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Editorial
PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

Um presente, com memória e ambição
O aproximar do período de celebração da família e de início de novo ciclo, torna-nos em
termos gerais mais reflexivos relativamente às
relações, mas também ao passado recente, ao
presente ao qual o mesmo nos fez chegar, e às
novas resoluções para o futuro que se aproxima.
Neste número natalício da Info, destacado da
parceria com a ENP por termos recolhido conteúdo relevante para permitir cumprir com o
plano inicial de 4 edições anuais, apresentamos, uma vez mais, um conjunto alargado e
transversal de temas de grande interesse para
os nossos leitores. Tudo, perdoem-me a insistência e repetição, sustentado na participação e
iniciativa dos nossos prezados associados, que
invariavelmente têm respondido afirmativamente ao desafio lançado pela Tecnicelpa.
Continuamos a resumir e rever os percursos
de algumas das mais destacadas personalidades que marcaram o desenvolvimento do nosso sector em Portugal, neste caso do Eng. Luis
Rolo, que passando por períodos marcadamente diferentes dos que hoje vivemos, demonstraram como é universal para todos os contextos a
importância da perseverança, do conhecimento aplicado, do rigor no desenho das soluções e
da procura contínua da excelência. O passado
aqui descrito é fundamental para entender a
realidade atual do que há altura foi edificado
e criado. Percebe-se na sua interpretação, a
responsabilidade do legado que construímos e
deixamos para as gerações seguintes, e a forma
como o mesmo pode determinar o sucesso futuro dos mais variados projetos.

desde o nosso último Congresso, uma exposição itinerante composta por uma instalação
que conta a história da Associação, através de
uma linha do tempo devidamente documentada e legendada. Não substituirá com certeza,
uma boa tertúlia com os sócios mais antigos da
Tecnicelpa, ou a participação num dos nossos
Congressos e a possibilidade de conhecer e
interagir com todos os seus participantes, mas
ajuda a perceber o seu propósito e a sua substância, de uma forma mais expedita. Procura-se
com a iniciativa divulgar a Associação a mais
público e cativar melhor o conjunto de jovens
técnicos que têm reforçado as equipas nos últimos anos.
Ter presente o passado para construir, hoje, um
futuro melhor, pode ser uma frase talvez demasiado usada. Arrisco no entanto a enfocar no
seu significado porque me parece que no atual
contexto de sociedade o mesmo está, cada vez
mais, erradamente esquecido.
Em jeito de conclusão, fica a nota que este número da revista possibilita, através de vários
pequenos artigos, fazer uma “viagem” praticamente completa pela fileira da fibra de celulose,
desde a floresta, a pasta, a manutenção, a energia, a biorrefinaria, o papel e a sua impressão.
No entretanto vamos à China, damos um salto à
Nova Zelândia, passamos por Bruxelas e voltamos à Jangada de Pedra, tudo em simples virar
de páginas.
Desejo a todos um Feliz Natal e um Novo Ano
com prosperidade e saúde.
Saudações e boa leitura.

Por termos presente na Tecnicelpa a importância desta partilha e projeção de saber, lançamos
info tecnicelpa 53
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Visita à Navigator Tissue Ródão

CURSO TECNICELPA - UBI

“Processo de produção de papel”
e visita à empresa do grupo THE NAVIGATOR COMPANY
em Vila Velha de Rodão
Covilhã 11, 12 e 13 de Outubro de 2017

SÉRGIO FARIA
Sócio n.º 1032
Demonstrando um crescente interesse no setor Técnico
de Produção de Pasta e Papel, o curso de formação sobre
Produção de Papel teve elevada adesão relativamente a
anos anteriores, cerca de quatro dezenas de formandos.
O curso foi valorizado pela harmoniosa integração de
dois mundos, que usualmente não se congregam numa
só ação de formação.
O primeiro mundo, onde os fundamentos teóricos são estudados até à exaustão, apresentado por professores da
Universidade da Beira Interior. Levando os formandos a
compreender a realidade microscópica da unidade básica desta atividade, a fibra de celulose. E como estes detalhes de pequena dimensão influenciam de forma significativa os resultados obtidos na produção de pasta e papel.
A visita aos laboratórios da UBI trás um incremento valioso à formação, com a apresentação dos equipamentos
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nos quais são desenvolvidos os estudos teóricos sobre a
produção de pasta e papel. Distinguindo-se um equipamento muito raro, uma máquina de papel piloto.
O segundo mundo, é disponibilizado pela participação
de alguns dos mais reconhecidos Técnicos Industriais
do Setor da Produção de Papel, permitindo transportar todas as teorias para a execução real, com exemplos
vivenciados na primeira pessoa. Reduzindo um complexo enredo de teorias e tecnologias a algo facilmente
apreensível!
A experiente visão desenvolvida pela prática ao longo
de vários anos, permite a estes técnicos olharem para
algo tão dispendioso e complexo como uma Máquina de
Papel, e resumirem-na numa unidade cujo principal propósito é simplesmente remover água. Focando a apreensão de conhecimento naquilo que é verdadeiramente
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Alguns formadores do curso

Carlos Silva

Carlos Brás

relevante, e que usualmente se encontra disperso num
mar de informação difusa.
Este ano o curso incluiu uma visão internacional sobre
papel Tissue, introduzindo o enquadramento para a visita que encerrou a ação de formação.
O momento alto dos três dias de formação foi a visita às
instalações da The Navigator Company em Vila Velha
de Rodão, dedicada à produção e transformação de papel Tissue. Após apresentação da empresa em sala, toda
a comitiva foi conduzida pelas áreas produtivas que

Enrico Galli

compõem uma das mais atuais unidades do setor Tissue. De relevar a disponibilidade dos interlocutores que
conduziram a visita, e o cuidado em tentar esclarecer as
dúvidas que foram surgindo por parte dos participantes.
Acredito que todos os formandos terminaram com um
incremento de conhecimentos e informação, que poderão vir a valorizar nas suas atividades diárias.
Agradeço às instituições organizadoras, à empresa visitada The Navigator Company e a todos os formadores
pelo acréscimo de valor que incutiram a este evento.

Workshops na Universidade Católica
sobre “Comunicação Organizacional”
17 de novembro de 2017
matérias já anteriormente iniciadas e cujo grande interesse demonstrado pelos participantes levou a esta continuidade.
Foi um dia de trabalho intenso, dada a componente prática de simulações e exercícios, que decorreram ao longo
do dia.
O nosso agradecimento à Dra. Teresa, pela sua fácil e a
hábil comunicação, que não deixa nada por explicar.
Realizou-se no passado dia 17 de novembro, mais uma
formação no âmbito do protocolo de cooperação estabelecido entre a Tecnicelpa e a Universidade Católica. Nesta senda, a Tecnicelpa promove unidades específicas de
formação altamente qualificada e direcionada aos quadros das empresas nossas associadas. Estes workshops
sobre COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL, com a
participação da Dra. Teresa Oliveira, versam aprofundar
info tecnicelpa 53

No início do próximo ano, faremos uma última ação
dentro desta temática, mais especificamente a comunicação em contexto da avaliação de desempenho. Contamos com a sua participação.
A todos os presentes neste dia 17 de novembro, bem hajam pela participação e interesse, nas atividades levadas
a efeito pela nossa Associação.
NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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Inauguração da exposição
“A alma do papel”, no Museu do Papel
25 de novembro de 2017

A Tecnicelpa esteve representada pelo vice-presidente, Vítor Lucas, na cerimónia de inauguração da exposição intitulada “A alma do papel”, da pintora Ana
Maria. A cerimónia contou com as usuais presenças
institucionais da região, representantes industriais
e amigos do papel. As nossas sinceras felicitações ao
Museu, que através do seu corpo técnico concretizou
com o habitual sucesso mais este evento.

Exposição
Itinerante
35 ANOS
Tecnicelpa

Navigator
Tissue Ródão
V. V. Rodão

(continuação)

Universidade
Beira Interior
Covilhã

Dando continuidade ao programa de divulgação da
Tecnicelpa 2017, prosseguimos com a nossa Exposição pelo “Portugal Papeleiro”, nomeadamente nas
fábricas de pasta e de papel e universidades nossas
Associadas.

Prado Cartolinas
da Lousã
Lousã

Neste período, de 30 de setembro a 16 de dezembro,
a estrutura esteve exposta na Navigator Tissue
Ródão em Vila Velha de Ródão, na Universidade
da Beira Interior na Covilhã, na Prado Cartolinas da
Lousã na Lousã, na Caima em Constância e na
Universidade de Coimbra.

Caima

Constância

Convidamos todo os nossos sócios a visitar este expositor, quando estiver presente nas organizações
onde laboram e a deixar o vosso testemunho no
livro de visita que acompanha esta estrutura e
marcará, também para o futuro, este percurso de
divulgação da nossa Associação.

Universidade
de Coimbra
Coimbra
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Próximos Eventos
EVENTOS TECNICELPA
› Seminário VALMET “Novos desafios Tecnológicos para Pasta e Papel”
Hotel dos Templários, Tomar; 7 fevereiro 2018
› Workshop “Comunicação Organizacional em contexto de avaliação de desempenho”
Universidade Católica, Lisboa; Março 2018
› Assembleia-Geral + Palestra temática – Tomar; Março 2018
› Seminário “Novas aplicações para produtos de uma fábrica de pasta” – Abril 2018
› Curso “Introdução à produção de pasta” – Universidade da Beira Interior, Covilhã; Maio 2018
› XXIV Conferência Internacional TECNICELPA 2018 – Castelo Branco, 11 e 12 de Outubro 2018
› Seminário “Manutenção fabril - Fiabilidade de instalações / equipamentos” – Novembro 2018

EVENTOS INTERNACIONAIS
› 49th Anual Congress of The Italian Paper Industry
17-18 May 2018; Villalta do Gazzo - Italy
› 31st International Mechanical Pulping Conference
27-30 May 2018; Trondheim - Norway

Tecnicelpa

Movimento Associativo
Novos Sócios admitidos

Sócios excluídos

Individuais: 3
Coletivos: 0

Individuais: 5
Coletivos: 0

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 365
COLETIVOS: 70

Novos Sócios Individuais Admitidos:
› Miguel Sanches – Instituto Politécnico de Tomar
› Ricardo Moura dos Santos – CAIMA (Grupo Altri)
› Samuel Filipe Felgueiras Peres – CAIMA (Grupo Altri)

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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HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

Galeria da Indústria
Papeleira Portuguesa

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101
continuação da biografia de Luís Bernardo Rolo (3.ª parte)

4. Projeto Celangol e Soporcel
Na primeira metade da década de sessenta do séc XX,
após o sucesso de Cacia e o licenciamento da Socel, que
sedimentavam a convicção de que a produção de celulose de eucalipto, em Portugal, era um excelente negócio,
exportador e de projeção internacional, choveram em
catadupa os pedidos de licenciamento para a instalação
das novas fábricas: desde a Caima, já implantada em Albergaria, com uma instalação obsoleta, do fim do século
anterior, a pretender fazer uma nova unidade em Constância, até aos suecos da Billerud, a quererem produzir
pasta solúvel de eucalipto, na Figueira da Foz. Isto para
só referir dois projetos, aqueles que vingaram de entre
os diversos que na altura deram entrada na Direção-Geral dos Serviços Industriais.
Obviamente que os interesses já instalados, com Vasco
Quevedo expressa ou subtilmente à cabeça, procuraram
de todas as formas impedir novas iniciativas, não só pela
concorrência no mercado, já pressionado pelo arranque
de Pontevedra, em Espanha, mas principalmente pela
escassez de eucalipto para sustentar tudo isso.
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O lobby da CPC, que tudo fizera para dar uma machadada no anacrónico regime do condicionamento industrial,
para se poderem instalar, vinha agora à liça tentar recuperar um intervencionismo estatal, dissuasor e orientador, que impedisse a satisfação indiscriminada das petições existentes e desmotivasse o aparecimento de novos
pedidos.
Coube ao Secretário de Estado da Indústria, M. Amaro
da Costa, pai de um saudoso meu camarada da marinha,
mais tarde brilhante tribuno da jovem democracia portuguesa, introduzir habilmente disciplina no setor, emitindo um despacho orientador que definia as regras orientadoras para os novos empreendimentos. Destacavam-se
nessas orientações a necessidade de demonstração de
adequada capacidade financeira, a imposição de compromissos de florestação de suporte ao empreendimento, o
envolvimento de longo prazo de proprietários florestais
das áreas de implantação pretendidas e a definição de
uma nova matriz regional de localização de novas unidades, mas reafirmando o poder soberano do Estado, inapelável quanto ao deferimento de novas pretensões.

