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Editorial

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

O Clima

EDITORIALinfo tecnicelpa 60

Volto neste número a um tema já tocado numa edição anterior: as alterações climáticas.

Vivemos num planeta que, à escala do que hoje já conhecemos cientificamente, é de uma improbabilidade cósmica 
e de uma fragilidade confrangedora. A evolução que sofrerá dependerá de muitos factores que não estão sob o nosso 
controlo, mas no curto prazo nunca dependeu tanto da ação humana, o que faz cair uma responsabilidade muito 
grande sobre todos nós.

No momento em que escrevo está em preparação mais uma cimeira sobre o clima, desta vez patrocinada pelo Secre-
tário-geral da ONU, que escreveu aos líderes de todos os países para que, juntos e sob os auspícios da Organização, 
assumam metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa mais ambiciosas do que as prometidas no Acordo 
de Paris, em 2015.

A fina atmosfera que suporta a vida do nosso planeta tem um papel fundamental no controlo da temperatura adequa-
da ao desenvolvimento dos ecossistemas que conhecemos. A composição desta camada gasosa permite simultanea-
mente dosear a ação do Sol e filtrar os gases essenciais para a vida.

O século 20 foi único na história humana pela intensidade do uso das energias de origem fóssil em grande escala. 
Esta explosão permitiu desenvolvimento económico e tecnológico que trouxe ainda mais ameaças ao equilíbrio da 
atmosfera, não só pela duplicação da população mundial mas pelo desenvolvimento industrial (explosivos, fertilizan-
tes, plásticos,…). A ameaça já não residia apenas na libertação do carbono outrora retido no solo, como gás dióxido em 
quantidades exponencialmente acima dos máximos cíclicos, mas pela coincidência de outros compostos com contri-
buições decisivas para o efeito de estufa. Apesar desta evolução só no final do século se provou que o ciclo em curso 
seria naturalmente irreversível e desastroso se não fosse contido. Ficou claro também que a sua inversão requeria 
uma mudança radical de comportamentos a nível mundial.

O Acordo de 2015 foi a primeira vez que o conjunto das nações concordaram, independentemente (ou quase, como sa-
bemos) de saírem mais ou menos beneficiadas no curto prazo por políticas restritivas de emissões, que era necessário 
contribuir para travar a evolução em curso. Os modelos preditivos integrados preveem que para atingir a meta então 
estabelecida de zero emissões em 2050, deveríamos ter o nível atual de emissões em 2030, o que não será possível 
mantendo o ritmo atual. O apelo e a urgência desta nova cimeira deve-se em parte a este insucesso, embora agora 
reforçado pela revolta das novas gerações que sentem na pele que metade das suas vidas será fortemente impactada, 
apesar da pouca intervenção no processo de decisão que poderá alterar o curso dos acontecimentos.

A mudança implica uma aposta fortíssima nas renováveis de forma a fazer crescer os atuais 7% de produção para 
números perto dos 50%. Uma parte importante desta conversão diz respeito à indústria e o nosso sector está numa 
posição privilegiada para conseguir a “descarbonização” dentro das metas definidas. Assim haja políticas adequadas 
de incentivo à produção florestal sustentável, que permitam desenvolvimento económico que sustente este caminho.

Esperemos que a cimeira reforce esta visão.

Boas leituras.
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De 26 a 28 de Junho de 2019 decorreu na Universidade de 
Aveiro o 1º módulo do curso de tratamento de efluentes 
– tratamentos biológicos / lamas activadas, iniciativa con-
junta da Tecnicelpa e UNAVE / Universidade de Aveiro.

A organização deste curso tem como enquadramento o 
objectivo claro da Tecnicelpa de disponibilizar aos seus as-
sociados oportunidades de formação técnica específica do 
nosso sector que permita aos nossos associados, através da 
articulação das diferentes iniciativas, obterem um elevado 
domínio técnico dos processos principais e complementa-
res de produção de pasta e papel. O objectivo enunciado ga-
nha ainda maior relevância no presente contexto de uma 
renovação assinalável dos quadros técnicos do nosso sector.

Para além disso, pretende-se que a estas iniciativas se asso-
ciem os centros de conhecimento e especialização em cada 
uma das áreas específicas, tendo-se, no caso específico do

tratamento de efluentes, a Universidade de Aveiro associa-
do à organização deste curso.

O tema do curso é também pertinente tendo em conta a 
crescente exigência dos requisitos legais associados aos 
efluentes e à necessidade de no futuro se considerarem al-
ternativas de reutilização deste recurso promovendo a sua 
circulariedade.

Deste modo, o curso conta com a coordenação do Prof. Luis 
Arroja e especificamente para este módulo contou com a 
participação de especialistas da academia, assim como pe-
ritos técnicos com elevado grau de experiência para minis-
trar os diferentes conteúdos do módulo: Prof.ª Isabel Capela 
da Universidade de Aveiro, Prof.ª Ana Nicolau da Univer-
sidade do Minho, Luis Machado do RAIZ e ainda Mårten 
Krogerus, Director e especialista líder para esta área da 
consultora escandinava ÅF-Pöyry.

1º Módulo curso
Tratamento Efluentes

TECNICELPA

26 a 28 de Junho de 2019

LUÍS MACHADO
Sócio n.º 754
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Durante os 3 dias da acção de formação foi possível re-
ver desde os fundamentos deste tipo de tratamento até à 
análise específica de estudo de casos para optimização ou 
correcção de unidades de tratamento de lamas activadas, 
passando pela especificidade da microbiologia do trata-
mento de efluentes, assim como por aspectos tenológicos e 
de equipamento. Por fim, o módulo incluiu uma visita de-
talhada à estação de tratamento de efluentes do Complexo 
Industrial de Aveiro da The Navigator Company guiada 
pelos técnicos desta unidade.

De salientar ainda, a elevada participação registada nesta 
iniciativa com elementos provenientes de múltiplas unida-
des produtivas do sector o que permitiu uma frutuosa troca 
de experiências e uma activa participação dos formandos 
nas sessões, concorrendo assim para uma das principais 
funções da Tecnicelpa.

Por fim, é de mencionar que se encontra em preparação os 
módulos subsequentes deste curso que incluirão outros ti-
pos de tratamento biológicos e o tratamento avançado de 
águas residuais, tendo em vista a sua reutilização e promo-
ção da sua circularidade.

Formadora Ana Nicolau - Universidade do Minho

Coordenador Luís Arroja - Universidade de Aveiro
e formador Luís Machado - RAIZ

Formadora Isabel Capela - Universidade de Aveiro

Formador Mårten Krogerus - Pöyry

Momento de pausa para café
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A Festa dos Tabuleiros ou do Divino Espírito Santo tem ori-
gem muito provavelmente em festas pagãs à deusa romana 
Ceres e terá sido incorporado no culto do Espírito Santo 
instituído pela Rainha Santa Isabel no século XIII, acaban-
do por se propagar por todo o Portugal católico.

Até ao século XVII a Festa manteve as suas principais ca-
racterísticas como culto de oferendas ou acção de graças 
juntando ricos e pobres sem distinção e ocorria no Domin-
go de Pentecostes.

A partir daí a Festa foi-se alterando e nos dias de hoje atin-
ge uma tal dimensão que se tornou numa das mais bonitas 
e grandiosas que há em Portugal. 

Realiza-se de quatro em quatro anos, juntando todo um 
Conselho na sua preparação e que trabalha voluntaria-
mente durante o ano que a antecede.

Em 2019 participaram no Cortejo Principal dos Tabuleiros, 
o ponto alto da Festa, 750 raparigas que transportaram os 
tabuleiros acompanhadas do par masculino. Tabuleiros es-
ses constituídos por 30 pães enfiados em canas, que partem 
dum cesto de vime, culminam com a pomba do Espírito San-
to ou com a Cruz de Cristo e são ornamentados com flores 
de papel. Os conjuntos de pares - ela toda vestida de branco, 
com uma fita colorida à tiracolo, ele de camisa branda, gra-
vata da cor da fita, calça, barrete e cinta preta - representam

todas as Freguesias do Conselho de Tomar com os Pendões 
e coroas do Espírito Santo igualmente incorporados no cor-
tejo a que acrescem 4 bandas de música, gaiteiros e fogue-
teiros. No final do citado cortejo desfilam os carros dos bois 
representando o Bodo - o pão, a carne e o vinho, que são 
benzidos na principal Praça da cidade.

Fazem parte igualmente das raízes deste grande evento 
nos dias anteriores o Cortejo das Crianças dos jardins de 
infância e 1º ciclo; o cortejo da Chegada do Mordomo; os 
Cortejos Parciais; os Jogos Populares e o Cortejo da Bodo ou 
Pêza em que se distribuem pelos mais carenciados o pão, a 
carne e o vinho, momento de partilha que constitui afinal 
a essência da Festa.

Faz igualmente parte integrante da Festa o enfeito das 
ruas populares pelos seus moradores, cerca de 40, com es-
pecial incidência na zona histórica da cidade. A rua Amo-
rim Rosa cumpriu essa tradição e a Tecnicelpa tendo a 
sua sede nesta artéria, associou-se mais uma vez ao even-
to com sua colaboração. 

Como nota final refira-se que este ano estiveram a assistir 
ao Cortejo no domingo 7 de Julho e segundo dados oficiais, 
cerca de 700 mil pessoas, entre as quais o sr. Presidente da 
República, que fez questão de se incorporar no cortejo, em 
todo o trajeto, pelas ruas principais da cidade.

