopção de boas 
práticas florestais, valorizando aspectos económicos, 
ambientais e sociais da Gestão Florestal Sustentável. A 
crescente profissionalização da gestão florestal permite 
aumentos de produtividade, a redução e racionalização 
de custos e a optimização da produção florestal, a esta-
bilidade biológica dos povoamentos e objectividade no 
combate a pragas e doenças, entre outros objectivos.

A vasta área de floresta gerida pelas associadas da CE-
LPA garante uma posição privilegiada dentro da fileira 
florestal com vista à promoção de práticas responsáveis 
e ao desenvolvimento sustentável e tal facto traduz-se 
numa enorme responsabilidade adicional.

Assim, desde 2015, a CELPA tem vindo a dinamizar o 
Projecto Melhor Eucalipto” (www.celpa.pt/melhoreu-
calipto) que pretende, precisamente, promover as boas 
práticas na gestão da floresta em geral e do eucaliptal 
em particular, através da partilha do conhecimento téc-
nico que a Indústria Papeleira aplica na silvicultura do 
eucalipto.

Desta forma, pretende-se que os produtores florestais (e 
todos os demais interessados) tirem partido do conhe-
cimento técnico existente, de forma a aplicarem as me-
lhores práticas disponíveis na gestão dos povoamentos 
instalados, assim como na rearborização de áreas cujo 
estado vegetativo actual se encontre significativamente 
abaixo do seu potencial produtivo.

Queremos contribuir para a melhoria da gestão opera-
cional das plantações de eucalipto, tornando-as mais 
rentáveis e sustentáveis, acrescentando valor à fileira 
florestal:

Melhor Eucalipto, Respeito Ambiental, Ganho Natural!
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É conhecido que a incorporação de cargas minerais 
(fillers) na produção de papel é limitada pela dimi-
nuição das resistências mecânicas deste, decorrente 
da redução das ligações fibra-fibra provocada pelas 
pequenas partículas adicionadas. Geralmente, depen-
dendo do tipo de papel, apenas 20-25% do produto fi-
nal é composto por cargas. Várias estratégias têm sido 
usadas para aumentar este valor, as quais passam por 
exemplo pela utilização de novos aditivos que promo-
vem uma floculação das cargas mais eficaz. Estudos 
recentes conduzidos pelos autores mostram que o uso 
de celulose nanofibrilada (CNF) num teor de apenas 3% 
(w/w) permite aumentar o diâmetro médio dos flocos 
de filler (Figura 1), promovendo assim uma maior re-
tenção de cargas na matriz fibrosa, e adicionalmente 
um aumento da resistência mecânica do papel, princi-
palmente na zona húmida da máquina. 

Outra estratégia, para o aumento do conteúdo de filler 
no papel, envolve a modificação prévia das cargas com 
compostos que promovem uma melhor ligação destas 
à fibra celulósica, sendo possível estabelecer um bom 
compromisso entre teor de filler, retenção e proprieda-
des finais do papel. Com esta abordagem torna-se possí-
vel utilizar os fillers modificados em diversas aplicações. 
Resultados da modificação de carbonato de cálcio preci-
pitado (PCC) com sílica e com ésteres de celulose e a sua 
influência como fillers na produção de papéis de impres-
são e escrita estão resumidos na Figura 2 *.

A modificação com sílica foi feita pelo método sol-gel, 
tendo sido possível produzir amostras com diferentes 
quantidades de sílica e a modificação com acetato de celu-
lose e acetato butirato de celulose foi realizada com base 
na simples reprecipitação destes à superfície dos cristais 
de PCC. Em ambos os casos, o uso das cargas modificadas 
permitiu melhorar substancialmente as propriedades 
mecânicas do papel em folhas laboratoriais. Por sua vez, 
estudos efectuados numa máquina de papel piloto reve-
laram incrementos das propriedades mecânicas superio-
res aos obtidos em laboratório. 

*Resultados incluídos num trabalho apresentado na XXIII 
Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel e 
também disponíveis com maior detalhe em artigos dos 
autores publicados em revistas da especialidade.

ANA F. LOURENÇO, JOSÉ A. F. GAMELAS, PAULO J. FERREIRA

Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta
(CIEPQPF) – Departamento de Engenharia Química - Universidade de Coimbra

Figura 1 - Floculação de fillers com celulose nanofibrilada

Figura 2. (a) Índice de tracção de folhas laboratoriais produzi-
das com PCC e com PCC modificado com cerca de 30% de sílica, 
mostrando que é possível aumentar em 5% o conteúdo efecti-
vo de filler sem prejudicar a tracção. (b) Aumento do índice de 
tracção (relativo a folhas produzidas com o mesmo conteúdo 
de PCC não modificado) para os diferentes fillers modificados.

Aumento do conteúdo de filler no papel
Uma abordagem química
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