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

LUÍS BERNARDO ROLO

Embora dissuasor, este despacho não conseguiu pôr travão definitivo à expansão da indústria e as fábricas da
Caima e da Celbi foram autorizadas, suportadas embora por plantações próprias com alguma dimensão, mas
aumentando a pressão na procura do eucalipto e provocando subidas significativas do preço.
Quebrando a febre concorrencial que até aí afetara as
empresas instaladas e começava a debilitar a sua saúde
financeira, surge um movimento de cartelização das
compras de eucalipto pela indústria, comandado pelo
grupo CPC/Socel, que conduziu à criação da Madeiper,
organização de controlo de mercado de madeira de eucalipto que foi apadrinhada pelo regime e que foi sendo
olhada cada vez com maior hostilidade por madeireiros
e produtores florestais.
A Madeiper acabou por ser inevitavelmente uma das
primeiras entidades ocupadas e desmanteladas pelo 25
de Abril.

Portugal, e conhecia as enormes potencialidades do território para serem criadas plantações florestais de larga
dimensão.
Acresce que a família da mulher de Luís Bernardo Rolo
era de Angola e proprietária de extensas fazendas, com
grandes e bem organizadas atividades de exploração agrícola e agroindustrial, o que lhe dava bons conhecimentos
sobre a Província e lhe facilitava importantes contactos.
Para ele, Angola, onde já operava a Celulose do Ultramar, era o local certo para instalar uma nova grande
unidade de celulose, de dimensão mundial, suportada
por grandes e adequadas plantações florestais. Convenceu, como sempre, Vasco Quevedo, que aderiu ao projeto e o ajudou a encontrar os apoios políticos e financeiros indispensáveis.

Luís Bernardo Rolo, que sentira já dificuldades no aprovisionamento de eucalipto no começo de Cacia e que
dera todo o apoio às iniciativas de florestação própria tomadas pela Socel, era particularmente sensível à questão do abastecimento.

Assim surgiu, como palpável consequência desse seu
sonho, a Celangol, Celulose de Angola, SARL, criada em
fevereiro de 1973, para construção de uma fábrica de
pasta de eucalipto branqueado de 250 000 t/ano, em
Alto Catumbela, na zona do Lobito. O Governo Provincial de Angola emitiu a licença industrial e fez uma concessão de 100 000 ha, para florestação com eucalipto,
nas proximidades da fábrica.

Sabendo embora que se estavam a incrementar as plantações da iniciativa privada, incentivadas pelo aumento
de preços e as iniciativas florestais das empresas, de que
a Caima e a Celbi eram exemplos prometedores, a verdade é que eram precisos mais de 10 anos para se fazer
o primeiro corte das novas plantações, a disponibilidade
de terras a florestar era limitada e ninguém conseguiria
refrear as ambições de ampliação das fábricas instaladas.

Rolo e Quevedo começaram a procurar apoios financeiros, juntou-se a eles o rico americano Frank Torresi, à cabeça dos financiadores, e conseguiram o primeiro financiamento e o aval da Sociedade Financeira Portuguesa,
que se fez representar na Administração por Fernando
Lopes Serra, que fora Diretor-Geral da Celulose do Ultramar e, mais tarde, Administrador da Portucel EP, na
presidência de Luís Deslandes.

Em 1965, Rolo tinha estado muito envolvido no Projeto
de Ampliação da Companhia de Celulose do Ultramar
Português e sabia como o Eucalyptus Saligna crescia em
Angola, em ciclos bem mais curtos do que o Globulus em

A empresa americana Parsons e Wittmore, que havia
sido retirada do Projeto Socel anos atrás, foi escolhida
para projetista, o grupo financeiro foi alargado a bancos
internacionais como o Suez e o Paribas, a CPC foi escolhida
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para apoiar o projeto e a seleção dos equipamentos, Rui
Ribeiro juntou-se à equipa de projeto e foi, em tempo recorde, encomendado o equipamento, à exceção da Caldeira de Recuperação.
Este galopante empreendimento foi mais uma das importantes iniciativas de Luís Rolo repentinamente interrompidas pelo 25 de Abril, em 1974, impossibilitando
a sua localização em Angola e deixando a Sociedade Financeira Portuguesa, como avalista, na difícil situação
de ser responsável pelo pagamento dos equipamentos
encomendados, entretanto fabricados e depositados em
diversos portos europeus, sofrendo da obsolescência e
da usura do tempo e acumulando custos financeiros e de
armazenagem.

Soporcel 1984 - Briefing comercial

Lopes Serra, Administrador, pela Sociedade Financeira,
foi então encarregado de procurar o local e as condições
para instalação alternativa da fábrica, estudando diferentes possibilidades para localização, na Venezuela e
no Brasil, que que acabaram por sair goradas.
Luís Rolo, embora sem responsabilidades financeiras
pessoais na Celangol, não deixou de acompanhar todas
estas diligências, que foram o seu principal foco de interesse durante o semi-vazio profissional em que a Revolução o deixara, continuando como consultor da Celangol, embora ainda ligado contratualmente à Portucel.
Goradas as hipóteses de venda e instalação fora de Portugal, o Governo tomou a iniciativa de criar um Grupo
de Trabalho para estudar a viabilidade da instalação no
País, no qual Luís Rolo foi integrado. Pouca gente acreditava na viabilidade deste retardado empreendimento,
mas acabou por ganhar o bom senso e o Governo autorizou a sua instalação em Portugal e foi para isso constituída a Soporcel – Sociedade Portuguesa de Celulose,
em 1978, onde Luís Rolo ficou na Administração. Era finalmente Administrador, a merecida que a sua carreira
mais do que justificava, mas que a Revolução retardara.
Começou, então, uma nova saga, a procura de um local
em Portugal, apontado para Salvaterra de Magos. Rolo,
já desligado da Portucel, voltou a desempenhar no Projeto um papel extremamente ativo, tentando convencer
a autarquia ribatejana das vantagens da instalação da
Soporcel.
Estava eu no Cento Fabril Viana da Portucel, no fim dos
anos 70, quando me aparece o Eng.º Rolo num autocarro cheio de autarcas e munícipes de Salvaterra, que se
vinham documentar localmente sobre as vantagens e
malefícios de uma fábrica de celulose. Tudo cheiravam,
tudo perguntavam, falaram com autarcas, lavradores e
vizinhos da fábrica. Dali foram para Pontevedra, com um
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Aracruz - Casais Rolo e Gil Mata

Caniceira 1984 - Luís Rolo, Luís Deslandes e Gil Mata

programa semelhante. Passados dias, Luís Rolo deu-me
a má notícia: numa noite tumultuosa, com as forças da
esquerda argumentando vigorosamente contra a fábrica, a instalação em Salvaterra fora reprovada!...
Valeu a Câmara da Figueira da Foz, presidida por Joaquim
de Sousa e em cuja vereação Manuel Saraiva Santos,
brilhante Engenheiro da Celbi, tinha assento, credibilidade e influência. No estudo que coordenou, a opinião
foi favorável, a Câmara concordou e a Soporcel foi finalmente convidada a instalar-se em Lavos, na Figueira da
Foz. Deve isso a Joaquim de Sousa e a Saraiva Santos.
Havendo local e equipamento, empresa e administração,
faltava apenas algo de fundamental, o financiamento.
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

a construção e a montagem, arrancar a instalação e ficar
como responsável pela atividade industrial.
Estava eu longe de pensar que voltaria à Indústria Papeleira, pois já tinha tomado a decisão de ir para a Indústria Química. O desafio era enorme: grandes atrasos,
empreiteiros sem receber, greves no estaleiro, protestos
à porta do escritório da obra e uma equipe desmotivada.
Os argumentos que me convenceram foram a presença de Luís Deslandes, que eu conhecia bem da Portucel
e em quem confiava, e a perspetiva que ele me deu da
intenção de fazer a integração da Fábrica de Pasta, logo
que possível, para fazermos uma grande Fábrica Integrada de Papéis Finos. E foi isso que fizemos.

Soporcel 1981 - Chegada dos primeiros equipamentos

Foi assim que começou o meu trabalho na Soporcel,
onde tive o gosto de privar com Luís Rolo durante mais
de uma década, enquanto ele se manteve no Conselho
de Administração.
O sucesso do arranque industrial da Soporcel é sobejamente conhecido, desde o início da produção na data
rigorosamente marcada, de 24 de junho de 1984, ao galopar dos recordes de produção, ao início da ampliação,
já em 1987, ao sucesso económico e financeiro que permitiu a entrada de Wiggins Teape, em 1985, e o arranque
da primeira Máquina de Papel, em 1991.

Soporcel 1984 - Primeiros fardos de pasta

Foi então que apareceu Álvaro Barreto, que tinha sido
Ministro da Indústria e tutelado a Portucel e que as Administrações da Soporcel e da Sociedade Financeira consideravam ser a pessoa indicada para dar o impulso final
indispensável para erguer a Soporcel.
Álvaro Barreto, em 1982, passa a presidir ao Conselho de
Administração, onde estão Luís Rolo e Vasco Quevedo,
e convida Hugo de Jesus para o pelouro financeiro e começa a resolver os problemas financeiros com o capital
a passar de 50 mil para 5 milhões de contos. Era o tão
desejado impulso final!...
Luís Rolo, entretanto, promove a revisão dos equipamentos espalhados pelos portos, lança as terraplanagens, a construção e as montagens e inicia o recrutamento do pessoal.
No princípio de 1984, Luís Deslandes deixou de ser Presidente da Portucel e substituiu Álvaro Barreto, que entretanto voltara ao Governo, na presidência da Soporcel,
tendo-me convidado, com o apoio de Álvaro Barreto,
para Diretor Geral Industrial da Soporcel, para completar
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Luís Rolo não era um papeleiro, nem um especialista em
papel, tendo tido a grandeza de me deixar completa carta-branca no Projeto de Papel, no qual os meus contactos
eram Luís Deslandes e Alex Halliday, Vice-Presidente
da Wiggins Teape.
O sucesso da Fábrica de Pasta de Lavos, no entanto, tem
muito a ver com a notável conceção de Rolo no seu projeto, com o amplo e escorreito layout, com a qualidade e
a generosidade dimensional dos equipamentos selecionados, com a modernidade das soluções técnicas e ambientais. Devido a esse excelente trabalho de Luís Bernardo Rolo, que considero ter sido o mais brilhante da
sua carreira, tive o privilégio de montar, pôr a funcionar,
dirigir e consolidar uma Fábrica de Pasta que era, para o
tempo, da mais alta qualidade a nível mundial e que se
tornou numa referência internacional.
Ao definir o conceito e o desenho das Fábricas de Papel
que hoje são património da Navigator, tive sempre em
mente utilizar e, se possível ultrapassar, os sábios critérios de linearidade, competitividade, qualidade, produtividade e alta tecnologia que fui aprendendo com os
mestres com quem trabalhei e aprendi, como o Engenheiro Luís Bernardo Rolo.
Foi a melhor forma que encontrei de honrar o seu legado.
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
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5. Outras Atividades
Alguns retratos, quando o pintor se esmera demasiado
nas pregas das vestes ou nos arrebiques dos acessórios,
normalmente perdem a principal força que os impõe e
os distingue, que é a transmissão da personalidade do
modelo, do caráter que ele imprime. Aprecio muito das
obras de Modigliani, que conseguem traduzir a alma
com o maior despojo dos aspetos físicos onde, as mais
das vezes, nem os olhos brilham.
Luís Rolo teve no seu percurso muitas atividades que
não são essenciais para a definição da sua estatura e o
conhecimento da sua obra, que sobressai dos seus projetos maiores anteriormente evocados, que influenciaram
definitivamente a nossa Indústria.
Não deixam, no entanto, de ser apontamentos indicativos das muitas áreas e instrumentos que tocou no concerto da Indústria Papeleira Portuguesa.
Sendo um grande especialista e um inovador da Indústria da Pasta, foram frequentes os apelos em que a sua
intervenção foi solicitada e apreciada, como o lançamento da Fábrica de Pontevedra, da ENCE, cujo arranque dirigiu e realizou, em 1961/1962, e a Ampliação da
Fábrica de Celulose do Ultramar, em 1965/1966, onde
brilharam o seu domínio do eucalipto e a sua experiência industrial.