Festa dos Tabuleiros em Tomar 2019
TECNICELPA

Manuel Júlio Schulz
Comissão Central da Festa dos Tabuleiros 2019

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Individuais: 1
Coletivos: 0

Individuais: 8
Coletivos: 0

› Cátia Andreia Alves Almeida – RAIZ
› Fernando Manuel Gonçalves Lopes – CAIMA
› Fernando Mário Coelho Vitorino – THE NAVIGATOR COMPANY
› João Pedro Gonçalves David - CELTEJO
› Jorge Emanuel Alves Martins Manteigas - CELTEJO
› José Geraldes Moura - CELTEJO
› Pedro Manuel Freirinhas Baptista - CELTEJO
› Rui Filipe Alarico dos Santos Belfo – VALMET

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 381
COLETIVOS: 66

› Seminário “Prevenção de Acidentes Graves” - 10 de outubro 2019
› Webinar “Prevenção e controlo da Legionella” - (sessão 4 de 4 com Vitorino Beleza) - 14 de outubro 2019  
› Curso TAPPI  “Kraft Recovery” – 2 edições - 11 a 15 de novembro 2019 – Figueira da Foz
› Curso “Processo de produção de tissue” - dezembro 2019

› MIAC 2019 - 9 – 11 out. 2019; Luca - Italia
› ABTCP 2019 - 22 – 24 out. 2019; S. Paulo - Brasily
› 46 th. International DITP Symposium - 20 – 21 nov. 2019; Postojna - Slovenia
› 5 èmes Rencontres de l´Union Papetière – Congrés ATIP - 26 – 27 nov. 2019; Lille - França

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Após um primeiro ensaio com sucesso na modalidade webinar, a Tecnicelpa apostou que este seria um bom formato de 
comunicação, por ser simples – fazer uma inscrição online, rápido – dura apenas 40 minutos, confortável – assiste no seu local 
de trabalho sem deslocação e económico – isento para sócios. 
Assim, com a prestigiada colaboração do Engº Vitorino Beleza, temos vindo a apresentar uma série de webinares sobre a 
temática da “Prevenção e controlo da Legionella”, por considerarmos esta temática transversal a todos os locais, quer indus-
triais, quer domésticos e até sociais dada a constante existência de sistemas de água em todo o lado.
O primeiro decorreu no dia 18 de junho, o segundo no dia 22 de julho e o terceiro no dia 16 de setembro, sempre com início 
às 14:30. Desta série, sobre este tema, está ainda previsto um quarto webinar para o dia 14 de outubro, no mesmo horário. 
Inscreva-se para o próximo e não perca esta oportunidade de aumentar os seus conhecimentos sobre uma bactéria muito 
perigosa e que espreita a cada esquina onde nós, todos os dias, circulamos e permanecemos. 
Envie-nos o seu feed-back sobre o que viu e propostas de temas que gostaria de ver abordados nestes eventos.

Webinares TECNICELPA sobre a
“PREVENÇÃO E CONTROLO DA LEGIONELLA”
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Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

Continuação da biografia de Rui Ribeiro (3.ª parte)

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101

Rui Cândido
Ferreira Ribeiro

A Revolução de 25 de Abril foi um tremendo abalo para a 
situação social, empresarial e laboral da Indústria de Celu-
lose em Portugal, bem como para as maiores e mais repre-
sentativas indústrias do País, tendo tido repercussões mui-
to distintas e diferenciadas dentro do Grupo CPC.

Na Socel, dada a sua localização na chamada Cintura In-
dustrial de Lisboa, a situação laboral deteriorou-se rápida e 
violentamente, com o aparecimento de agressivos comités 
revolucionários, ocupação de instalações e saneamento de 
diretores, quadros superiores e quadros intermédios, mui-
tas vezes com sequestro dentro das instalações da fábrica. 
As relações de subordinação hierárquica e funcional atin-
giram quase completa rotura, com consequências graves 
na exploração fabril.

6. A Portucel
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Em Cacia, localizada na muito mais conservadora Região 
Centro, embora os ventos da mudança política tivessem 
inevitavelmente soprado, as alterações laborais foram en-
caradas de forma muito mais serena e civilizada, quer pelo 
poder hierárquico quer pelas forças laborais resultantes da 
nova situação do País. Os vínculos hierárquicos e funcio-
nais mantiveram-se e foram-se adaptando gradualmente 
ao desenvolver das mudanças políticas e sociais.

A Administração, que havia sido impedida de entrar na Fá-
brica da Socel e lá tinha sido submetida a pressões reivin-
dicativas violentas e inaceitáveis, continuou a frequentar 
pacificamente Cacia e terá compreendido que tão contras-
tante diferença de comportamento laboral, mesmo tendo 
em conta os diferentes contextos regionais, teria que estar 
também relacionada com a diferença das práticas de en-
quadramento das chefias de Cacia face à sua força laboral.

Tal situação, além de louvável, era estimável e muito valio-
sa para a companhia e para a fábrica, na nova conjuntura 
sócio-laboral. Rui Ribeiro, que sempre teve o perfil de chefe 
que se impunha naturalmente pela sua competência e na-
turalmente cultivava relações amigáveis, não impositivas 
nem arrogantes, com os seus colaboradores, era um exem-
plo muito positivo a seguir, apoiar e salientar. Além disso, 
entendia-se que a nova conjuntura impunha que no estabe-
lecimento industrial a Administração estivesse permanen-
temente representada, facilitando e reforçando a ligação e o 
diálogo entre os representantes laborais e a  Administração.

Por tudo isso, bem como pelo reconhecimento de que Rui 
Ribeiro merecia toda a confiança da Administração e há 
muito merecia fazer parte dela, em dezembro de 1974 foi 
nomeado Administrador Executivo e Residente em Cacia, 
com os pelouros florestal e industrial, sendo Carlos Valente 
promovido a Diretor Fabril.

Os avanços revolucionários, porém, não abrandaram e, com 
os acontecimentos de 11 de março de 1975, o assalto às em-
presas privadas foi acelerado, resultando na nacionalização 
das participações de capital possuídas por cidadãos portu-
gueses nas maiores e mais importantes empresas do País. As 
celuloses foram, inevitavelmente, das primeiras a sofrerem a 
nacionalização, com a publicação do célebre Decreto-Lei 221-
B/75, de 5 de maio de 1975, assinado por Vasco Gonçalves.

Foi de curta duração o desempenho de Rui Ribeiro como 
Administrador da CPC, tendo a nacionalização interrom-
pido uma meritória intervenção que tinha iniciado, como 
Administrador do pelouro florestal, de aquisição de terras 
para plantação de floresta, atividade a que a Administração 
da CPC nunca se tinha anteriormente dedicado, reticente 
quanto ao investimento florestal e confiante na abundân-
cia de plantações de eucalipto na região de Aveiro.

Desmantelada a Administração,  surgiram as maiores dúvi-
das e especulações sobre quem iria ser nomeado para a Co-
missão Executiva. Felizmente, João Cravinho, que na altura 
pertencia ao MES, Movimento da Esquerda Socialista, tinha 
alguma influência no desorientado Ministério da Indústria 
e Tecnologia e o bom senso prevaleceu: as Comissões Ad-
ministrativas foram constituídas recusando os anteriores 
membros das Administrações, mas integrando competentes 
quadros superiores das empresas nacionalizadas. Rui Ribeiro 
foi uma exceção, tendo sido nomeado para a Comissão Admi-
nistrativa, apesar de ter sido Administrador: era o reconheci-
mento da sua competência profissional e da hábil gestão que 
fizera em Cacia, nos primeiros meses da Revolução, favora-
velmente reconhecida até pelas Comissões de Trabalhadores.

A Comissão Administrativa da CPC integrava os Engenhei-
ros Carlos Valente, Alberto Frazão e Adelino Pedro Ferrei-
ra, como quadros da fábrica, bem como o Dr José Vinagre, 
financeiro da sede, além de Rui Ribeiro que a coordenava e 
teve o excecional privilégio de ter na sua tomada de posse, 
em peso, os seus colegas da demitida Administração, que, 
ultrapassando a frustração do assalto revolucionário ao 
seu património, lhe foram mostrar o seu apoio e agrade-
cimento por mais este grande serviço prestado à CPC e a 
Cacia. Bonita atitude dos seus patrões, que muito tocou Rui 
Ribeiro e que ele nunca esqueceu.

Os tempos da Comissão Administrativa foram particular-
mente difíceis e ocupados, não por preocupações com a sua 
fábrica de Cacia, onde o processo revolucionário prosse-
guia civilizadamente, mas por lhe ter sido dada uma tarefa 
bem mais complexa e trabalhosa. Com o desmantelamento 
das administrações, Quevedo, que centralizava toda a ati-
vidade comercial, foi completamente afastado e o seu ho-
mem de confiança, Costa Marques, fugiu para o Brasil com 
o estalar da Revolução. Estava criado um perigoso vazio 
comercial, pois nem sequer agentes havia. João Cravinho 
apercebeu-se da situação e, em nome do Ministro da Indús-
tria, deu a Rui Ribeiro a importante, difícil e complexa mis-
são de coordenar as exportações nacionais de pasta, que 
tinham um importantíssimo peso na balança comercial e 
representavam as vitais divisas externas de que o País tan-
to carecia nessa difícil e conturbada época.

Foram meses de grande atividade, de constantes viagens, 
desmultiplicando-se em contactos internacionais, com dois 
objetivos principais, qual deles o mais difícil. 

Em primeiro lugar, a agitada e instável situação político-
social vivida em Portugal, criara no mercado internacional 
uma grande falta de confiança no País por parte da clientela 
da Pasta e do Papel, normalmente grupos privados e con-
servadores, que desconfiavam das nacionalizações e das 
empresas nacionalizadas, onde se sabia, pela imprensa inter-
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nacional, ter havido ocupações selvagens, grandes aciden-
tes industriais, greves e saneamento de patrões.  A espinho-
sa tarefa de Rui era tentar deitar água na fervura e reincu-
tir-lhes confiança, para que voltassem a comprar pasta  a 
Cacia , Setúbal e Rodão. 

Em segundo lugar, havia-se instalado uma forte recessão 
no mercado da Pasta e do Papel, que mais agravava a falta 
de competitividade instalada nas unidades nacionalizadas, 
com grandes agravamentos de custos e enormes perdas de 
produtividade. Só a grande qualidade dos produtos, que 
Rui se esforçava por dar como garantida, apesar da indis-
ciplina reinante, poderia manter clientes desconfiados e a 
quem não faltavam produtos, no mercado internacional, a 
preços muito atrativos.

Valeram a Rui os conhecimentos personalizados adquiri-
dos em muitos anos de indústria e inúmeros contactos in-
ternacionais. Viajava para todo o lado, sem descanso. Um 
dia, vinha eu de Londres num avião da TAP, quando o Co-
missário de Bordo me perguntou se eu conhecia o Sr Rui 
Ribeiro. Quando respondi afirmativamente e perguntei 
porquê, a resposta veio de imediato: foi a pessoa que mais 
milhas fez na TAP no ano passado!...E foi assim, voando de 
mala na mão para todo o lado,  que Rui conseguiu que a 
pasta se fosse vendendo, nesses difíceis tempos. Grande 
serviço à Indústria e ao País!...  