Os seus assinaláveis conhecimentos e a sua experiência industrial ditaram também o seu envolvimento em
diversos Conselhos de Gerência de algumas sociedades
umbilicalmente ligadas às grandes empresas do setor,
como a Fapajal, a Prado, a Sosapel e a Sodipel.
Finalmente, foi sempre um prestável e convicto participante nas organizações associativas ligadas à Indústria,
quer do foro técnico, quer empresarial. Nesse domínio
são de salientar as participações na Direção da Associação Industrial Portuguesa, na ACEL, nos Comités de
Ambiente e de Investigação Científica da CEPAC e da
CEPI, culminando, em 1995, como Diretor-Geral da
CELPA, onde terminou a sua brilhante carreira.
Durante anos foi o prestigiado Representante de Portugal na FAO e merece também uma especial referência a
sua simpatia pela Tecnicelpa, participando sempre nos
seus Encontros Anuais e representando oficialmente,
com grande prestígio, a nossa Associação Técnica nas
Organizações e Congressos Internacionais da Indústria
Papeleira Europeia e Mundial.
Muito justa e merecidamente, a Tecnicelpa fez de Luís
Bernardo Rolo um dos seus primeiros sócios honorários,
em 1990, no 10.º Encontro Anual, no Estoril.

Nós papeleiros…
HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Honorário n.º 4

Nós papeleiros devemos sentir-nos orgulhosos de ser os
fiéis depositários de um processo fabril, que na sua essência, tem mais de 2000 anos.
De facto, desde que o nosso colega Tsai Luan na longínqua China iniciou o processo de fabricação de papel este
não sofreu alterações no seu princípio.
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Continuamos a utilizar fibras em suspensão aquosa, que
vamos filtrar para obter uma folha homogénea, a qual
em seguida prensamos para eliminar tanta água quanto
possível dessa folha que, finalmente, vamos secar.
O Tsai Luan fazia exactamente a mesma coisa por volta
do ano 105 AC.
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

Mais tarde, em 1799 (já lá vão mais de 200 anos) outro
genial colega, o Nicolas Louis Robert, concebeu e patenteou a primeira máquina de produção de papel em
contínuo.

Nesses anos, em Setúbal, a moderna máquina que
produzia os “papéis finos” a uns 350 metros por minuto,
tinha sempre em armazém uma boa meia dúzia de
teias… que encomendava às dúzias.

A “pasta” é lançada sobre uma teia metálica sem fim,
onde tem lugar a primeira eliminação da água.

E depois, há uns 50 anos, deu-se uma revolução.
Apareceram as teias sintéticas.
Inicialmente o desenho do tecido era muito simples, naturalmente, de uma só camada.

Teia metálica

A utilização de teias metálicas vai durar cerca de uns
150 anos… Estou em crer que a maioria dos colegas operando as atuais máquinas de papel talvez nunca as tenham conhecido.
Por isso me atrevo a escrever estas linhas…
As teias metálicas (geralmente em bronze fosforoso, ocasionalmente em inox) eram extremamente sensíveis.
Um descuido, uma pancada, uma distração na montagem e a teia ia para a sucata mesmo antes de ter produzido um único quilo de papel…
Em marcha continuavam a ser sensíveis. Como os guias
de teias dependiam da atenção e da habilidade dos condutores das máquinas, bastava uma inatenção para que
a teia encostasse a um dos lados e tivesse de ser substituída. Raramente os vincos criados por estes descuidos
eram recuperáveis. Para tentar recuperá-los fazia parte
do “ferramental” do Chefe de Fabricação… uma colher
de sopa. Deixo-vos imaginar a sua utilização…
A duração destas teias, trabalhando sem acidentes, era
muito variável, em função da velocidade da máquina e
da qualidade das cargas utilizadas entre outras coisas.
Lembro o caso típico de uma máquina, bem conhecida
na época, onde perguntei:
– Quanto tempo duram as teias?
– Cerca de um mês.
– E quantas utilizam por ano?
– Entre 22 e 25! (Sem comentário).
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Em Portugal, por volta de 1969, foi instalada a primeira destas teias numa máquina de 1,60 de largura que
andava a uns 80 m/minuto. As teias duravam um mês,
mas ao cabo de 8 dias era necessário parar para coser
as ourelas. Na realidade, por razões do desgaste central
dos vários rolos da mesa, as teias abriam nas ourelas.
Ao fim do mês estas paragens somavam umas 8 ou 10
horas. A primeira teia trabalhou um ano sem originar
paragens. Ao fim de um ano na máquina, na paragem
anual, foi decidido tentar uma experiencia. A teia foi
virada do avesso e voltada a montar. E ainda trabalhou
mais 6 meses.
Este comportamento foi idêntico àquele que se verificou à medida em que as “sintéticas” foram substituindo
as de “bronze”.
Inicialmente foi necessário enfrentar duas dificuldades.
As teias sintéticas custavam mais de 3 vezes o preço de
uma teia metálica e embora os fabricantes garantissem
uma duração, pelo menos, proporcional à diferença de
preço, alguns papeleiros hesitavam. Por outro lado, a
termo fixação das primeiras teias deixava algo a desejar. Esticavam para além das possibilidades que tinham
as máquinas de absorver o aumento do comprimento.
Felizmente em Portugal já pouco sofremos com este
problema da termofixação.
E fizemos mesmo alguns “brilharetes”. Um deles foi o de
fabricar papel de fumar de alta qualidade com uma teia
sintética!
Se não foi uma primeira mundial… terá andado perto!
Com a utilização das velhas teias de bronze teria sido
impossível o espetacular aumento da velocidade e da
largura das máquinas atuais.
Para acabar acredito que aqueles (poucos?) que recordam ter trabalhado com teias metálicas, ainda hoje continuam a abençoar o aparecimento das sintéticas.

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
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CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

A construção da competência
tecnológica eucalíptica para
produção de celulose e papel
Brasil, Portugal, Espanha, África do Sul e Austrália podem ser considerados tanto como berços como também
como motores alavancadores do desenvolvimento tecnológico de produção de celulose e papel a partir dos eucaliptos. Outros países produtores desses bens acabaram
se juntando mais tarde a esses países pioneiros como é
o caso do Chile e do Uruguai, aumentado assim a rede
eucalíptica de geração de inovações e de conhecimentos
tecnológicos nesse setor produtivo.
Globalmente, o crescimento da produção de celulose
kraft branqueada de eucalipto foi tão significativo que
esse desenvolvimento tecnológico tem sido considerado
como uma das principais inovações disruptivas do setor.
Tecnologias disruptivas são aquelas que surgem e rapidamente trazem grandes impactos em termos de crescimento de negócios, produção e consumo pela sociedade,
graças às mudanças radicais e benéficas que oferecem.
No caso das madeiras de fibras curtas de eucalipto, as
mudanças que surgiram na fabricação de celulose e de
papel devido ao seu uso foram significativamente impactantes nas máquinas de produção e nos tipos de papéis que se valem dessas fibras.
Atualmente, praticamente todos os tipos de papéis acabaram por conter algum percentual de fibras de eucaliptos, até mesmo os resistentes papéis de embalagem como
os papéis capa (“linerboard”) de papelão ondulado. Isso
porque muitos produtores de celulose de fibra longa não
branqueada costumam fazer adições de cavacos de madeiras de eucalipto aos cavacos de coníferas, ganhando assim em rendimentos de polpação, produtividade e custos.
Em função de sua total globalização, as fibras de eucaliptos têm sido estudadas em praticamente todo o mundo,
em inúmeros institutos de pesquisa, em universidades
e em centros tecnológicos de fabricantes de produtos
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celulósico-papeleiros, de empresas de engenharia e de
fabricantes de equipamentos e insumos para o setor de
celulose e papel. É fácil de entender essa globalização
eucalíptica para o setor papeleiro. Com a globalização
da economia, os grandes volumes de celuloses de mercado de eucalipto acabam abastecendo diretamente
praticamente todos os grandes centros produtores de
papel do planeta. Com isso, enormes quantidades de papéis podem conter esse tipo de material fibroso. A mesma globalização favorece tanto a exportação de papéis
como de embalagens de papéis usados para proteção dos
produtos sendo exportados. Dessa forma, a reciclagem
de papéis acaba favorecendo ainda mais a difusão das
fibras de eucaliptos para os mais diversos rincões do
nosso planeta.
O resultado de toda essa disseminação das fibras de
eucalipto é que essa matéria-prima papeleira tem sido
estudada em praticamente todos os principais países geradores de inovações tecnológicas para fins industriais
como Finlândia, Suécia, Canadá, Estados Unidos da
América, Áustria, França, Noruega, Japão, Índia, Rússia,
Nova Zelândia, etc. Isso em adição aos tradicionais países produtores de produtos celulósico-papeleiros a partir dos eucaliptos e já anteriormente nominados.
Essa enorme contribuição ao conhecimento tecnológico
global sobre os eucaliptos tem tido diversas finalidades
principais:
• Aumentar a gama de utilização das madeiras de eucalipto para inúmeras outras finalidades através da integração de redes de negócios, no que se tem chamado de
biorrefinarias integradas;
• Permitir a introdução adicional dessas fibras na produção dos tipos atuais de papel, em processo de substituição fibrosa;
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• Desenvolver novos tipos de produtos celulósico-papeleiros com essas fibras;
• Otimizar as etapas tecnológicas de produção de diversos tipos de papéis em fábricas não integradas e consumidoras de celulose do mercado de eucalipto;
• Promover ganhos qualitativos adicionais na fabricação
de celulose, celulose solúvel (“dissolving pulps”) e nos diversos tipos de papéis que se valem das fibras de eucalipto, o que pode ser mais facilmente obtido pelas técnicas
de produção clonal das florestas, do que resultam madeiras com fibras mais uniformes em qualidade;
• Desenvolver madeiras de origem clonal com destinação específica por produto, em função da possibilidade
de se melhorar geneticamente as árvores para produção
“tailor made” de madeira e de fibras papeleiras;
• Obter ganhos em escala de produção pelas características uniformes e engenheiras das matérias-primas fibrosas, seja em produção de papéis ou de celuloses;
• Maximizar a eficiência e a eficácia das operações industriais de produção, permitindo máximos rendimentos, aproveitamentos dos recursos e mínimos desperdícios de insumos.
Em função de continuados atingimentos nessas metas
tecnológicas, as mais modernas linhas de fibras para
produção de celulose de mercado estão sendo instaladas
em países como Brasil, Uruguai e Chile; enquanto modernas máquinas de produção de papéis de impressão do
tipo “offset” estão em plena operação em Portugal.
As florestas de eucaliptos com altas produtividades e
uniformidade ímpar em qualidade de madeira são as
principais fontes de competitividade do setor. Espécies
florestais puras de Eucalyptus, como E. grandis, E. globulus e de híbridos como E. urograndis continuam sendo
aperfeiçoados e novos desenvolvimentos clonais estão
em evolução contínua.
A versatilidade, que se pode conseguir com a produção
das florestas plantadas, tem permitido o desenvolvimento de matérias-primas específicas para produção de
diversos tipos de papéis: “tissue”, decorativos, filtrantes,
impressão gráfica, escrita, revestidos, cartões multicamadas, etc. Igualmente, a produção de celulose para dissolução ou solúvel também tem feito progressos significativos com produção de polpas especiais de eucalipto
para fabricação de xantatos, acetatos, nitratos, ésteres e
outros derivados de celulose.
Todo esse processo de construção de diversos tipos de
competências tecnológicas tem sido conquistado através
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de uma palavra mágica: integração entre os principais
atores da rede de valor (instituições de P&D, fabricantes,
clientes, usuários finais e recicladores).
Existe uma parte mais visível dessa rede tecnológica
que aparece na forma de estudos e pesquisas universitárias (teses, dissertações e artigos) e de eventos e publicações de entidades técnicas do setor de celulose e papel
dos principais países produtores (TECNICELPA/Portugal; ABTCP/Brasil; ATCP/Chile, TAPPSA/África do Sul;
APPITA/Austrália, etc.). Entretanto, existe uma enorme
e não tão visível geração de estudos e de inovações por
parte dos fabricantes de celulose e papel e das empresas fornecedoras de equipamentos, insumos e bens
tecnológicos. Todas as empresas líderes desses setores
possuem centros tecnológicos e estabelecem programas
de parcerias em projetos de desenvolvimento com instituições renomadas de pesquisas tecnológicas. Muitos
desses desenvolvimentos resultam em patentes protegidas de invenções, conforme preconizado e sugerido pela
legislação dos países produtores e consumidores.
Apesar de sempre se referir que a integração é pequena entre os desenvolvedores de tecnologias no setor, eu
acredito que ela tem melhorado e muito. Isso em parte
se deve à grande consolidação que aconteceu no setor,
com redução do número de atores, mas com robustecimento dos que permaneceram. A verdade dos fatos é
que a cada novo projeto de fábrica ou de maquinário, se
não ocorrer uma íntima integração entre as partes interessadas, os prejuízos que podem ocorrer em termos
e eficiências, continuidades operacionais e rendimentos
poderiam ter efeitos avassaladores.
Com a redução do número de produtores de celulose e
papel, nada mais natural que a competição entre os mesmos tenha se tornado maior. Entretanto, as parcerias
têm acontecido dentro da rede de valor para estudos em
fase pré-competitiva (como no caso das biorrefinarias e
das biotecnologias). As parcerias tecnológicas mais comuns acontecem entre empresas produtoras e fornecedoras, quase sempre com a presença muito atuante
de equipes acadêmicas e universitárias. Uma coisa tem
sido incontestável para a evolução tecnológica do setor:
a relevante atuação acadêmica nesses diversos países,
bem como em outros países líderes do setor no Hemisfério Norte. Muitas universidades no Brasil, Portugal,
Espanha, Austrália e África do Sul se fortaleceram e
construíram bem equipados laboratórios de pesquisas
e criaram massa crítica competente, talentosa e qualificada. Outras universidades em países desenvolvidos
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do Hemisfério Norte também abraçaram os eucaliptos
gerando importantes avanços tecnológicos de interesse
de empresas locais de produção de equipamentos, engenharia e também de celulose e papel.
As vantagens das madeiras dos eucaliptos são tão inusitadas que elas oferecem ainda a possibilidade de integração de diversos tipos de negócios na base florestal
plantada, tais como: geração de eletricidade e vapor,
produção de celulose e papel, produção de chapas e painéis de madeira, produção de combustíveis renováveis,
fabricação de derivados de celulose, etc.
Agora, com a aproximação dos novos avanços tecnológicos que estão rapidamente acontecendo pelo fortalecimento do conceito das biorrefinarias, novos produtos
já estão sendo lançados, diversificando ainda mais a rede
de valor dos eucaliptos. A extração de lignina e a produção de nanoceluloses e de bioóleo já estão se firmando e
despontando como novas alternativas tecnológicas para

os eucaliptos e para o setor de celulose e papel. Com isso
acontecendo e de forma cada vez mais rápida, a construção de novas competências tecnológicas continuará
colaborando para uma efetivação cada vez maior do
eucalipto como fonte de riquezas, empregos, conforto e
bem-estar para a sociedade.
O mais importante e inusitado é que tudo isso aconteceu
em um período de tempo absolutamente rápido. Há um
século apenas, o eucalipto era tão somente uma árvore
de rápido crescimento e com vocação para queima de
sua madeira como lenha combustível. Hoje, o eucalipto
é uma realidade e seus potenciais ainda estão em processo contínuo de desenvolvimento para ampliação de seu
leque de utilizações tecnológicas. Com muita confiança
podemos antever agregações de novas tecnologias para
essas mágicas árvores e suas magníficas florestas. É só
uma questão de tempo, talento e determinação do setor
de celulose e papel. Tudo absolutamente nas doses corretas, como em uma boa e adequada receita de papel.

CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474

Deixem o Eucalipto em paz
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Na sequência dos terríveis incêndios ocorridos neste último verão aumentaram os ataques de alguma opinião
pública à Indústria da Pasta e do Papel. Ataques desferidos a propósito da relação entre incêndios e o Eucalipto
e do pressuposto interesse das Celuloses nos próprios
incêndios.

Conseguir que numa floresta ordenada, organizada e
planeada subsistam em equilíbrio as diferentes espécies
arbóreas (eucalipto, pinheiro, sobreiro e outras), tendo
em atenção os riscos de incêndio, é o grande desafio que
se coloca a todos os agentes económicos da fileira florestal e principalmente ao Estado.

Uma estratégia de comunicação assente na defesa do
eucalipto per si é difícil de sustentar num contexto de
muita desinformação e má vontade contra um setor
bem sucedido, pela excelência dos produtos que fabrica,
reconhecidos nos mercados onde opera. Esta extraordinária qualidade da pasta e do papel deve-se, em grande
parte, à sorte de termos em Portugal as condições de solo
e clima para cultivar a espécie Globulus de eucalipto, a
qual possui características únicas para a produção de papel de impressão e escrita e mesmo de papéis sanitários.

As empresas que produzem pasta e papel têm um impacto muito positivo no emprego que criam diretamente
e, em maior dimensão no emprego indireto, pelo enorme
número de pessoas que desenvolvem a sua atividade a
montante da produção, com especial destaque para a
exploração florestal. Só na empresa The Navigator Company cada emprego direto gera 10 empregos indiretos.
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As fábricas de pasta e de papel são tecnologicamente
evoluídas. Os ativos industriais em operação são, na sua
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maioria, modernos, incorporam tecnologias avançadas
exigindo pessoas com elevados níveis de qualificação
para os operar e manter. Nos últimos dezassete anos os
maiores investimentos em novas máquinas de papel de
impressão e escrita na Europa foram feitos por uma empresa portuguesa em Portugal. Uma das duas maiores e
mais modernas máquinas de papel do mundo está em
Portugal, mais precisamente em Setúbal – pertence à
The Navigator Company.
As preocupações ambientais das empresas de pasta e
papel são por demais evidentes. Têm investido vários
milhões de euros no fecho de circuitos no sentido de diminuir o consumo de água (segundo dados da CELPA entre 2006 e 2015 uma tonelada de pasta consumiu menos
6 m3 de água, o que corresponde a uma redução de 23%),
de reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera recorrendo cada vez mais a combustíveis renováveis (70% dos
combustíveis usados neste setor são de origem renovável), de recorrer às melhores tecnologias disponíveis e
de melhorar significativamente as emissões líquidas e
gasosas mitigando o impacto no meio ambiente. Mesmo
na questão dos gases mal odorosos têm-se desenvolvido
e implantado soluções que têm como objetivo reduzir
o seu efeito junto das populações vizinhas. A tudo isto
acrescenta-se o desenvolvimento de soluções para utilização dos resíduos industriais em produtos de valor
acrescentado, dentro do espírito de uma economia circular, como sejam fertilizantes a partir de lamas biológicas,
argamassas com areias das caldeiras ou asfaltos com resíduos da caustificação. Apesar de tudo o que já foi feito,

estes temas continuam hoje nas agendas das empresas,
conscientes da necessidade de se transformarem numa
indústria ainda mais amiga do ambiente, usando de forma racional os recursos da água e da energia e levando
ao mínimo o impacto dos seus efluentes líquidos e gasosos.
Os grandes desafios do futuro, como sejam novos derivados da celulose para substituírem os plásticos, estão hoje a ser estudados nos centros de investigação e
universidades, onde a indústria portuguesa de pasta e
papel tem uma participação bastante ativa e em muitos
casos como principal protagonista.
Esta tensão entre a relevância que este setor tem para
a produção de riqueza num país com poucos recursos
(o setor da pasta e papel contribui com 4,4% para o PIB
nacional) e uma opinião pública muito influenciada
por uma cultura urbana que contesta a sua existência
a propósito dos eucaliptos, exige um posicionamento de
grande transparência das empresas, comunicando de
forma clara com a sociedade, mostrando claramente o
que faz de bem e o que pretende ainda fazer de melhor
no futuro.
É tempo das empresas de pasta e papel saírem do anonimato, assumirem a sua importância e mostrarem-se
à sociedade, posicionando-se como parceiros determinantes no desenvolvimento de uma economia sustentável com respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Esta
é a melhor forma da opinião pública perceber a importância do eucalipto.