A Comissão de Reestruturação da Indústria de Celulose sur-
giu com a rapidez com que o processo revolucionário caval-
gava e ao gosto da onda soviética que inundava o País: com 
a designação de CRICEL e presidida pelo Dr Mello Breyner, 
era constituida por uma Comissão Plenária, composta por 
representantes das Comissões de Trabalhadores, e diversas 
Comissões Técnicas, que integravam especialistas técnicos 
das diversas empresas, designados pelas respetivas Comis-
sões Administrativas. De acordo com o figurino da época e 
o que estava institucionalizado, quem tomava deliberações 
e fazia propostas ao Ministro da Indústria era a Comissão 
Plenária, a quem as Comissões Técnicas apresentavam os 
estudos e pareceres por ela solicitados.

Por designação de Rui Ribeiro, o Diretor Fabril de Cacia, 
Eng.º Carlos Valente, fez parte da Comissão Técnica In-
dústrial, na qual eu próprio participei, nomeado por Joa-
quim von Hafe, em representação da Celnorte. Eu e Carlos 
Valente eramos as duas únicas almas penadas industriais 
daquela fantasmagórica organização, pois os Quadros de

Setúbal haviam sido saneados, Rodão ficava por detrás das 
serras e a Celulose do Guadiana tinha sido nacionalizada 
por engano e ignorância dos apressados nacionalizadores, 
por ter celulose no nome , embora sem a fabricar de facto.

De entre as penas que penamos, conta-se a presença em 
algumas  reuniões da Comissão Plenária, por sua solicita-
ção, onde o ambiente e a retórica eram dominados por um 
estranho personagem, representante dos trabalhadores 
da Socel, vestindo fato camuflado e boina boliveriana, co-
nhecido e auto-intitulado de Che Guevara e que impunha 
as suas teses e diatribes de extrema esquerda, com voz de 
comando e imparável autoridade.

Numa dessas sessões, os representantes de Cacia, traduzin-
do o sentir genuíno das gentes operárias de Aveiro, embora 
subtilmente em consonância com a Comissão Administra-
tiva com quem dialogavam com toda a abertura, apresenta-
ram à mesa uma proposta de reestruturação que mantinha 
a independência e autonomia das cinco empresas nacio-
nalizadas, apenas longinquamente coordenadas por um 
órgão estatal. Como a tese que escorria das forças políticas 
mais ativas da época era totalmente oposta, de completa es-
tatização e empresa única, a reunião terminou em tumulto, 
com as corajosas vozes de Cacia apelidadas de estarem ao 
serviço do patronato e dos monopólios. A partir daí, deixei 
de ter dúvidas sobre o resultado da reestruturação.

O Decreto-Lei 554-A/76, de 14 de julho, consagrou a cria-
ção da Portucel EP, empresa pública  que integrava as cin-
co empresas nacionalizadas,  para cuja gestão foi nomea-
do um Conselho de Gerência presidido pelo Eng.º Virgílio 
Teixeira Lopo, que sempre havia sido o Administrador re-
presentante da CUF no capital da Celbi. A empresa sueca 
da Figueira da Foz, que escapara à nacionalização por ter 
maioria de capital estrangeiro, foi a grande ganhadora da  
nacionalização, tendo mantido a sua autonomia e inde-
pendência e vendo o seu Administrador ser nomeado Pre-
sidente da mastodôntica nova empresa pública. A parte 
portuguesa das ações da Celbi, embora nacionalizada não 
foi integrada na Portucel,  para vir ser representada, no 
conselho de Administração da privada Celbi, pelo Mello 
Breyner que presidira à reestruturação e à criação da em-
presa pública. Um hino à habilidade sueca em manter uma 
auréola de esquerda ao serviço de grandes empresas nór-
dicas multinacionais.

Teixeira Lopo introduziu na Portucel EP uma estrutura em 
que as grandes áreas do negócio constituíam Divisões, sen-
do as fábricas comandadas por Diretores Fabris que, nas 
instalações mais complexas reportavam a várias divisões, 
como era o caso de Cacia, onde na altura coabitavam os 
negócios da Pasta, do Papel e da Embalagem. Esta situação 
veio a mostrar-se menos adequada para a fase inicial de
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fusão de uma empresa gigantesca e complexa, que resulta-
ra de uma amálgama de empresas, realidades industriais e 
culturas empresariais muito diversas e ainda muito preva-
lecentes.

As grandes Divisões eram a Floresta, a Pasta, o Papel e a 
Embalagem, tendo cada uma delas os seus próprios órgãos 
comerciais e sendo algumas delas chefiadas por membros 
do Conselho de Gerência. Como a Pasta ficou com Rolo, foi 
dada a Ribeiro a Divisão Papel, onde tive o gosto de com ele 
colaborar, uma vez que eu estava, na altura, na Fábrica de 
Papel de Viana, que a ele reportava.

Uma das meritórias intervenções do novo Chefe de Di-
visão Papel foi a renegociação do Contrato de Venda de 
Kraftliner de Viana, monopólio da empresa Central Natio-
nal, que fazia parte do triângulo de lançamento do Projeto 
Celnorte, cujos vértices eram o financiamento, o projeto e 
equipamento e a comercialização. Como a Direção Comer-
cial Papel pertencia à sua Divisão, Rui Ribeiro entendeu 
que devia renegociar o contrato e conseguiu condições 
bem mais vantajosas para a Portucel.

Também na área comercial ficou famosa uma reunião do 
KMI, Kraftliner Manufactures Institute, realizada no Esto-
ril,  que terminou com um Arraial Minhoto, bem à moda 
de Viana, que foi um retumbante sucesso e muito contribui 
para o restabelecimento da confiança dos mercados inter-
nacionais do papel de embalagem da fábrica portuguesa 
que tinha arrancado em plena revolução. O sortilégio do 
vira minhoto e a alegria e descontração do Chefe de Divi-
são fizeram milagres!...Como curiosidade, relembro que o

logotipo desenhado para esse evento, um pinheiro verde 
inserido num triângulo, ficou, para sempre, como logotipo 
da Portucel, só destronado, quarenta anos depois, pela esfe-
ra armilar da Navigator.

O consulado de Teixeira Lopo na Portucel esgotou-se em 
tentativas de organização da nova empresa, de homogenei-
zação da multiplicidade de culturas internas e da criação de 
instrumentos de gestão, com particular ênfase na área dos 
recursos humanos, onde as disparidades existentes, as ten-
sões sociais do período revolucionário inicial e as lutas la-
borais e sindicais emergentes traziam particulares dificul-
dades. A conjuntura internacional dos mercados de pasta 
e papel foram também muito desfavoráveis, agravando os 
problemas de exploração traduzidos em quebras significa-
tivas de produção e importantes atrasos no investimentos 
em curso. Como resultado de tudo isso, a nova empresa foi 
acumulando prejuizos e, no fim do mandato, o Conselho de 
Gerência não foi reconduzido.

O novo Conselho, nomeado em 1980 por Álvaro Barreto 
e presidido por Luís Deslandes, teve inicialmente dois vo-
gais, Lopes Serra e Vasco Leite, sendo acrescentado com 
um terceiro vogal, em 1982, José Soares de Oliveira. O tipo 
de organização foi  completamente alterado, acabando as 
Divisões e sendo criados novos centros de resultados, coin-
cidentes com as atividades operacionais fabris e florestais. 
As funções transversais, Técnica, Comercial, Financeira e 
de Recursos Humanos deram origem a Direções Centrais, 
titulares dos correspondentes pelouros. Rui Ribeiro, oriun-
do dos quadros da CPC e com vínculo laboral ao Grupo, é 
nomeado titular da Direção Técnica.

Em 1983, no âmbito da Direção Técnica, foi criado o Centro 
de Investigação Tecnológica e Florestal, uma velha aspi-
ração e reconhecida lacuna da Indústria da Pasta, que foi 
instalado na Quinta de S. Francisco, em Eixo, nos arredores 
de Aveiro, famosa pelo seu vetusto arboreto de eucaliptos 
e adquirida propositadamente pela Portucel para o efeito. 
Para dirigir este novo Centro foi escolhido o Diretor do 
Centro Cacia, Carlos Valente, transitando José Mimoso de 
Diretor do Centro Fabril Viana para o de Cacia, de onde ti-
nha saído, anos antes, para o Projeto Inapa. O nome de Rui 
Ribeiro ficou, de alguma forma, ligado à criação do Centro 
de Investigação da nossa indústria, embora haja que reco-
nhecer o papel determinante de Luís Deslandes nesta im-
portante e histórica decisão.

A Produção de Papel de Jornal em Portugal é uma velha e 
estafado novela em episódios, capaz de fazer inveja às sé-
ries que hoje tanto prendem a atenção da nossa juventude. 
É bem conhecido que o fabrico de papel de imprensa foi 
uma imposição feita pelo Governo do Estado Novo aos pro-
motores da Fábrica de Cacia, que cumpriram honrada mas
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ignorantemente essa obrigação, arrancando com a pro-
dução de papel de jornal, em 1955, com base em pasta 
mecânica importada misturada com a sua pasta semi-
branqueada de pinho e complementada, mais tarde, com 
pasta mecânica de pinho  localmente fabricada, aventura 
iniciada em 1955.

Esta iniciativa industrial foi um claro insucesso, que muitas 
dores de cabeça deu a Júlio Lopes, em Cacia, e que foi acer-
tadamente descontinuada em 1958, com a transferência do 
grande mestre papeleiro para a Inapa.

Para se ver livre desse pesadelo, a CPC assumiu o compro-
misso da importação de Papel de Jornal, para satisfazer 
as necessidades da imprensa portuguesa, tendo criado a 
SODIPEL, Sociedade Distribuidora de Papel, empresa par-
tilhada com os grandes produtores escandinavos desse 
papel. Rui Ribeiro, que muitas vezes havia comungado das 
“mecânicas” dores de cabeça de Lopes, em Cacia, passou a 
tê-las sozinho como Administrador da Sodipel, causadas 
pelos grandes débitos acumulados pelos jornais portugue-
ses, que levantavam o papel mas se esqueciam de pagá-lo.

A situação agravou-se, obviamente, com a Revolução, e foi 
herdada pela Portucel e por Rui Ribeiro, começando a Ad-
ministração da Portucel a pressionar os relapsos clientes e 
o Governo que os protegia, querendo interromper as suas 
responsabilidades no herdado dossier.