JOAQUIM BELFO
Sócio n.º 606

A Manutenção na gestão
de ativos e criação de valor
Qual o papel da Manutenção na gestão de ativos e
qual o valor que a Manutenção cria na organização?
Estas questões são atualmente referidas com frequência e nem sempre bem compreendidas ou explicadas.
De facto, gerir ativos é muito mais do que fazer a sua
manutenção. Um ativo físico, de acordo com a norma
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ISO 55000, é uma entidade que tem valor real ou potencial para a organização. De acordo com a mesma norma
a gestão de ativos assenta na atividade coordenada dentro da organização para a criação de valor a partir de ativos. Envolve a análise de custos, benefícios, risco, oportunidades e desempenho. É evidente que a atividade de
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manutenção sobre os ativos físicos contribui para o referido acima, mas a gestão dos ativos não começa nem
acaba aí. O leitor mais curioso poderá consultar a série
de 3 normas ISO sobre a matéria, sendo que a ISO 55000
aborda os princípios e terminologia, a ISO 55001 os requisitos e a ISO 55002 a aplicação.
Um dos problemas típicos que as organizações enfrentam traduz-se numa deficiente planificação do ciclo de
vida dos seus ativos, por exemplo no lançamento de
projetos de investimento. Conceptualmente, identificada a necessidade de um determinado bem ou sistema,
desenvolve-se uma fase de projeto onde é obrigatória a
parametrização de requisitos, algumas vezes pouco valorados, como por exemplo os aspetos relacionados com
conservação futura. A fase de construção, quando aplicável, pode ser monitorizada para se garantir que são seguidas as especificações e aplicadas as melhores práticas.
Segue-se a fase de instalação e comissionamento onde
é frequente se encontrar algumas deficiências que precisam ser corrigidas e que nem sempre o são em devido
tempo. Estando o ativo pronto a ser explorado, ele será
operado e mantido para desempenhar de acordo com as
especificações. A sua desativação e subsequente abate
bem como toda a engenharia inversa a realizar, também
são tipicamente esquecidos durante a fase de desenho do
investimento. Gerir ativos é, pois, gerir as várias fases do
ciclo de vida do mesmo, de modo a que os objetivos da organização sejam atingidos. Isso envolve várias entidades.
Os gestores da Manutenção têm procurado ao longo dos
tempos mudar o paradigma de uma visão centrada nos
custos para uma abordagem centrada na criação de valor através da atividade da sua equipa. É habitual ouvir
do gestor da Manutenção dizer que a criação de valor
resulta da maximização da disponibilidade ao mais baixo custo. Tal faz sentido e soa bem. Mas então e se, para
incrementar a disponibilidade for preciso mais custo?
Pode criar muito valor para a organização. Mas a verdade é que esse benefício nem sempre é colocado no outro prato da balança, sobretudo quando a visão assenta
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numa lógica de redução de custos absolutos da atividade de manutenção. E qual o valor criado pela equipa de
manutenção quando se realizam atividades e se despende recursos para melhorar a segurança das pessoas e
equipamentos bem como a melhoria das condições ambientais? A tangibilidade do valor criado pode ser difícil
de traduzir mas cada vez mais o gestor da Manutenção
deverá evidenciar essas medidas, desejavelmente “certificadas” pela estrutura contabilística ou de controlo de
gestão da organização.
O gestor da Manutenção procura sintonizar e desenvolver a sua equipa para a criação de valor. Procura constantemente melhorar a eficiência e a eficácia das operações, ter pessoal mais qualificado e motivado. Precisa
de saber como a sua equipa vem desempenhando, onde
está e o que precisa de fazer para alcançar os objetivos
definidos. Para isso é preciso monitorar a atividade e
para esse efeito utilizam-se indicadores. Neste particular tenho observado a excessiva utilização de indicadores relacionados com o passado, tais como custos
de manutenção, disponibilidade, perdas de produção,
frequência e tempo médio entre falhas. Este tipo de
indicadores é importante sobretudo na sua análise de
tendência. Permite verificar como temos estado a desempenhar a nossa atividade. Falta sistematicamente a
utilização de outro tipo de indicadores, mais proativos.
Por exemplo, qual a taxa de utilização dos recursos da
Manutenção entre as várias tipologias de manutenção.
Ou a quantificação sistemática de tratamento de alertas/
/alarmes dos equipamentos, a quantificação da carteira
de trabalhos, o cumprimento da realização do plano de
manutenção, os tempos de tratamento de notificações
solicitadas, a quantificação de melhorias feitas nos equipamentos. Para esta abordagem é preciso caracterizar
bem a atividade, medindo-a. O facto de termos estado
bem até agora não significa que estejamos bem no futuro próximo. É preciso também olhar mais para a frente.
Lembra-me aqueles avisos de alguns produtos financeiros de que rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades futuras.
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A. DOLORES FERREIRA
Sócio n.º 335

A Rota da Seda
Numa muito recente publicação, o consultor Hawkins
Wright, apresenta alguns números muito interessantes
sobre a importância da China no negócio da pasta de
papel. Diz este consultor que a produção de papel e cartão nos Estados Unidos passou de 101 milhões de toneladas, em 1995, para 83 milhões de toneladas, em 2015.
Nos mesmos anos a China passou de 20 milhões para 78
milhões de toneladas. Em resumo, enquanto nos E.U.A
a produção de papel (e também o consumo de fibra)
diminuiu, nestes 20 anos, 18 milhões de toneladas, no
mesmo período a produção de papel e cartão, na China,
aumentou 58 milhões de toneladas. Já agora na Europa
Ocidental passou de 76 para 91 milhões. Nada mau para
nós que estamos na Europa.
Estes números servem apenas para demonstrar aquilo
que todos sabemos sobre o mercado de pasta. A Europa
ainda é um mercado muito importante (pela sua dimensão) mas o crescimento está na China.
Tenho visitado a China com muita frequência, desde que
em 2011 decidimos começar a testar a produção de pasta
solúvel, na Caima. Ao contrário da pasta papeleira, onde
a Europa é um grande mercado, no caso da pasta solúvel,
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tanto o mercado como o crescimento estão na China,
pelo que entrar no mercado da pasta solúvel significa
estar presente no mercado Chinês.
A experiência que tenho vivido choca, muitas vezes,
com aquilo que leio e ouço em Portugal sobre a situação
na China. Gostaria, por isso, de partilhar alguma da minha experiencia com os leitores.
O primeiro comentário é sobre o parque tecnológico,
havendo inclusive vídeos mostrando instalações industriais terceiro-mundistas na China. Pois, é verdade
que há instalações industriais do terceiro mundo, mas
também há instalações modernas e bem mantidas e são
estas novas máquinas, modernas e altamente eficientes, que constituem parte importante do parque industrial chinês. As pequenas instalações, velhas e poluentes vão desaparecendo, quer por razões económicas (na
China também há falências), quer sobretudo por razões
ambientais. Parte das pequenas fábricas de pasta, usando palha de arroz, etc., fecharam por razões ambientais,
permitindo, aliás, um incremento importante da importação de pastas de eucalipto, maioritariamente do
Chile e do Brasil.
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O tema ambiental é outro do qual se sabe muito pouco.
Pois, durante a minha última visita fiquei impressionado pelos milhares de pessoas que vi a plantar milhões de árvores entre o Terminal 3 do Aeroporto de
Beijing e o centro da cidade. Não se trata de nenhuma
exploração florestal, trata-se apenas de “go green”. Chegado a Beijing outra novidade, as bicicletas estão de
volta, mas agora de cores garridas, naturalmente aos
milhares, e geridas pelo iPhone ou pelo smartphone.
Mais tarde e já numa fábrica chinesa, assisti à visita
dos Inspetores do Ambiente, não dos inspetores locais
que aparentemente são menos exigentes, mas dos

inspetores do Governo Central pelos quais os Industriais Chineses têm muito “ respeito “
O título deste artigo é a Rota da Seda, só para nos lembrar que este é um dos maiores projetos do Governo Chinês que, para além de ligar por comboio a China com a
Europa, tem como grande objetivo o desenvolvimento
da Ásia, da China até à Turquia. Diz-nos alguma coisa,
já que fomos nós que descobrimos o caminho marítimo
para a Índia e destruímos a anterior Rota da Seda.
Tiremos partido desta nova Rota da Seda.

FREDERICO PISCO
Sócio n.º 1143

União da energia
Num momento em que a União Europeia parece apostada em recuperar de alguma letargia política e económica face a anos mais recentes, promovendo finalmente
alguma dinâmica de liderança, é interessante recuperar
um importante pacote de medidas legislativas que se
encontram em discussão a nível europeu, que dá pelo
nome de Clean Energy for All Europeans.
Para aqueles que acompanham com menor proximidade o tema da energia, este é porventura o mais abrangente e extenso pacote lesgislativo alguma vez elaborado, e surge enquadrado pelo desejo da U.E. assegurar a
liderança no campo da transição e modernização energética, sustentada na cada vez maior promoção de energias renováveis e na necessidade imperativa de redução
de emissões de CO2.
O pacote Clean Energy for All Europeans cobre um amplo
leque de importantes temas como a eficiência energética,
a maior ambição em termos do consumo de energia a partir de fontes renováveis, a configuração e uniformização
do mercado da eletricidade tendo como ponto elemento
central os consumidores, a segurança do abastecimento
de eletricidade e as regras de governação para a União da
Energia, o tema do ecodesign de produtos com uma tónica
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mais acentuada na economia circular e eficiência de materiais, o desenvolvimento de estratégias de mobilidade
mais eficiente, entre outros pontos de interesse.
O tema da inovação também está presente, com o intuito de acelerar ao máximo o desenvolvimento de fontes
de energia renovável e a competitividade das indústrias
europeias no mercado global, onde não raras vezes, sofrem com importantes distorções de mercado, designadamente ao nível dos preços de energia que incorporam
na sua estrutura de custos.
Centrando o foco nos temas da energia renovável e promoção de eficiência energética, seria interessante uma
brevíssima reflexão sobre os pontos de contacto com o
sector de produção de pasta e papel.
No que diz respeito às energias renováveis, o objectivo
comunitário passará por assegurar em 2030 uma quota de 27% de energias renováveis no consumo final de
energia, representando um acréscimo relativamente à
meta anterior de 20% face a 2020. Não obstante a ambição e os desafios que se colocam para o futuro, importa
desde já salientar uma particularidade evidente associada ao sector da pasta e papel. Sendo um consumidor
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intensivo de energia, incorpora mais de 50% de energia
primária renovável proveniente de biomassa, sendo já
um contribuidor líquido para a prossecução dos objectivos em discussão.
Futuramente, apesar da indústria de pasta e papel a
nível europeu já utilizar de forma intensiva caldeiras
a biomassa e centrais de cogeração para produção das
suas necessidades energéticas, o sector promoverá ainda mais o fuel switch, de forma a assegurar o aumento do mix renovável nas suas instalações industriais,
eliminando definitivamente o fuelóleo e reduzindo ao
máximo o consumo de gás natural ainda que este seja
dos combustíveis fósseis, aquele que apresenta factores
de emissão mais reduzidos. O fuel switch constituirá
portanto um importante contributo da indústria para
o necessário processo de descarbonização que se impõe
para o horizonte temporal até 2050.
Relativamente ao tema da eficiência energética, as
alterações propostas pela nova Directiva em discussão são particularmente relevantes, tendo em consideração que está em cima da mesa a adopção de um
objectivo vinculativo para a eficiência energética, designadamente 30% de redução do consumo de energia
primária em 2030 ao nível da U.E., por oposição ao objectivo indicativo de 20% de redução até 2020 enquadrado pela anterior directiva.
Esta abordagem coloca algumas questões, nomeadamente o facto da adopção de um objectivo de redução
anual cumulativo de consumo de energia primária aplicável a todos os Estados-Membros, não atender à especificidade de cada estado e ao potencial efectivo de cada
um destes, ainda que tenham a liberdade para definir
a estratégia de cumprimento. Para futuro, talvez fosse
interessante considerar a introdução de indicadores de
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intensidade energética por sector de actividade, ou seja
uma abordagem bottom up sectorial vs. abordagem top
down a nível europeu.
Também ao nível da promoção da eficiência energética
importa salientar algumas particularidades do sector da
pasta e papel. Desde logo a adopção disseminada de um
conjunto alargado de Best Available Techniques (BAT),
onde se destaca naturalmente a cogeração industrial, e
o percurso de redução do consumo específico de energia
dos seus produtos com o intuito de os tornar cada vez
mais competitivos.
Em relação à cogeração, é imperativo recordar que a
poupança global de energia primária induzida pela produção simultânea de calor e de energia eléctrica, comparativamente com o que ocorreria se a mesma quantidade de energia tivesse de ser produzida em equipamentos
separados, é a razão primordial para o estabelecimento
de políticas que estão na base do incentivo à tecnologia.
Tendo em conta o importante papel da cogeração no
contexto da promoção da eficiência energética, é fundamental assegurar o reforço da cogeração industrial
de elevado rendimento. Só assim será possível alcançar
ambiciosos objectivos de poupança de energia primária.
Está portanto, em curso, um processo de refundação do
sector da energia a nível europeu, sustentado na premissa que a necessária transição para uma economia de
baixo carbono é, porventura, uma das maiores oportunidades para transformar um sector e as suas múltiplas
valências em crescimento e investimento, designadamente ao nível industrial. Compete ao sector da pasta e
papel detectar antecipadamente as oportunidades que
se colocarão, sendo certo que tem dado desde sempre
um importante contributo para temas estruturantes no
universo da energia.
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MICHAEL ODELL
Sócio n.º 951

A Personal view
of Troubleshooting
Paper Machines - Part 1
The purpose of this article is to increase the readers’
awareness of some issues involved in troubleshooting. Paper machines’ quality and production problems
can be stressful. In the long term, there is pressure to
achieve production budgets. In the short term, just trying to get a machine back on line after a shut or diagnosing the cause of a rash of breaks can be tiring and
involve long hours in the mill. Being involved in production operations sometimes results in one’s personal
life being held hostage to the demands of the machine.
While there are a few perverse individuals, who enjoy
the intellectual challenge of diagnosing and resolving
papermaking problems, being good at troubleshooting is mostly just a necessary survival skill. In this
short article, I have selected some key issues that I have
learned by experience to be aware of and illustrate
them with relevant case histories.
Firstly, one needs to consider “what is the actual problem to be solved”. While this seems to be obvious
enough, some cases cannot be taken at face value. Consider the case of Machine A, making printing papers
with newly installed drainage equipment and a new
headbox. The market feedback was that the formation
was unacceptably “blotchy”. Tuning exercises, task
forces, even outside consultants were put to work to
optimize the forming section – which resulted in the
small-scale formation being much improved. The
“blotchiness’ remained however. Looking back on this
case it is incredible how long it took to appreciate that
the “blotchiness’ was of a sufficiently large scale (hand
size) that the root cause of the problem was in fact too
high random basis weight variation originating from
the headbox. The lack of appreciation of the nature of
the problem was caused in part by semantics since all
concerned were calling the problem “blotchy formation” – so all the parties involved went into formation
tuning mode without a more critical look at the scale of
the problem.

22

info tecnicelpa 53

In the case of machine B there was a complaint from a
single customer concerning too low opacity. It was well
known that the configuration of that machine created a
slightly lower opacity than from other machines in the
mill using the same furnish. The differences in opacity
between machines were not so dramatic that this issue
had otherwise been remarked on in the market. Only
this one customer raised the issue of low opacity – albeit a major customer. Over an extended period a series
of improvements were implemented to improve opacity, all of which also increased the cost of production
(minimizing pressing, modifications to stock supply to
enable preferential use of the furnish component with
the highest opacity and finally implementation of the
use of filler). The customer in question was steadfastly unappreciative of any technical improvements in
opacity and in fact then proceeded to find other properties that were now deemed unacceptable. Customer
complaints are always to be taken seriously and for the
most part are straightforward technical issues. In this
case, it became apparent that this customer had cleverly identified the opacity as a weak point and was using
that simply to try to leverage “quality related discounts”.
When the opacity was improved – the “problem” just
moved elsewhere. The result of this particular exercise
was firstly an increase in production cost and secondly
opacity went well beyond the levels needed to be accepted in the market. In this case, the customer could
not be placated by technical improvements.
The common issue in the cases of Machines A & B was
the problems were accepted at face value with not
enough critical analysis of what was really at stake. In
case A the wrong property was improved initially due
to failure to appreciate that that large scale of formation
defect was actually a basis weight variance problem.
In case B the hint of the customers devious intention
was there since no other customers took issue with the
opacity. There was no technical problem here, just a
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commercial one. To see what is in front of your nose
needs a constant struggle.
I have come to divide papermaking problems into three
broad categories. The first level of difficulty is when an
experienced operator (or process engineer – depending on the type of problem at stake) can resolve it by
experience or an “educated guess” without having to
resort to a more formal and systematic troubleshooting
procedure. An example might be that “the last time we
had this problem it was a malfunction of some specific
piece of equipment”. In a repeat situation it is obvious to
go straight back to the offending equipment but even
if that now proves to be OK an experienced troubleshooter will understand to extend his logic to look at
what other similar possible failures could cause these
symptoms. Previous experience can easily be extended
to accommodate related scenarios.
The second level of difficulty is where the problem is
sufficiently complex (or without previous experience)
that a systematic approach is required. In this case, an
individual or task force is formally allocated responsibility for a longer-term study. Sometimes it is a difficult
call but managers need to be consciously monitoring
when to step in and stop the informal educated guess
approach and invest responsibility for tackling a particular problem by the slower, more bureaucratic but
ultimately more secure way that comes from systematic troubleshooting. Numerous articles and courses
available teach the methodology of systematic troubleshooting. It is not my intent to review them in this brief
article where I am dealing with less obvious issues of
awareness and problem recognition. The case of machine C to be discussed next, is however a case history
where a systematic approach to troubleshooting can be
seen in practice.
The third and most difficult class of problems are the
seemingly intractable ones that appear to be “constant’
or a “fingerprint’ of the machine. Usually it takes time
for the realization to occur that this particular type of
problem cannot be tuned out but nor is the root cause
at all obvious. In my experience if you leave paper
mill production personnel alone with a problem long
enough they generally find the root cause and develop
adequate coping mechanisms for most problems. When
they cannot, often after years of trying, it is often a good
indication that the machine is being operated beyond
its design capacity or in the worst case has a non-obvious design flaw. For whatever reason, the machine is
not running as the designer envisaged. In these cases
the troubleshooting task changes subtly from trying to
resolve the particular production or quality problem to
investigating what is the specific design limit or fault
that is the bottleneck. In addition, these cases are usually never going to be solved by paper makers; rather
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it takes a combination of people with machine design experience and production knowledge to resolve this class
of problem. It is time to call for the cavalry when you
have reason to suspect this circumstance is prevailing.
The following two examples of machines C & D are
case histories of machines that proved to have design
limitations. Machine C was suffering from an excessively high break rate. The breaks were almost entirely
on the front edge but not consistent in location on the
machine. The relative break rates in the press, dryers,
size press etc. were always worse on the front side. This
break pattern occurred on all grades although with the
lighter basis weights the problem was still more acute
than with heavier. Since the break location down the
front edge was not consistent, the only point of commonality was that some paper property(s) must be notably more adverse for runnability on the front edge.
Appreciating this simple logic would have been in fact
sufficient to obviate the need for detailed investigation
of equipment limitations on the front edge compared to
the back edge since there was no specific location where
the breaks were concentrated. It is always possible to
avoid the need for a few moments of painful analytical
thought by spending a month or so of furious action out
on the machine floor. The emphasis had to be on studying paper property profiles, broken down by grade, periods of better and poorer runnability etc. After such
a systematic study, it became clear that the MD/CD
Tensile Stiffness Index (TSI) profile (and related properties) showed a consistent pattern of abnormality at the
front edge compared to the back and compared to other benchmarking machines. Furthermore, it was clear
that the degree of abnormality was more pronounced
with lighter basis weights. It was not obvious what was
causing the MD/CD TSI profile abnormality, nor for that
matter was it definitive that this abnormality was the
root cause of the runnability issue on the front edge although it was sufficiently curious to be the “main suspect”. The next step was a second round of systematic
study into the possible causes of abnormalities at the
front edge of the MD/CD TSI profile. Hypotheses were
proposed and individually investigated. From this, one
issue that became apparent from retrospective analyses
of drainage surveys was that the headbox flowrate was
much higher on lightweight grades and to such an extent that on every measurement of lightweight grade
manufacture the upper flowrate limit of the headbox’s
hydraulic capacity had been exceeded. The machine
had to be run this way to achieve the required quality
on lightweights. The mechanism by which this circumstance adversely affected the MD/CD TSI profile was
hypothesized to be from a pressure imbalance in the
headbox header when it was operated out of its design
range. Having a working hypothesis enabled the troubleshooting process to move to testing that hypothesis.
In the first instance a “quick and dirty’ test was made
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just for the short term by reducing the headbox flowrate for one reel and measuring the result on MD/CD TSI
profile. The adverse effects on quality were clear and although the paper from this trial had to be ejected, the
TSI profile had improved a lot. Clearly, it was not possible to run this way in the long-term nor to see the longterm effects on break rate. However the quick and dirty
trial was sufficiently encouraging to justify yet another
systematic study – this time by progressively tuning the
forming section in order to recover, at least partially, the
quality loss that resulted from putting the flowrate back
into limits (or in this case by not exceeding the flowrate
limit by so much!). Over a rseries of former tuning trials
a satisfactory compromise was achieved whereby the

headbox flow rate was reduced and the former retuned such that the quality remained acceptable in the
market, even though it was somewhat degraded from
where it had been. The lower headbox flowrate did improve the MD/CD TSI profile sufficiently for the front
edge breaks to reduce to a more reasonable level. In this
case, the machine’s bottleneck was identified and that
understanding had enabled the machine’s operators
to better control the compromise between quality and
runnibility. The machine had to be operated closer to
its original design specification as well as paying more
attention to the forming section’s optimization.

to be continued...

JOSÉ LUÍS AMARAL
Sócio Honorário n.º 52

Biorrefinarias em Portugal:
a oportunidade do Plano
Nacional aprovado
Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2017,
de 31 de outubro, foi aprovado o Plano Nacional para a
Promoção de Biorrefinarias (PNPB).
Este Plano pretende estabelecer e contribuir para a concretização de uma estratégia com o horizonte em 2030
para promover todas as tipologias de biorrefinarias
avançadas, em território nacional, a partir de biomassas, até aqui não valorizadas, residuais ou com pouco
valor económico. Referem-se os resíduos agrícolas,
agroindustriais e, em particular, os resíduos florestais,
matos e incultos. Trata-se pois de procurar dinamizar a
criação de biorrefinarias de segunda geração.
Refere-se também que a utilização de resíduos florestais e de matos e incultos representa uma oportunidade para aumentar a rentabilidade da floresta e contribuir para a sua manutenção, com diminuição do risco
de incêndios.
A indústria de produção de pasta para papel é referida
como estando numa posição particularmente favorável
para ser um agente ativo no desenvolvimento e concretização da estratégia de promoção das biorrefinarias.
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O PNPB está assente em cinco pilares:
i) Promoção das cadeias de abastecimento
de matérias-primas;
ii) Aumento do conhecimento e do investimento em
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I);
iii) Apresentação da tipologia de projetos demonstradores;
iv) Monitorização tecnológica, social e ambiental;
v) Envolvimento da sociedade e melhoria na procura.
Prevê-se a criação de uma Plataforma Nacional para a
Biomassa e Biorrefinarias que reúna entidades públicas
e privadas, representativas dos diferentes atores intervenientes na fileira da biomassa que promova a partilha
e articulação de conhecimento, capacidades, recursos e
competências no apoio à tomada de decisão política.
Esta Plataforma, liderada pelo Laboratório Nacional de
Energia e Geologia, será responsável pela discussão e preparação das propostas dos Planos de Ação Anuais do PNPB.
Estamos perante uma oportunidade à qual a indústria
de celulose deverá saber responder, desempenhando
um papel de liderança.
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Por um lado, será determinante o estudo relativo à recolha e logística de aprovisionamento da matéria-prima,
por forma a garantir o controlo dos custos destas operações, mas também para que possa ser gerado um contributo para aumentar a rentabilidade da floresta e criar
condições para o desenvolvimento de atividades mais
frequentes que sustentem naturalmente uma vigilância
do espaço florestal, fator essencial numa estratégia de
prevenção de incêndios.

Por outro, na área industrial, será fundamental definir
o perfil ou perfis de bens a produzir (combustíveis líquidos, biodiesel e/ou bioetanol, monómeros para a produção de biopolímeros, químicos de maior valor, materiais)
a fim de se desenvolver trabalho complementar de I&D
para otimização dos processos e se avaliar a rentabilidade económica da biorrefinaria. A sua integração em unidades de produção de pasta existentes ou a sua localização mais próxima das fontes de matéria-prima deverão
ser igualmente avaliadas.

MIGUEL SANCHES
Sócio n.º 1142

Acrescentar valor
ao produto impresso
A indústria das artes gráficas é constantemente chamada a responder aos mais diversos desafios, induzidos por
fatores normalmente externos à sua atividade. Sejam
as solicitações impostas pelos clientes, o surgimento de
novas tecnologias, novos modelos de negócios ou inovações na área dos materiais e consumíveis, as empresas
que atuam neste setor da comunicação têm de estar
constantemente na vanguarda. Apesar de os suportes
de impressão (papel ou outro) continuarem a ser um
fator de diferenciação importante, a indústria gráfica utiliza cada vez mais outro tipo de argumentos que,
combinados com a correta seleção do suporte do papel,
comunicam a mensagem de forma mais eficiente.