Puro engano!...Com as empresas de celulose nacionalizadas, 
com a imprensa revolucionária à solta e com governantes 
ignorantes e arrogantes, a novela voltou ao primeiro episó-
dio, em segunda temporada: ” o Governo pretende que se 
fabrique Papel de Jornal em Portugal”.

A primeira óbvia dificuldade, a pequenez do mercado por-
tuguês, incapaz de justificar uma fábrica de dimensão com-
petitiva, foi ultrapassada com a ideia peregrina de fazer 
uma joint venture com a indústria espanhola numa unida-
de para o mercado ibérico.

Rui Ribeiro, na altura Diretor Técnico, ficou com o dos-
sier, pondo o Eng.º Manuel Queiroz a apoiá-lo no projeto 
que, depois de andar pelas fábricas de Miranda del Ebro e 
da Papelera Española, acabou por ir parar à Herty Foun-
dation, instituição de investigação americana, situada em 
Savannah, Geórgia.

Na minha estadia nos Estados Unidos, quando vivia em 
Savannah, passei duas semanas na Herty, estudando me-
todologias de investigação nos papeis de embalagem e fi-
quei a saber que era uma instituição prestigiada, séria e 
competente. Como Ribeiro e Queiroz também o eram, as 
conclusões foram as que já se conheciam à partida: era bem 
mais vantajoso importar Papel de Jornal do que fazê-lo nos 
Países Ibéricos!...Mas a grande virtude do estudo foi que a 
Portucel conseguiu escapar do Papel de Jornal! Até hoje!... 

Uma grande sensibilidade para os problemas ambientais 
era também uma característica do Diretor Técnico da Por-
tucel, muito burilada pela longa e intensa vivência do forte 
impacte da Celulose em Aveiro, no Rio Vouga e na região, 
criando nele uma forte convicção da urgente necessidade 
de fazer investimentos de aperfeiçoamento ambiental, 
com medidas internas e tratamento de efluentes. Se no 
tempo da CPC Rui  não tinha sido feliz em convencer a 
Administração a fazê-lo, pelo significativo valor dos inves-
timentos em jogo, na Portucel a nacionalização criava con-
dições mais favoráveis à aprovação, dada a responsabilida-
de social do Estado e devido às pressões da sociedade civil.
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Finalmente, um plano de melhorias ambientais foi elabo-
rado pela Direção Técnica, tendo-se iniciado com o Trata-
mento Primário dos Efluentes, que arrancou em Cacia e 
em Setúbal, em 1981. Bastante mais tarde, após o estímulo 
representado pelo arranque do Tratamento Secundário da 
Soporcel, em 1985, foram também construídos os Trata-
mentos Secundários de Cacia e de Setúbal.

As questões de energia eram uma das áreas favoritas do 
nosso brilhante Eletrotécnico, de que fui testemunha e de 
que tirei partido para a minha Fábrica de Viana. Quando 
fui nomeado Diretor do Centro, uma das prioridades que 
elegera era dotar a fábrica de uma ligação à Rede Elétri-
ca Nacional, uma vez que, sempre que havia uma avaria 
no único turbo-gerador existente, que infelizmente tinha 
doenças de infância, o Centro sofria  longas paragens de 
produção que lhe causavam avultados prejuízos. Para isso 
era indispensável convencer a EDP, na altura uma empresa 
pública saída da nacionalização revolucionária, em proces-
so de reestruturação e altamente desorganizada. 

Todos os esforços que eu havia feito para convencer o mo-
nopólio estatal da eletricidade estavam a ser infrutíferos, 
até que descobri que o Presidente do Conselho de Gerência 
era o Eng.º Raul Bessa, oriundo da Eléctrica del Lima, que 
Rui Ribeiro conhecia do tempo em que estivera na Barra-
gem do Lindoso. Foi o que me valeu: acampamos literal-
mente no Gabinete da Secretária do Presidente e de lá só 
saímos depois de o Eng.º Ribeiro lhe ter falado e conseguido 
a promessa de promover uma reunião com todos os res-
ponsáveis dos departamentos envolvidos no assunto. Na 
reunião, eramos dois da Portucel e vinte e três Adminis-
tradores e Diretores da EDP à volta da mesa (imaginem!...), 
mas ali foi dado o tiro de partida do projeto e conseguimos 
rapidamente a ligação à rede. 

O Projeto de Ampliação e Modernização do Centro Fabril 
Setúbal da Portucel foi, sem dúvida, o grande projeto in-
dustrial da empresa, no tempo em que Rui Ribeiro foi Di-
retor Técnico e Membro do Conselho de Gerência, embora 
eu considere que o principal mérito dessa iniciativa cabe a 
Gomes da Silva, vogal do primeiro Conselho de Gerência e, 
na altura, Diretor do Centro de Setúbal.

Na minha vivência das Reuniões de Alta Direção da Por-
tucel EP, nos anos de 1982 e 1983, sempre vi a convicção 
e a determinação de Gomes da Silva em simplificar e mo-
dernizar a sua fábrica, dando-lhe a dimensão mínima ne-
cessária para a tornar internacionalmente competitiva, na 
altura aproximadamente 400 000 t/ano. Sempre testemu-
nhei também o apoio que o Diretor Técnico, Rui Ribeiro, 
lhe dava, consciente das debilidades que tinham resultado 
para Cacia da falta de arrojo das ampliações, feitas em cas-
cata, por modestos acréscimos de capacidade, com indesejável

multiplicidade de linhas e resultando num emaranhado de 
tubagens e equipamentos.

Deixei a Portucel no início do consulado da António Celeste, 
mas foram-me chegando ecos de um investimento mega-
lómano a ser realizado em Setúbal, com custos deslizantes e 
atrasos acumulados. Soube das dificuldades de coordenação 
do projeto, repartidos entre os especialistas finlandeses da 
Jaakko Pöyry e os generalistas menos competentes da Profa-
bril, das grandes pressões sobre Gomes da Silva e do grande 
apoio que lhe era dado por Rui Ribeiro e Soares de Oliveira.

Ocupado com o lançamento e o desenvolvimento da So-
porcel, deixei de acompanhar os acontecimentos da Por-
tucel, passando a ter contactos muito esporádicos com Rui 
Ribeiro e os colegas da Joaquim António de Aguiar.

Quando, em 1988, voltei à Portucel, como Administrador 
com o pelouro técnico e fabril da Portucel Industrial, en-
contrei uma Fábrica de Setúbal transfigurada e simplifi-
cada, na qual  encontrei notáveis progressos, e que tinha 
atingido uma dimensão produtiva na ordem das 400 000 t/
ano, já efetivamente ultrapassadas, comparando-se com as 
bem dimensionadas unidades europeias dessa altura. 

Como tinha experiência vivida de grandes projetos indus-
triais, novos e de otimização, sabendo dos seus custos e difi-
culdades, e porque costumo julgar o mérito das realizações 
mais pelos resultados do que pelos acidentes de percurso, 
uma das primeiras iniciativas que tomei foi ir dar um abra-
ço ao Gomes da Silva, que já não era Diretor do Centro, pelo 
excelente resultado das suas iniciativas e pela sua coragem, 
persistência e determinação em simplificar e tornar com-
petitiva a sua Fábrica de Setúbal.

Logo de seguida liguei a  Rui Ribeiro, louvando o seu apa-
drinhamento, apoio e orientação à renovação da Fábrica de 
Setúbal. Nesse mesmo dia nasceu na minha cabeça a for-
te vontade de iniciar, em Cacia, uma atuação planeada de 
modernização, que começou pela instalação de uma nova 
Caldeira de Recuperação, que viesse a permitir à fábrica
-berço da celulose ombrear, um dia, em competitividade, 
com a sua irmã mais nova de Setúbal.

7. Outras Atividades 

Rui Cândido Ferreira Ribeiro, para além do envolvimento 
permanente e de muito anos com a CPC e a Portucel, onde 
decorreu a sua brilhante carreira de engenheiro e gestor, 
foi pontuando a sua passagem pela indústria com colabo-
rações em projetos e atividades exteriores a essa sua resi-
dência profissional permanente.
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Muitos desses projetos, como fomos observando no decor-
rer deste esboço biográfico, foram feitos de parceria com o 
seu colega de trabalho e amigo de muitos anos Luís Bernar-
do Rolo. Faziam uma dupla de engenheiros difícil de igua-
lar, um de Química e outro de Eletrotecnia, dominando as 
diversas disciplinas dos projetos industriais.

Tantos anos e tantas canseiras de trabalhos conjuntos, tan-
tos projetos e tantas viagens, tantos sucessos e alguns dis-
sabores partilhados, cimentaram entre eles uma amizade 
sólida, que durou até ao fim dos seus dias, só comparável à 
que unia, e felizmente ainda une, as suas mulheres, com-
panheiras de toda a vida e apoio inquebrantável dos seus 
dedicados cônjuges, com eles solidárias nas alegrias e nas 
provações.

A sua primeira saída dos horizontes da Ria de Aveiro acon-
teceu em 1961, com o Projeto Ence,  em que demandaram 
os horizontes de outra bela ria, a Ria de Pontevedra, onde 
embarcaram no primeiro projeto de celulose kraft de eu-
calipto do país vizinho, para dar partida a essa pioneira e 
arriscada navegação. A intervenção da tripulação portu-
guesa nessa temerosa regata foi um sucesso, com Rolo ao 
leme e Ribeiro na casa das máquinas, pondo rapidamente a 
embarcação a todo o vapor.

Passados anos, quando estava na Celnorte, algumas vezes 
visitei a vizinha Fábrica de Pontevedra e sempre testemu-
nhei a admiração reverencial que os mais antigos enge-
nheiros da fábrica galega ainda nutriam pelos dois colegas 
portugueses. Para além da prova  dos saborosos mariscos 
da Ria, tive também a prova provada de algumas das não 
menos saborosas histórias que Rui Ribeiro me contara so-
bre a sua estadia em Pontevedra. Ainda conheci, por exem-
plo, Ramon de La Sota, o machista Chefe do Laboratório, 
émulo de D. Quixote e avesso a presenças femininas no 
ambiente fabril, que, segundo contava Rui, punha a fazer o 
café a Engenheira Química que a Administração lhe facul-
tara, já que não apreciava engenheiras e as mulheres eram 
para “ se quedar a la casa e de piernas quebradas”!...Pedindo 
perdão por referir esta história sobre um tema hoje con-
siderado politicamente pouco correto, posso afiançar que, 
sendo normalmente fraco o café em Espanha, era bem sa-
boroso o que tomei no Laboratório de Ramon... 