A tinta fosforescente é composta por pigmentos que
têm a particularidade de serem praticamente invisíveis
quando estamos num espaço iluminado, mas de brilharem
no escuro. Durante a exposição à luz este pigmento absorve energia da luz para depois a libertar na ausência de
qualquer fonte luminosa. Desta forma é possível ocultar
determinado tipo de informação a que o consumidor vai
aceder apenas em ambientes sem qualquer tipo de iluminação. Este conceito foi utilizado em 2013 pela marca
de vodka Coven, aquando do lançamento no Canadá de
uma nova embalagem. Com a utilização desta técnica a
marca quis mostrar um aspeto muito simples da embalagem durante o dia, mas que se transformasse em algo
completamente diferente durante a noite.

As denominadas técnicas complementares são utilizadas em conjunto com as técnicas tradicionais de modo a
acrescentar valor e notoriedade ao produto gráfico final.
Podem utilizar-se tintas diretas como por exemplo tintas fosforescentes, luminescentes ou termocromáticas,
capazes de acrescentar valor aos impressos finais. No
caso específico deste tipo de tintas, têm surgido nos últimos anos diversas inovações que permitem a aplicação
de efeitos especiais, quer em equipamentos convencionais de impressão, mas hoje também em equipamentos
de impressão digital. Para ilustrar algumas dessas técnicas enunciamos em seguida alguns produtos que as utilizaram com sucesso.
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No caso das tintas luminescentes, estas tornam-se visíveis apenas quando são expostas a uma determinada
fonte luminosa. Existem tintas visíveis apenas quando
expostas a luzes ultravioletas, infravermelhas ou outras,
sendo muito utilizadas em impressos de segurança, documentos de identificação ou papel moeda. Numa utilização mais comercial podemos dar o exemplo da Áustria
Solar, empresa cuja principal atividade é a energia solar
e que decidiu demonstrar isso mesmo na produção do
seu relatório anual de contas em 2011. Para isso foram
utilizadas tintas que permitem a leitura do documento
apenas quando estamos sob iluminação direta do sol.
A evolução técnica, no que diz respeito ao desenvolvimento de novos pigmentos e novos produtos, acaba também por criar diferentes tipos de tintas que podem ir de
encontro às necessidades específicas de alguns clientes.
É o caso da editora argentina Eterna Cadencia que pretendia incentivar a leitura de novos escritores e fomentar a compra de mais livros. Para isso decidiram criar um
produto único e apelativo a que chamaram “El livro que
no puede esperar”. Esta compilação de diversos autores
desconhecidos do grande público é impressa com uma
tinta especial que, em contacto com o ar e a luz, se vai
deteriorando até desaparecer por completo. O livro é,
por isso, embalado em vácuo de forma a preservar todo
o seu grafismo, mas a partir do momento em que é aberto, tem uma “validade” de cerca de dois meses.

Já as tintas termocromáticas, como o próprio nome
indica, reagem à temperatura tornando-se visíveis ou
invisíveis apenas quando a temperatura de ativação
seja atingida. Esta tecnologia tem tido alguma aplicação prática no campo da embalagem alimentar, mas
começa também a ser utilizada como elemento estético.
A Adris utilizou este tipo de tinta no seu relatório anual
de contas em 2011, enfatizando o facto de querer crescer
e prosperar junto com os seus clientes. Quando manuseada a tinta escura da capa, uma tinta termocromática
com uma temperatura de ativação próxima da temperatura corporal, começa a “desaparecer” mostrando parcialmente a imagem de fundo. O curioso é que também
na edição eletrónica deste relatório se simula o mesmo
tipo de efeito.
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Num futuro próximo será certamente possível ver
novos efeitos em diversos produtos gráficos ou ainda
diferentes formas de aplicar os atualmente disponíveis. Todas estas técnicas têm um custo acrescido de
produção, mas que é facilmente amortizado pelo impacto gerado pelo produto final. No entanto, é importante, logo durante o processo criativo, perceber de
que forma estas técnicas podem ser aplicadas e o valor
acrescentado que podem representar para os clientes,
de modo a que se possam utilizar de forma objetiva e
com um propósito específico.
ARTIGOS DE OPINIÃO

LUÍS MACHADO
Sócio n.º 754

Que Sera, Sera
(Whatever Will Be, Will Be)…
Os exercícios de tentar “adivinhar” o futuro e identificar
quais as grandes questões repetem-se ciclicamente sempre com o desejo de anteciparmos o que este nos reserva
e ambicionando estar sempre um passo à frente.
Recentemente, foi iniciado um processo deste tipo para
a área ambiente pela CEPI (Confederação Europeia do
sector Pasta e Papel) e o resultado de uma primeira fase
de identificação de tópicos foi para mim, até um certo
ponto, surpreendente, pois as áreas e preocupações
tradicionais de controlo ambiental (emissões para a
atmosfera, efluentes líquidos e resíduos sólidos) não são
percetíveis ou encontram-se totalmente diluídas em
preocupações de natureza muito distinta.
De facto, o levantamento realizado aponta para uma
diversidade elevada de assuntos e áreas temáticas do
conhecimento tão específicos como químicos (perigosidade e utilização), contacto e segurança alimentar,
utilização de nanopartículas e riscos da sua utilização,
gestão de água e sua integração em gestão de bacia, sustentabilidade dos recursos florestais e naturais, entre
outros.
Por outro lado, à escala local a adopção de MTD’s (Melhores Tecnologias Disponíveis) e cumprimento de valores limite dos BREF (Documento de Referência para o
sector e outros aplicáveis), são uma condição necessária
mas não suficiente para responder a todas as pressões
sentidas na área ambiente das unidades fabris do sector.
De facto, com comunidades envolventes cada vez mais
informadas e atentas a múltiplos aspectos relacionadas com a incomodidade e impacto da nossa actividade
(ruído, odor, cor) e, frequentemente, também a aspectos
sócio-económicos relevantes para as comunidades, ganham cada vez mais uma importância crítica. Por fim,
a conjugação com algum mediatismo destas matérias
conduz à dificuldade de se encontrar soluções mais
equilibradas para as diferentes exigências.
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Num contexto como este e voltando ao mote inicial
deste artigo como “adivinhar” e estar preparado para o
futuro?
Relativamente a “adivinhar” o futuro creio não ser o
exercício mais útil apesar dos classificados de jornais
apresentarem uma oferta generosa de profissionais da
área. No entanto, é possível estarmos preparados e encontrar respostas flexíveis à crescente exigência e variabilidade. Creio ainda que o sector em Portugal tem
sabido criar uma base de sustentação que deverá ser
intensificada, melhorada e flexibilizada que terá que se
aperfeiçoar considerando os seguintes aspectos:
• Como dispor de recursos para o aumento de solicitações numa área já tão sobrecarregada? Não sendo a
maioria dos assuntos ambientais uma área de concorrência directa dentro do sector, a cooperação, já existente, entre empresas e fábricas com problemas comuns
deverá ser ainda mais reforçada e é essencial para uma
racionalidade de recursos, capacidade de resposta do
sector e apresentação de uma visão única. Para além disso, as associações do sector deverão dispor de recursos
adequados para a centralização de alguns temas. Uma
das linhas de acção a reforçar seria, cada vez mais, o desenvolvimento de soluções e abordagens idênticas e/ou
centralizadas para algumas áreas comuns (ex.º cumprimento de alguns requisitos de Produtos Químicos).
• Como dispor de conhecimento e capacidades tão específicas e distintas relativas desde os novos “grandes
temas” a situações locais específicas? O sistema científico e tecnológico, felizmente, revela já grande maturidade em múltiplas áreas do conhecimento. Pelo que, em
alternativa à endogeneização directa do conhecimento
teremos que intensificar a nossa rede de interacções e
sistematizar/preparar o trabalho com estes centros de
conhecimento.

ARTIGOS DE OPINIÃO

27

• Como melhorar a interacção à escala local? Localmente, intensificar e sistematizar a aproximação à comunidade onde as nossas actividades se inserem, permitindo o
conhecimento da nossa actividade pelas partes interessadas e, por outro lado, identificar quais os anseios e problemas, assim como definir em conjunto soluções e mitigação de problemas. Existem alguns exemplos nacionais
que nos poderão guiar nesta intensificação de interacção.
Em resumo, não dispondo de nenhuma “bola de cristal”
para identificar exactamente quais os assuntos-chave

que determinarão o nosso futuro mas, por outro lado,
uma boa noção das áreas críticas para o sector, deveremos ter em alternativa um sistema que, por um lado nos
sinalize novas questões a diferentes níveis e que com
prontidão e optimização de recursos permita a busca das
melhores soluções e respostas. Adicionalmente, considero que os factores-chave existem já no nosso sector
mas apenas através da sua sistematização e intensificação poderemos corresponder às crescentes e múltiplas
exigências colocadas ao sector.
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Combater mitos e equívocos
A sustentabilidade das plantações
de eucalipto em Portugal
INTRODUÇÃO
O eucalipto existe em Portugal e na Europa desde a
segunda metade do século XIX.
Na Europa, Portugal tem uma das mais elevadas proporções de paisagens com estatuto de proteção, apenas
ultrapassada pela Alemanha (State of Europe’s Forests
2015), resultando no tão apreciado “mosaico agro-florestal português”.
É compreensível que uma rápida alteração na paisagem,
como sucedeu nos últimos 50 anos, com o abandono da
agricultura e a substituição por floresta de pinho e eucalipto causem estranheza e impacto. Mas a diversidade
do mosaico agro-florestal português continua evidente,
assim como o aumento das áreas com folhosas autóctones (IFN 6). Seria pertinente procurar soluções que conduzam à gestão dos espaços abandonados, e das matas
de vegetação autóctone ainda sem a devida valorização
por serviços de ecossistema.
Nesta e nas próximas edições, serão apresentados textos
onde se referem trabalhos produzidos pela investigação
nacional e internacional, onde se sintetiza conhecimento sobre o impacte das plantações de eucalipto sobre os
recursos hídricos, o solo e a biodiversidade.
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Contextualiza os incêndios e o potencial de estabelecimento e dispersão do eucalipto em território nacional e
aponta novas vias de sustentabilidade para os produtos
florestais. Deve ser motivo de orgulho para a sociedade
portuguesa a qualidade do saber desenvolvido sobre as
plantações florestais.
Em rigor, devemos dirigir esforços para inverter a inexorável perda de área florestal a que vimos assistindo nos
últimos anos no nosso país e investir em diversidade,
produtividade e sustentabilidade.
ARTIGOS DE OPINIÃO

O Eucalipto e o solo
• O solo e a água são os mais importantes recursos biofísicos para a gestão sustentável das plantações florestais.
A manutenção da sua qualidade ao longo dos ciclos de exploração florestal é um componente-chave da sustentabilidade (Gonçalves et al 2014).
• O conhecimento do solo e a gestão nutricional dos povoamentos de eucalipto são fundamentais para a definição das
práticas silvícolas a utilizar em cada condição de solo e clima permitindo, por um lado, maximizar a produtividade
florestal e, por outro, manter ou melhorar a qualidade do solo ao longo dos sucessivos ciclos de cultivo.
• Comparativamente a outras espécies, o eucalipto possui características morfológicas e funcionais que lhe permitem
uma elevada eficiência de uso de nutrientes minerais para produzir biomassa (Pereira 2007), o que faz com que, de
um modo geral, a sua necessidade de nutrientes seja significativamente menor à requerida pelas culturas agrícolas.
• De modo geral verifica-se o êxito das reconversões do eucaliptal noutras culturas, agrícolas ou florestais, mesmo
após várias rotações de eucaliptal (Pereira 2014).