O grande projeto de Rui Ribeiro, fora de Cacia, foi o Projeto 
Inapa, onde a habitual parceria de Rolo foi substituída pela 
de Júlio Lopes, companheiro de Rui nas mal dormidas

noites dos arranques da Máquina de Papel e da Pasta Me-
cânica, em Cacia, na primeira metade da década de 50. Lo-
pes era um grande senhor do Papel, que passava a vida em 
cima da máquina, em calções, com as pernas humedeci-
das pelos vapores e salpicos do fourdrinier, sendo o terror 
dos Chefes de Turno, pois nenhum detalhe papeleiro lhe 
escapava. Quando me juntei à Administração da Inapa, 
no fim dos anos 90, já Júlio lá não estava e senti, na Inapa, 
alguma orfandade da sua figura respeitável, paternal ma 
muito exigente.

A Companhia de Celulose do Ultramar, que tinha em An-
gola, no Alto Catumbela, uma instalação bastante primi-
tiva, resolveu, em 1965, fazer um projeto de ampliação e 
modernização das instalações, tendo batido à porta da CPC 
a pedir ajuda. Tendo o GETE sido fundado pouco tempo an-
tes, Quevedo remeteu-os para Rui Ribeiro, com o habitual 
reforço de Luís Rolo. O projeto e o arranque foram feitos 
com tal sucesso que, quando visitei a Fábrica com os meus 
aluno de Engenharia Química de Luanda, em 1968,  foram-
me feitas encomiásticas referências à intervenção do GETE 
e dos dois mestres da CPC, louvores que vim a encontrar, 
mais tarde, enfatizados no Relatório e Contas da compa-
nhia angolana.

A firma espanhola CEASA, Celulose das Astúrias, SA, no 
princípio dos anos 70 construiu uma Fábrica de Celulose 
em Navia, nas Astúrias, tendo como projetistas,  fornece-
dores e montadores dos equipamentos a Parsons & Witte-
more, a firma que havia sido a projetista inicial da Socel, 
depois substituída por Kaarlo Amperla. Mas o bom relacio-
namento com Rolo e Ribeiro tinha sido mantido e a fama 
do excelente trabalho feito pelos técnicos de Cacia, no 
arranque de Pontevedra, levou os espanhóis a pedirem a 
ajuda da CPC para a formação do pessoal e o arranque da 
nova instalação.

Rui Ribeiro negociou o Contrato de Assistência, a ser fei-
to com engenheiros e pessoal de Cacia, incluindo alguns 
operadores de Setúbal, dispensados por Rolo. O trabalho, 
que se desenrolou entre outubro de 1973 e janeiro de 1975, 
foi comandado, em Navia, pelos  Eng.os Franco e Silva e 
António Carretas, tendo merecido os maiores elogios da 
Administração e da Direção Fabril da Ceasa. A fábrica as-
turiana foi adquirida, nos anos 90, pela Wiggins Teape, na 
altura sócia da Soporcel, pelo que muitas vezes me deslo-
quei a Navia, onde conheci Pedro de La Vega, o Diretor 
Fabril que lá estava desde os tempos do arranque e con-
servava uma excelente recordação dos colegas e do pes-
soal de Cacia e Setúbal.

O Projeto Florestal do Banco Mundial, que teve como ob-
jetivo a plantação de 150 000 ha de floresta, em Portugal, 
no princípio dos anos 80, em condições de financiamento
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muito favoráveis, foi um dos projetos emblemáticos em que 
Rui Ribeiro empenhadamente se envolveu, pouco depois 
da formação da Portucel. Desse projeto cabia ao Ministério 
da Agricultura florestar 90 000 ha, ficando os restantes 60 
000 à responsabilidade da Portucel. 

Rui Ribeiro presidiu às negociações pelo lado da Portucel, 
tendo sido conseguidas excelentes condições financeiras 
para a empresa, que respondeu inteiramente aos compro-
missos assumidos, tendo iniciado as plantações em 1981 e 
completados os 60 000 ha no prazo estabelecido. O mesmo 
não terá acontecido, infelizmente, com os 90 000 ha da res-
ponsabilidade do Estado, só parcialmente plantados e com 
grandes atrasos.

No decorrer das complexas negociações que obrigaram Rui 
a deslocar-se repetidamente à sede do Banco Mundial, em 
Nova Iorque, o Chefe de Departamento de Projetos de Pas-
ta e Papel do banco atingiu a idade da reforma, tendo Rui 
Ribeiro sido  convidado para o substituir, convite que de-
clinou por razões familiares e pelo facto de a Portucel estar 
em fase inicial e carecida da sua colaboração.

O Projeto Sonangol, que tive oportunidade de referir em 
detalhe quando esbocei o retrato de Luís Rolo, o segundo 
a tomar lugar nesta Galeria da Indústria Papeleira, teve 
também uma importante participação de Rui Ribeiro, em 
parceria, como não podia deixar de ser, com o seu habitual 
companheiro de projetos.

Quando o principal financiador desse grande projeto de 
celulose destinado a Angola, o milionário italoamericano 
Frank Torresi, entendeu que estavam reunidas as condi-
ções para iniciar o investimento, encomendou o projeto 
industrial à Parsons & Wittemore e pediu a Quevedo para a 
CPC ser a sua consultora de apoio técnico à iniciativa.

Quevedo, tendo assegurado uma pequena participação 
no capital e um lugar na administração, deu a tarefa da 
consultoria à habitual dupla Rolo/Quevedo, tendo estado 
ambos nos escritórios da P&W em Paris e em Croydon, por 
onde mais tarde eu próprio passei, participando na escolha 
do local, no desenho do layout e na seleção e encomenda de 
todo o equipamento, com exceção da Caldeira de Recupe-
ração. Ambos acompanharam também as negociações com 
as entidades financiadoras, o Banque de Suez, o Paris Bas e 
a Sociedade Financeira Portuguesa, que ficou também com 
o papel de avalista.

Estavam já ser expedidos os equipamentos quando se deu 
inesperadamente a Revolução de 25 de Abril, impossibili-
tando a sua instalação em Angola, ficando Torresi e a Socie-
dade Financeira com o escaldante problema de dar destino 
aos equipamentos, entretanto depositados em diversos por-
tos europeus, e  de fazer os pagamentos aos fornecedores.

Com a ameaça, rapidamente concretizada, de nacionaliza-
ção da CPC, Quevedo saiu de cena e Ribeiro deixou de estar 
envolvido no projeto, totalmente absorvido pela gestão de

Sempre no Palco
Tina Turner em Nova York



Cacia nacionalizada e pela coordenação das exportações 
portuguesas de pasta. Apenas Rolo, que havia sido saneado 
da Socel, ficou com disponibilidade para dar acompanha-
mento à Celangol, embora desmoralizado com o traumáti-
co afastamento da sua importante posição no Grupo CPC.

É nessa altura que entra em cena Lopes Serrra, que havia 
sido Diretor-Geral da Celulose do Ultramar e era Consultor 
da Sociedade Financeira, que Torresi fez Administrador da 
Celangol e seu homem de confiança na empresa angolana. 
Passam-se meses e Lopes Serra começou a procurar ativa-
mente um local alternativo para a construção da fábrica, 
começando na Venezuela e acabando no Brasil, mas vendo 
goradas todas as alternativas estudadas. Foi nesta peregri-
nação pela América Latina que Rui Ribeiro, a pedido de Lo-
pes Serra, também participou, com a permissão de Teixeira 
Lopo, seu Presidente na Portucel.

Falhadas as possibilidades de venda ou localização exter-
na, após meses de impasse em que o Administrador Lopes 
Serra manteve à sua conta pessoal os custos da manuten-
ção da pequena estrutura da empresa em Portugal,  o Go-
verno Português, responsável pela Sociedade Financeira e 
pelo aval dos financiamentos e aquisições, tomou a iniciati-
va de constituir um Grupo de Trabalho para dar destino ao 
malogrado empreendimento. Contrariamente à crença de 
muitos, foi decidido fazer a instalação em Portugal, tendo-
se constituído a Soporcel, que ficou com a incumbência de 
estudar e concretizar a localização e a construção.

Rui Ribeiro já não esteve envolvido nesta fase, cabendo a 
Rolo, que tinha sido nomeado Administrador da Soporcel,  
o principal papel na procura da nova localização e no ar-
ranque da implementação. Depois de várias alternativas, 
foi decidido instalar a fábrica na Figueira da Foz, a convi-
te do Município local, mérito do Presidente da Câmara Dr 
Joaquim de Sousa e do nosso saudoso colega Eng.º Manuel 
Saraiva Santos, na época, vereador da Câmara da Figueira.

Na fase de indecisão da localização no País, a Administra-
ção da Portucel veio a terreiro, tendo Rui Ribeiro tido papel 
importante no parecer da empresa pública, que recomen-
dava a instalação do equipamento em Cacia, fazendo a in-
tegração na Portucel e aproveitando a oportunidade para 
ser feito um upgrade da Fábrica de Aveiro. Era o mesmo 
Rui que nunca se conformou com a modesta dimensão e 
o discutível critério das sucessivas ampliações de Cacia, a 
sonhar com a possibilidade de ser emendada a mão e ser 

dada, finalmente, à sua querida fábrica a dimensão, a com-
petitividade e a notoriedade que os seus pergaminhos de 
berço da melhor pasta papeleira do mundo mereciam. Mas
o Ministro da Indústria, Santos Martins, preferiu manter 
a Soporcel autónoma, independente e privada, matando o 
sonho de Rui Ribeiro.

O futuro mostrou quanto acertada terá sido a decisão de 
Santos Martins.

O Projeto de Instalação de uma Fábrica de Tissue em Cacia 
foi outra atividade que ocupou o tempo e o entusiasmo de 
Rui Ribeiro, já no início dos anos 90 e próximo da idade em 
que deixou a Portucel. A esta iniciativa dedicou muito do 
seu entusiasmo e do seu precioso tempo, vendo-se obriga-
do a fazer repetidas deslocações aos Estados Unidos.

A James River, grande produtora mundial de Tissue de alta 
qualidade sediada em Richmond, Virginia, conhecendo as 
grandes vantagens da pasta branca de eucalipto portugue-
sa  para o fabrico de tissue premium, mostrou-se interessa-
da em promover, com a Portucel, a construção uma Fábrica 
de Tissue em Cacia.

Depois de diversos contactos e negociações feitas por Rui, a 
proposta em cima da mesa oferecia à Portucel 50 % na socie-
dade da Fábrica de Cacia, 50% no negócio Tissue em Espanha 
e 10% no negócio na Europa. Quando, depois de muito traba-
lho de Rui estava tudo bem encaminhado, foi preciso envol-
ver as autoridades portuguesas, tendo sido levantadas gran-
des resistências, por ser considerada uma iniciativa hostil à 
produção nacional instalada, com protesto da CIP junto do 
Governo, tendo-se gorado a oportunidade e o negócio.

A tradição do condicionamento industrial, que tantas raí-
zes criou na nossa terra e tanto atrofiou o nosso desenvol-
vimento, apesar de ter desaparecido de jure, não deixa de 
estar presente na cultura e na praxis nacional...

Na altura da inauguração da Fábrica de Tissue de Cacia da 
Navigator, ocorrida semanas depois de Rui nos ter deixa-
do, não pude deixar de pensar no quanto ele gostaria de ter 
estado presente, assistindo à concretização de um gorado 
sonho seu de há trinta anos.

Muitos mais projetos e intervenções em instalações indus-
triais poderíamos apresentar para ilustrar a longa, ativa e 
profícua vida profissional de Rui Cândido Ferreira Ribeiro. 
Um sem número de viagens e participações em congressos, 
associações e iniciativas técnicas de toda a ordem fizeram 
dele um viajante permanente e um cidadão do mundo, 
como poucos terá havido em Portugal na segunda meta-
de do século passado. Dessa inumerável lista, porém, para 
não fatigar a paciência nem a memória dos benevolentes 
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Para fechar com preciosa chave este despretencioso , mas 
sentido esboço biográfico de um dos maiores vultos da In-
dústria Papeleira Portuguesa, refiro jubilosamente o gosto 
de Rui Ribeiro pela Tecnicelpa e a sua dedicação à Associa-
ção dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel, de que 
foi destacado membro e Presidente da Assembleia Geral 
durante vários mandatos.

Durante anos, os associados habituaram-se à sua cativante 
presença a dirigir as Assembleias Gerais da maneira cheia 
de graça do seu estilo informal e descontraído, mas credor 
do maior respeito e admiração por parte dos participantes.

Na Assembleia Geral de 18 de outubro de 1986, realizada 
em Aveiro, terra que apaixonadamente adotou e onde sem-
pre residiu, com a sua dedicada família, desde que abraçou 
a nossa indústria e até ao fim da vida, foi justamente dis-
tinguido com o Diploma de Sócio Honorário da Tecnicelpa, 
com merecida e prolongada aclamação.

Não tendo tido a fortuna de estar presente nessa homenagem, 
hoje aqui lha presto comovidamente, sublinhada por saudoso 
sentimento, menos de um ano depois de nos ter deixado. 

leitores deste retrato, quererei referir apenas um par de 
participações, nas quais sei que ele teve maior gosto e às 
quais devotou especial dedicação.

A FAO, literalmente Food an Agriculture Organization, 
é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
a Alimentação, fundada em 1945, a agência que procura 
liderar os esforços organizados, a nível mundial, na luta 
contra a fome, procurando garantir que a todo o ser hu-
mano é assegurada uma alimentação suficiente, em quali-
dade e quantidade, para que tenha uma vida digna, ativa 
e saudável.

A organização, que tem a sua sede em Roma e agrega perto 
de 200 países, estando presente em mais de 130, entre as 
muitas atividades ligadas à agricultura e à floresta tem um 
importante Working Committee on Pulp and Paper. Nesse 
Grupo de Trabalho estão representados cerca de 50 países 
onde a Indústria de Pasta e Papel está mais desenvolvida, 
sendo os seus representantes especialistas com largo e im-
pressivo curriculum, ligados às mais importantes e repre-
sentativas empresas mundiais do setor.

Nas reuniões anuais, realizadas em Roma, cada represen-
tante apresenta um relatório-síntese sobre a situação glo-
bal do país e da sua indústria de pasta e papel. Para além 
disso, há sempre um tema previamente selecionado para 
cada reunião, apresentado por especialistas convidados 
para a sua apresentação e discussão. Muitos dos temas es-
tão ligados a questões do ambiente ou de sérios problemas 
sociais, com participação das mais representativas organi-
zações não governamentais com eles relacionadas.

Rui Ribeiro foi, durante 15 anos, o prestigiado representan-
te de Portugal e da Indústria Papeleira Portuguesa na FAO, 
com uma participação muito ativa nas iniciativas do Grupo 
de Trabalho, criando um excelente relacionamento com 
muitas personalidades de topo da indústria e das organi-
zações mundiais do sector, ligações que trouxeram muitas 
vantagens à indústria portuguesa e ao País, no tratamento 
de importantes dossiers internacionais.

Também a Bruxelas Rui Ribeiro tinha acesso quase perma-
nente, tendo sido perito das Direções Gerais da Comissão 
Europeia das Indústrias Florestais e da Energia. Nesta úl-
tima Direção Geral teve um papel importante no lança-
mento e consolidação do CBE, Centro de Biomassa para a 
Energia, instituição não lucrativa, de direito privado, que 
tem por missão contribuir para a diversificação das fontes 
energéticas, promovendo a utilização de biomassa para a 
produção de energia.

Rui Ribeiro fez parte da Administração do CBE durante a 
sua permanência no Conselho de Gerência da Portucel,

tendo-se tornado seu consultor após ter atingido a refor-
ma, tendo coordenado dois importantes projetos ligados 
às energias renováveis, Waste for Energy e Agro-Forest-Bio 
Network.

O seu empenhamento na utilização de biomassa para pro-
duzir energia iniciou-se quando era Diretor Técnico da 
Portucel, trabalhando com o Administrador Florestal Lo-
pes Serra, um apaixonado e irreprimível impulsionador 
do uso de biomassa, na Indústria da Pasta, para a geração 
energética. Nessa mesma época, na Fábrica de Viana, par-
ticipei com Rui Ribeiro em esforçados trabalhos de campo 
na procura de soluções para a difícil questão da rechega 
e transporte de resíduos florestais para utilização fabril 
como fonte de energia.

Sempre a Colaborar com a Tecnicelpa
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É bem conhecido que a arte de fabri-
car papel, nascida na China, cami-
nhou para Ocidente até ao Tibete, 
virou para Oriente até ao Japão para, 
finalmente rodar para Ocidente e che-
gar à Europa uns 11 séculos depois. 

Passou pelo Médio Oriente e pelo nor-
te de Africa de onde saltou para o sul 
de Espanha (Valência?) de aí irradiou 
para a Europa. Em Portugal ter-se-á) 
instalado um moinho de papel (como 
então se chamavam) em 1441, seguido 
de outro em Alcobaça em 1537 e mais 
um em Alenquer em 1565. 

Mas de facto esta Arte, no seu longo 
percurso de tantos séculos, sofreu poucas 
alterações e... continuou a ser uma Arte! 

Antes do nosso colega Louis Robert 
ter criado a sua maquina (1799) a 
formação era descontinua e a produ-
ção era folha a folha. Podemos então 
perguntar-nos se a partir de então a 
produção de papel deixou de ser uma 
Arte para passar a ser uma Técnica? 

Passado pouco mais de um século, na 
mesma França de Robert, já havia 619 
máquinas de produção de papel. Esta 
expansão demonstra bem a crescen-
te necessidade de papel... A largura 
dessas maquinas era, em média, de 
1,6 metros e produziam, também em 
média, uns 4.700 quilos por dia. No 
entanto maquinas como a da imagem 
abaixo já trabalhavam a 120 m/min.

Em Portugal a primeira mesa plana 
terá sido instalada em 1869 na Fábrica 
de Papel do Boque, em Serpins. (Esta 
Fábrica, descativada há 30 anos, foi 
considerada de interesse Municipal... 
mas ardeu completamente em outu-
bro de 2017). Em 188, em Albergaria-a-
Velha, começou a ser produzida pasta 
química, quási exclusivamente para 
exportação. 

Estaremos a deixar a Arte e a entrar na 
Técnica? 

Naqueles tempos, e mesmo até bem 
mais tarde, os elementos móveis das 
máquinas desde os pequenos rolos 
das mesas aos cilindros secadores 
passando pelos rolos das prensas, 
rodavam sobre apoios em bronze, 
chamados “moentes” lubrificados 
com “massa consistente”. Estes apoios 
sofriam um desgaste acentuado e 
necessitavam de ser substituídos re-
gularmente. Como ainda estávamos 
longe do “out-sourcing”, e até porque 
as fábricas se situavam muitas vezes 
em locais isolados, os materiais ti-
nham de ser preparados nas próprias 
fabricas. Por isso recuperava-se todo 
o bronze disponível desde o das pecas 
desgastados até ao das velhas teias de 
formação. 

O “serralheiro” irá fundir este ma-
terial em moldes adequados feitos 
pelo carpinteiro e trabalhar as peças 
em bruto para obter o novo moente. 
As fábricas estavam equipadas com 
todo o “ferramental” necessário, mas 
sobretudo com a Arte da equipa de 
manutenção. 

Um trabalho de artistas!

Mais perto de nos, há 50 anos (cum-
pridos em Fevereiro de 2019), entrou 
em funcionamento em Setúbal, uma 
máquina pioneira para a produção 
de “papeis finos” que era na época, e 
de longe, a maior em Portugal para a 
produção destes papeis. 

Nesta caminhada no tempo não 
podemos deixar de referir e admi-
rar a entrada em funcionamento da 
Fábrica da Companhia Portuguesa de 
Celulose, em Cacia. Esta empresa foi 
um dos berços de formação dos técni-
cos e operadores que ulteriormente se 
deslocaram para Setúbal... 

A maquina 1 da Inapa, com os seus 
3,84 metros de largura útil, andando a 
350 metros/ minuto foi prevista para 
produzir 150 toneladas/dia. 

A Inapa recebia pasta liquida da Socel 
e a fábrica então instalada na Mitre-
na-Setúbal foi o berço de um comple-
xo papeleiro que é actualmente uma 
referência justamente reconhecida e 
admirada. 