Sendo o solo um recurso natural não renovável e o substrato básico para o crescimento das plantas e a produção
vegetal, o seu uso intensivo sem os devidos cuidados
pode levar à degradação das suas propriedades morfológicas, físicas, químicas e biológicas e, consequentemente, à perda progressiva da sua capacidade produtiva.
É assim, fundamental que as práticas silvícolas utilizadas, para além de procurarem otimizar a produção florestal de forma compatível com as diferentes condições
edafoclimáticas indicadas para esse fim, também contribua para manter e/ou melhorar a qualidade do solo.
Diversos estudos realizados a nível mundial e em Portugal têm mostrado que embora as necessidades de nutrientes das espécies florestais sejam comparativamente
muito menores do que as das culturas agrícolas, a prática de fertilização mineral em plantações florestais tem
frequentemente grande relevância porque em regra os
solos florestais são normalmente de baixa fertilidade
natural. Assim, as práticas de fertilização, para além de
permitirem corrigir o défice nutricional existente em
cada caso, melhoram também o balanço geoquímico
de nutrientes nos ecossistemas de produção florestal,
contribuindo para melhorar a qualidade do ambiente
como um todo porque i) corrigem a fertilidade do solo e
repõem a quantidade de nutrientes extraída do solo via
exploração florestal e ii) proporcionam maior exuberância e cobertura vegetal do terreno, contribuindo assim
para reduzir os riscos de erosão e aumentar a capacidade de retenção de água do solo, para além de aumentar
o teor de matéria orgânica do solo via aumento da produção de biomassa, comparativamente a terrenos com
menor ou sem cobertura vegetal.
Neste sentido, alguns estudos têm demonstrado que
a condução de povoamentos de eucalipto potencia a
acumulação de nutrientes por incorporação de matéria
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orgânica produzida (Madeira 1986, Cortez 1996, Madeira
et al 2007, Soares et al 2007) e que a abundância de raízes
finas na camada superficial do solo otimiza a absorção de
nutrientes e minimiza possíveis perdas (Pereira 2007).
Em solos pobres e esqueléticos, que ocorrem com frequência em Portugal, o cultivo do eucalipto possibilita,
através da mobilização dos horizontes subsuperficiais, o
desenvolvimento de perfis do solo mais férteis (Madeira
et al www2007, Soares et al 2007).
Comparativamente a outras espécies, o eucalipto possui características morfológicas e funcionais que lhe
permitem uma elevada eficiência de uso de nutrientes
minerais para produzir biomassa (Pereira 2007). A acumulação média de biomassa nos diferentes componentes é proporcional à sua taxa de produtividade e, na fase
adulta, é de aproximadamente 84 % para madeira e casca e 16 % para folhas e ramos (Fabres 2003, Castro 2012).
A distribuição dos nutrientes nos diferentes componentes da planta é variável, como demonstrado por Fabres
2003 e corroborado por Pereira et al (1994), Cortez (1996)
e Madeira et al (2002). Uma parte considerável dos nutrientes encontra-se na copa das plantas, o que permite a
sua permanência no terreno aquando da exploração dos
povoamentos, dependendo da intensidade dessa prática,
favorecendo os processos de transferência interna de
nutrientes no sistema solo-planta. Numa análise comparativa entre espécies florestais e agrícolas, com base
em literatura, verifica-se que a exportação de nutrientes
pelo eucalipto é superior a Pinus pinaster e Pinus radiata,
conduzidos num ciclo mais longo, mas inferior a algumas culturas agrícolas de referência em Portugal. O eucaliptal representa, em média, uma exportação de cerca
de 6 % do azoto, 4 % do fósforo e 5 % do potássio extraído
pelo milho-grão. Em comparação com o trigo, o eucalipto
exporta 17 % do azoto, 10 % do fósforo e 11 % do potássio.
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Não obstante essas vantagens comparativas, a literatura
tem relatado impactos do cultivo do eucalipto na qualidade do solo. Os efeitos prendem-se essencialmente com
uma possível degradação física do solo (alteração de características físicas ou perda de volume útil por erosão)
e a diminuição da sua fertilidade. O uso mais intensivo
do solo, com rotações curtas e ação de maquinaria, pode
proporcionar alterações nas características físicas do
solo (Brady and Weil 1999 in Madeira 2007). Este facto
foi observado por Madeira (1989), comparando solos sob
povoamentos de eucalipto, pinheiro bravo e sobreiro,
embora as diferenças não fossem acentuadas entre as
espécies (massa volúmica e agregação de partículas). À
semelhança do esperado para o cultivo de outras espécies florestais, os efeitos do eucalipto sobre a escorrência superficial da água e processos erosivos dependem
das condições de clima, declive das encostas e coberto
vegetal. Uma maior exposição do solo pode promover
uma maior escorrência superficial de água e maior risco de erosão. Soares et al (2007) referem também que as
espécies de rápido crescimento apresentam neste campo alguma vantagem ao encurtar os períodos de maior
risco, principalmente se houver condução em talhadia.
As suas copas crescem mais rapidamente, protegendo o
solo do impacto direto das gotas de água. A intensidade
das práticas silvícolas assume assim especial relevân-

cia na eventual degradação física do solo, independentemente da espécie, afetando também de forma negativa o teor de carbono orgânico do solo (Madeira et al
2007), devendo cingir-se ao mínimo necessário. Uma
dessas práticas corresponde à preparação do terreno
para plantação, devendo a tomada de decisão sobre esta
atividade ser suportada nas características do perfil do
solo e da rocha originária (Madeira 1989).
Não há uma resposta única e definitiva sobre o impacte
que o cultivo do eucalipto provoca no solo, como referem
Madeira et al (2007) in “O Eucaliptal em Portugal: Impactes Ambientais e Investigação Científica”, mas sim vários
cenários possíveis mediante o modelo de gestão silvícola adotado (Silva et al 2007). De facto, as plantações de
eucalipto podem proporcionar a melhoria na qualidade
do solo (Madeira 1986, Soares et al 2007) ou a sua remediação (Davidson 198, in Madeira et al 2007). Neste sentido, a resposta a esta questão passa pela gestão silvícola
adequada, suportada em investigação fundamental e
aplicada que permita ajustar as práticas silvícolas aos
diferentes ambientes edafoclimáticos para a espécie em
Portugal. Mais especificamente, é necessário conhecer
as exigências da espécie, os ambientes com potencial
para o seu cultivo e a eficiência das práticas silvícolas.

Processos de isolamento de lenhina do licor negro:
estado atual e tendências recentes
PAULA C.O.R. PINTO
RAIZ- Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Quinta de S. Francisco, Apartado 15, 3801-501 Eixo, PORTUGAL,
paula.pinto@thenavigatorcompany.com
Na última década surgiram numerosos estudos de novas aplicações para lenhina kraft, sendo reconhecida a importância que o processo de isolamento tem na aplicação, não só porque determina o conteúdo em contaminantes (componentes do licor que são isolados em conjunto com a lenhina) mas também pelo impacto que pode ter na estrutura
que, por sua vez influencia, por exemplo, a reatividade perante um reagente necessário para desenvolver um produto. Tem sido assim realçada a importância do alinhamento da pureza/características da lenhina com os requisitos
para cada aplicação 1 - Figura 1. Alguns estudos vão mais longe e consideram também o fracionamento da lenhina no
sentido de reduzir a heterogeneidade ou favorecer uma determinada propriedade como, por exemplo, teor de grupos
hidroxilo ou distribuição da massa molecular.

Figura 1 - Conceção da cadeia de valorização de lenhina kraft: desvio de uma fração de licor negro, isolamento, caracteri-

zação e avaliação face aos requisitos para aplicações/desenvolvimento de produtos e melhoria do processo de separação.
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Na edição anterior INFO@TECNICELPA referia-se a utilização da lenhina kraft para novos materiais de elevado valor
(fibras de carbono e polímeros reforçados) concluindo que, na perspetiva da utilização da lenhina do licor negro, é
necessário considerar a dualidade isolamento/aplicação do ponto de vista técnico e económico. Nesta comunicação
apresentam-se as tecnologias disponíveis para isolamento de lenhina e uma perspetiva breve de atuais e futuros
desenvolvimentos nesta área.
Na última década, diferentes linhas de investigação para o isolamento de lenhina do licor kraft deram origem a dois
processos comerciais: LignoBoost™ e LignoForce™. No processo LignoBoost™ (Figura 2 2) a lenhina é precipitada por
acidificação com dióxido de carbono e filtrada num filtro prensa. O bolo resultante é redisperso e acidificado, e de
novo filtrado e lavado por deslocamento. A Valmet adquiriu esta tecnologia para desenvolvimento e comercialização. A primeira unidade foi instalada na Domtar (Plymouth, Carolina do Norte) em 2013 para uma capacidade de
25 mil toneladas de lenhina/ano, sendo a UPM o distribuidor exclusivo do produto comercial, BioChoiceTM. Em 2015,
a unidade de Sunila da Stora Enso instalou também a tecnologia LignoBoostTM com capacidade de produção de 50 mil
toneladas / ano de lenhina de abeto e pinheiro, sendo atualmente comercializada para o mercado de resinas fenólicas
se bem que estão em avaliação outras aplicações, envolvendo o Centro de Inovação em Biomateriais da Stora Enso em
Estocolmo. A Valmet em colaboração com o RISE Bioeconomy desenvolveu entretanto um processo para redução/
/eliminação de odores da lenhina tornando-a adequada para outras aplicações como compósitos e bioplásticos. 3

Figura 2 - Diagrama do processo LignoBoostTM. 2

Figura 3 - Diagrama do processo LignoForceTM. 4

O sistema LignoForce™ foi desenvolvido pela FPInnovations e pela Noram Engineering and Constructors Ltd. – Figura 3. 4 Este sistema baseia-se também na acidificação do licor negro, mas existe uma etapa prévia de oxidação com
oxigénio molecular em condições controladas e a segunda fase de acidificação é feita in situ diretamente através do
bolo de filtração. As vantagens reivindicadas são: i) melhoria da capacidade de filtração da lenhina precipitada; ii) oxidação de compostos de enxofre com mau odor minimizando emissões de compostos de enxofre; iii) menor requisito de
dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Existe uma unidade de demonstração na Resolute Forest Products (Canadá) para
desenvolvimento de processos com uma produção de 12,5 kg/h. A primeira unidade comercial começou a operar em
2016 na West Fraser (Alberta, Canadá) com uma capacidade de produção de 10 mil toneladas / ano.
Um terceiro processo é reivindicado pela Liquid Lignin Company (EUA): Sequential Liquid-Lignin Recovery and Purification – SLRPTM – patenteado em 2011. O princípio básico desta tecnologia é também diminuir o pH com CO2, mas
utilizando elevada temperatura e pressão, recuperando depois uma fase densa, que os autores denominam “lenhina
líquida” mantendo o calor da reação no sistema. A fase densa é então separada por gravidade e acidificada com pH 2-3.
Os autores alegam que, em comparação com o LignoBoostTM, i) este processo economiza energia, ii) o capital requerido
é cerca de metade, iii) o custo operacional é cerca de 20% menor. 5
É importante notar que tem havido alguns desenvolvimentos no sentido de associar ajustes de condições nos processos de isolamento para cumprimento de requisitos técnicos de acordo com as aplicações da lenhina. Este é um campo
de investigação em curso que passa necessariamente pelo reconhecimento desses requisitos técnicos, o que constitui
o verdadeiro desafio, dada a natureza complexa da lenhina.
Mais recentemente têm surgido outras abordagens que devem merecer o acompanhamento da parte industrial e de
fornecedores de tecnologia. Alguns dos casos são processos já desenvolvidos, como o processo de eletrólise do licor
negro e tecnologias por membranas agora revisitados com base em novos conhecimentos e avanços tecnológicos.
Outros são novos e baseados em abordagens menos convencionais, como o caso de extração direta de licor negro com
solventes de baixo ponto eutético, reportando boas percentagens de recuperação em condições moderadas, o que
demonstra que a comunidade científica está alerta para novas oportunidades nesta área.
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Boas Festas
Feliz Natal e Bom Ano Novo

Merry Christmas and Happy New Year
Feliz Natividad y Próspero Año Nuevo
Joyeux Noël et Bonne Année
Frohliche Weihnachten und Glückliches jahr
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