Podemos aferir do progresso realizado 
nos últimos 50 anos ao verificarmos 
que as 150 t/dia da Maquina 1 da 
Inapa são produzidas hoje em dia em 
menos de 2 horas na vizinha ATF A 
largura da maquina da ATF é perto de 
3 vezes maior e a velocidade mais de 4 
vezes superior.

É incontestável que só com uma 
estrutura humana cada vez mais 
bem formada e competente e muita 
tecnologia é que as máquinas de papel 
actuais permitem os resultados quan-
titativos e qualitativos que lhes são 
exigidos. Longe vai o tempo em que 
se dizia que para formar um “Mestre 
Papeleiro” eram precisos 30 anos! 

Mas, apesar de tudo, fica a pergunta: 
Quando é que a fabricação de papel 
deixou de ser uma Arte para passar a 
ser uma Técnica?

HENRIQUE 
DOMINGUEZ

Da Arte à Técnica

Sócio n.º 4
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CELSO FOELKEL

Longa Vida ao Processo Kraft

Sócio n.º 842

O processo kraft de produção de celulose (branqueada ou 
sem branquear) é o mecanismo predominante de conver-
são de cavacos de inúmeros tipos de madeira em pastas ce-
lulósicas para a fabricação de papel e derivados químicos 
da celulose. Tanto a sua versão orientada para a produção 
de fibras papeleiras como a variação pré-hidrólise/kraft 
para fabricação de fibras muito puras em alfa-celulose (pas-
tas solúveis ou para dissolução) foram deslocando os outros 
processos químicos desses tipos de industrialização a tal 
ponto de serem hoje quase que imbatíveis para essas op-
ções de pastas desse setor industrial.

A história relata que o processo kraft foi descoberto aci-
dentalmente em 1879, quando os técnicos de uma fábrica 
de celulose pelo processo baseado em soda cáustica subs-
tituíram o carbonato de sódio pelo sulfato de sódio como 
fonte de reposição de sódio ao sistema de fabricação. Os 
resultados em ganhos de rendimento de conversão, qua-
lidade da celulose e versatilidade do novo processo foram 
tão significativos, que o novo processo foi patenteado pelo 
químico alemão Carl Dahl, em 1884. Inicialmente, o pro-
cesso costumava ser referido como “processo sulfato”, mas 
frente às excepcionais resistências das fibras e dos papéis 
obtidos pela sua utilização, o processo passou a ser chama-
do de “processo kraft” (do alemão kraft = forte, resistente).

Os conceitos básicos do processo kraft são bastante simples 
e suas vantagens têm feito o mesmo como vencedor no setor 
de produção de celuloses químicas, isso há quase 150 anos. 

Dentre suas principais vantagens se destacam:

› Versatilidade quanto à matéria-prima a ser utilizada, pois 
se aplica a praticamente a todos os tipos de madeiras, palhas 
de cereais, bagaço de cana, bambus, etc.;
› Altíssima eficiência energética, sendo praticamente autos

suficiente na produção de energia térmica (calor e vapor) e
eletricidade a partir dos compostos orgânicos dissolvidos 
da madeira para o licor preto;
› Permite a recuperação de praticamente 95% dos reagentes 
químicos alcalinos de sódio usados na polpação;
› Favorece uma rápida e eficiente despolimerização da lig-
nina em condições alcalinas;
› A substância celulose das fibras vegetais é relativamente 
estável nas condições de processo, embora isso não aconte-
ça para as hemiceluloses;
› Fácil degradação e remoção dos extrativos da madeira;
› Relativamente fácil e tecnicamente viável branqueabi-
lidade das pastas, sendo possível se chegar a altíssimas e 
estáveis alvuras.

Nas últimas décadas, o processo tem sido objeto de evolu-
ções e aperfeiçoamentos para ganhos em eficiências e de-
sempenhos, tais como:

› Notáveis ganhos em eficiência energética;
› Recuperação do calor e do vapor de descargas e “blows” 
para reuso no processo;
› Divisão da carga alcalina, aplicada de maneira fracionada 
ao longo do cozimento;
› Lavagem interna e circulação de licores e filtrados em flu-
xos concorrentes e contracorrentes no digestor;
› Troca e intercâmbio de filtrados para ajustes nas concen-
trações de sólidos orgânicos dissolvidos, o que favorece a 
difusão e migração nos cavacos dos reagentes alcalinos e 
desses sólidos orgânicos;
› Tempos mais longos de cozimento e a menores tempera-
turas máximas, resultando em menores valores de Fator H 
e energia;
› Pré-impregnação dos cavacos antes da fase de deslignifi-
cação massiva da madeira, que se inicia a cerca de 140ºC 
no digestor.



Apesar de suas inúmeras vantagens, o processo kraft e seus 
usuários têm convivido com algumas de suas desvantagens, 
que de ameaçadoras no passado, estão sendo gradativamen-
te resolvidas pelas pesquisas e aperfeiçoamentos tecnológi-
cos.  Dentre as principais desvantagens se destacam:

› Rendimentos de conversão da madeira a pasta celulósica 
não é alto devido ao ataque de hemiceluloses pelos íons hi-
droxilas do licor fortemente alcalino;
› O processo é altamente intensivo em uso de capital e de-
pendente cada vez mais de economia de escala;
› O odor gerado no processo, embora bastante otimizado, 
ainda é inerente e presente em fábricas de mais antiga ida-
de tecnológica;
› As limitações em dimensionamento de megacaldeiras de 
recuperação têm sido um obstáculo para o crescimento em 
escala e avanços em fábricas já instaladas;

Apesar das evoluções das tecnologias, o processo é altamen-
te alcalino e com isso os ganhos em rendimentos líquidos 
de polpação e em preservação de carboidratos não têm sido 
expressivos. Esse tipo de dificuldade e o encarecimento da 
madeira, principalmente em países produtores de celulose 
no hemisfério norte, foram conduzindo a pesquisas para 
maior efetividade e seletividade desse processo kraft. Até 
mesmo outros tipos de processos com outros conceitos e ti-
pos de reagentes têm sido estudados na tentativa de substi-
tuição do processo atual, ou de oferecer evoluções atrativas 
para aumento da sobrevida do processo kraft atual.

O grande problema do processo kraft é que para cada uni-
dade de peso da lignina da madeira que é por ele extraída, 
são também extraídas para o licor preto cerca de 0,8 a 1,2 
unidades de peso de carboidratos e extrativos. Essa dis-
solução diminui o peso de celulose produzida, aumenta o 
consumo específico de madeira por tonelada de celulose e 
sobrecarrega o setor de recuperação do licor (evaporação, 
caldeira de recuperação e caustificação e forno de cal, esses 
últimos pelas maiores exigências de álcali ativo consumido 
em reações secundárias de degradação de carbohidratos).

Entretanto, os problemas estão ai para serem resolvidos. A 
partir do ano 2005 foram surgindo novas tecnologias e no-
vos produtos que eventualmente poderiam ser produzidos 
a partir da mesma base conceitual do processo kraft. Pode-
mos listar essas evoluções em algumas que consideramos 
fundamentais para dar nova e longa sobrevida ao processo 
kraft de polpação:

Melhoria da qualidade da madeira: Os técnicos das áreas 
florestais cada vez obtêm maiores sucessos no desenvolvi-
mento de materiais geneticamente melhorados, com me-
nores teores de lignina e extrativos e maiores densidades 
básicas nas madeiras. Com isso, conseguem também au-
mentar não apenas a produtividade volumétrica dos po-
voamentos florestais, mas também a produtividade equi-
valente a celulose por hectare de floresta plantada.

Melhoria da qualidade dos cavacos de madeira: Substanciais 
melhorias dos cavacos em termos de granulometria e densi-
dade aparente permitem ganhos em eficiências, rendimen-
tos e reduções de reciclagens de rejeitos de volta ao digestor, 
aumentando com isso a produtividade nos digestores kraft.

Eficiência Energética: Têm sido notáveis os ganhos obtidos 
nesse quesito, permitindo que uma fábrica de celulose kra-
ft de última geração possa ser totalmente autossuficiente 
em vapor, calor e eletricidade.

Prevenção do odor: As fábricas estado-da-arte têm mostra-
do tecnologias de prevenção e de mitigação que tornam o 
odor kraft praticamente imperceptível para as comunida-
des vizinhas.

Extração de lignina: As biorrefinarias integradas às fábri-
cas kraft estão demonstrando que a extração econômica de 
lignina do licor preto traz novos produtos e mercados, além 
de oferecer ganhos em produção e produtividade às fábri-
cas que fazem essa extração.

Extração de hemiceluloses: Embora ainda em escala de 
pesquisas e de protótipos, a remoção de moléculas de alto 
peso molecular de carboidratos dissolvidos no licor preto 
poderiam oferecer novos e atrativos produtos para as fá-
bricas de celulose kraft.

Remoção de extrativos em fase anterior ao cozimento: 
Como os extrativos da madeira são praticamente removi-
dos no digestor kraft e como eles podem ser interessantes 
para as biorrefinarias integradas, já existem evoluções no 
sentido de remover alguns desses extrativos antes do di-
gestor, permitindo aumento do rendimento e menores 
consumos de álcali ativo na polpação.

Reprecipitação de hemiceluloses: Estão avançados os estu-
dos para extração de hemiceluloses de outros vegetais ou 
resíduos florestais ou agrícolas e redeposição dessas hemi-
celuloses em alguma fase do processamento kraft ou de 
linhas de fibras a ele associadas.

Produção de caldeiras de recuperação do tipo XXL (extra-
grandes): As caldeiras de recuperação que nos anos 1980 
atingiam uma queima de Sólidos Secos (SS) de 1.200 tSS/dia,
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atualmente já atingem com facilidade 7.500 tSS/dia, sendo 
que em 2018 já foi anunciada uma caldeira do tipo XXL 
para queima diária de 11.500 tSS.

Enfim, há um mundo novo e desafiador para que o processo 
kraft possa ter uma longa vida no setor global de produção 
de celulose e papel. Deve ser também levado em conta que 
esse setor é caracterizado por relativa aversão ao risco para 
investimentos em novas tecnologias, o que é compreensí-
vel pelas altíssimas necessidades de capital para as novas 
megafábricas e modernizações nas mais antigas para gan-
hos em escala de produção.

Particularmente, eu acredito que o processo kraft deverá 
se manter vitorioso por mais algumas décadas, sendo que 
os limites de seu crescimento ainda não estão bem claros, 
principalmente nesse momento de transição para os con-
ceitos de biorrefinarias integradas.
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Talvez um futuro ameaçador para o processo kraft esteja 
em modelos menores das fábricas de celulose do futuro, 
possivelmente integradas às biorrefinarias. Embora pouco 
esteja acontecendo nessa rota de desenvolvimento, pode 
até ser que se tornem viáveis novos modelos de minifábri-
cas de celulose química, integradas em escala à fabricação 
de outros produtos a partir da biomassa florestal. Entretan-
to, esse é um tema ainda especulativo, sem claras evidên-
cias de como poderia vir a acontecer. Portanto, a sobrevida 
do processo kraft estará garantida por um espaço de tempo 
que também não podemos prever, já que ainda não dispo-
mos no setor de “bolas de cristal de alto desempenho e efe-
tividade preditiva”. Resta então aguardar e continuar estu-
dando e pesquisando em direção a futuros cada vez mais 
viáveis e ecoeficientes.

A vida corre frenética no nosso dia-a-dia. Tão assoberba-
dos pelas nossas atividades profissionais, tendemos para 
esquecer o outro lado da vida: a família, os amigos e nós 
próprios. As 24 horas de um dia de hoje são bem diferentes 
das mesmas horas de um dia de há 10 anos. Hoje a veloci-
dade dos acontecimentos gera uma enormidade de infor-
mação, difícil de acompanhar e de digerir. Tudo passou a 
ser para ontem, tudo é urgente, tanto aquilo que de facto é 
importante, como o que não o é.

É neste contexto que o aproximar do Verão e normalmente 
das férias, se traduz numa ansiedade crescente, há medida 
que o período de descanso se aproxima. Exaustos, ansiamos 
por sair do nosso ambiente quotidiano e dedicar o tempo a 
tudo aquilo que deixámos para último plano. Vamos para

qualquer lado, normalmente com a família e amigos, e 
usufruímos da mesma quantidade de tempo de uma for-
ma diferente. Conversamos sobre tudo e sobre nada, lemos, 
vamos à praia, passeamos, apreciamos as coisas de forma 
diferente, com maior lassidão e também com mais prazer.

Aproveito geralmente as férias para ler. Ler livros em papel, 
geralmente bons policiais ou com bons enredos de espiona-
gem. Livros recentes ou livros antigos, tanto faz, desde que a 
história me interesse e a qualidade da escrita estimule. Ob-
servo na praia ou noutros locais de descanso quem é que está 
a ler livros em papel. Numa rápida percepção verifico que 
uma parte dessas pessoas (poucas em geral) estão, diria, aci-
ma dos 40 anos ou talvez mais. Os mais novos não parecem 
usar o tempo para leituras alongadas, com raras exceções,

CARLOS BRÁS

Crónica de férias

Sócio n.º 474
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claro. Quererá isto dizer que o papel, o meio de informa-
ção mais usado pelo Homem ao longo dos séculos está a 
ser substituído por outros suportes? Claro que sim, isso já 
todos sabemos. O que ainda não sabemos é qual vai ser a 
velocidade da mudança. Mas isto também quer dizer que 
a “paciência” para textos longos, conversas demoradas, ar-
gumentos complexos está a deixar de existir. 

O mercado da produção de pasta e papel é indiscutivelmente 
um mercado maduro, marcado por décadas de investigação 
académica e otimizações processuais. Certamente podere-
mos continuar nesta senda, mas não é previsível que surjam 
inovações disruptivas nestes produtos e nas suas aplicações. 

Por isso, nos últimos vinte anos a academia começou a in-
teressar-se de novo pelos “side streams” dos processos de 
fabrico, nomeadamente os licores e alguns subprodutos e 
resíduos. Começaram assim a desenhar-se os novos proces-
sos de uma bio-economia assente na fileira florestal.

No entanto, passadas mais de duas décadas, podemos apli-
car a famosa frase que o economista Robert Solow profe-
riu em 1987 a propósito dos computadores “You can see 
the computer age everywhere but in produtivy statistics”, 
New York review of books, July 12.

Milhares de artigos publicados, anúncios de projetos, mas 
realmente o impacto económico da bio-refinaria de base 
florestal, ainda não tem expressão no negócio e nos resul-
tados das empresas do nosso setor.

Mas a pressão para produzir materiais de utilização corren-
te (ex plásticos, fibras têxteis, solventes e aditivos), a par-
tir de matérias primas não fósseis, tem vindo a crescer e 
encontra já expressão política, como o demonstra a “onda 
verde” que varreu a europa nas eleições para o Parlamento 
Europeu ocorridas em 26 de maio. De um conjunto de ex-
cêntricos “simpáticos”, os partidos designados como verdes, 
tem nalguns parlamentos nacionais e no Parlamento Eu-
ropeu, peso suficiente para terem de ser levados em conta 
nas decisões políticas para as próximas décadas.

Um desses intrumentos de política é o documento “A sus-
tainable Bioeconomy for Europe: strengthening the con-
nection between economy, society and the environment. 
Updated Bioeconomy Strategy”, publicado pela Comissão 
Europeia em Outubro de 2018. No mesmo mês surge um 
documento mais restrito, “Bioeconomy: the European 
way to use our natural resources. Action plan 2018”. Am-
bos provêm do “Directorate-General for Research and 
Innovation” liderado nos últimos anos o pelo português 
Carlos Moedas.

Voltando à urgência e à falta de tempo (o tempo não mu-
dou, como o usamos é que é diferente), as mensagens têm 
que ser rápidas, concisas e se possível gráficas, porque so-
mos mais visuais do que ouvintes. Contar hoje uma histó-
ria exige poder de síntese, irmos diretos ao assunto, privi-
legiarmos a ação em desfavor da narrativa ou descrição do 
ambiente ou do contexto. Para os mais jovens que ainda 
leem livros em papel o número de páginas também conta: 
quanto menor, melhor.

Esta crónica também é curta. É a consequência de ter volta-
do há pouco tempo de férias e já estar sem “tempo”.

JOÃO MARTINS

As políticas europeias e nacionais
de apoio às biorrefinarias

Sócio n.º 822



ARTIGOS DE OPINIÃOinfo tecnicelpa 60
23

Estas estratégias e planos de ação vêm acompanhados de 
um orçamento que para o novo quadro comunitário “Ho-
rizon Europa 2021 – 2027” pode atingir, de acordo com os 
documentos oficiais da Comissão “EU BUDGET FOR THE 
FUTURE- HORIZON EUROPE – junho 2018” mais de 100 
mil milhões de euros.

O estado português também acompanhou este movimento 
no sentido da bio-economia e em maio de 2017 publicou 
um relatório elaborado pelo LNEG intitulado “PLANO NA-
CIONAL PARA A PROMOÇÃO DAS BIORREFINARIAS”.  
Embora vocacionado sobretudo para a análise do valor 
energético da biomassa, o próprio documento é claro na 
definição do que deve ser uma biorefinaria. “Uma biorre-
finaria é uma instalação industrial que otimiza a utilização 
integral da biomassa (matéria-prima), de forma sustentá-
vel, originando uma gama diversa de produtos, nomeada-
mente, biocombustíveis, eletricidade e calor, biomateriais 
e uma gama extensa de produtos químicos (de uso final ou 
como produtos intermediários). Apresenta semelhanças 
evidentes com uma refinaria de petróleo e, em certas si-
tuações, constitui uma alternativa atualmente viável para 
a substituição do petróleo pela biomassa como matéria-pri-
ma para produção de bioprodutos industriais, contribuin-
do para a descarbonização da economia”.
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Os principais vetores e metas do Plano são definidos no 
diagrama seguinte. Realçam-se três componentes onde 
a indústria de Pasta e papel pode ter uma ação relevante, 
a ”introdução de tecnologias avançadas para projetos de-
monstradores”, a participação na “abertura de chamadas 
específicas a projetos nacionais em PPP para atividades de

I&D&I” e ser parte ativa em “comunicar e educar o público 
em geral para as vantagens das tecnologias avançadas”.

Em síntese pode afirmar-se que a análise do contexto euro-
peu das biorrefinarias mostra que, existe uma consciência 
pública crescente da importância de utilizar novos mate-
riais mais sustentáveis, existe vontade dos decisores em 
financiar o desenvolvimento de novas tecnologias e existe 
apetência da indústria em investir nestas tecnologias. 

Espera-se portanto que, rapidamente, se possa ver a era das 
biorrefinarias também nas estatísticas de produtividade.

No ano em que comemoramos os 500 anos da primeira via-
gem de circum-navegação, iniciada pelo Português Fernão 
de Magalhães e terminada pelo Basco Sebastian del Cano, 
ambos ao serviço dos Reis de Castela, interessei-me pelas 
Molucas (primeira causa da viagem segundo alguns histo-
riadores) e fiquei a pensar se isso teria alguma coisa a ver 
com o nosso Sector.

Pois as Molucas (nessa altura ricas em especiarias) ficam 
na Indonésia que são o país de origem de dois importantes 
players mundiais no nosso Sector. Trata-se da APP (Asian 
Pulp and Paper) e da RGE (Royal Golden Eagle). Ambas têm 
gestão familiar, tendo seguido estratégias diferentes, basea-
ram a sua atividade nos recursos florestais da Indonésia (pri-
meiro tropical mixed hardwoods e depois acácia) e são co-
nhecidas por terem problemas com as ONG mais ativas na 
área ambiental. Ambas enfrentaram problemas dos fogos 
florestais na Indonésia cujo fumo atingiu os países vizinhos 
(nomeadamente Singapura). O fato de uma parte importan-
te da floresta Indonésia estar em solos com turfa levou o Go-
verno a proibir a plantação em cerca de 700 000 hectares. 
Ambas as empresas tiveram de encontrar novas fontes de 
matéria-prima.

A APP tem toda a sua atividade na área do papel e da pas-
ta papeleira (perto de 4 milhões de toneladas de pasta para 
mercado) e tem a Paper Excellence como ponta de lança no 
mundo ocidental. Foi por exemplo a Paper Excellence que 
comprou as fábricas francesas de St Gaudens e Tarrascon 
e os 49,4 % da Brasileira Eldorado. A APP tem fábricas no-
meadamente na Indonésia, China, Canadá, França e Bra-
sil. A mais recente fábrica na Indonésia é a OKI que tem 
Engenharia Chinesa e teve muitos problemas na fase de 
arranque.

A RGE tem mostrado uma vocação eminentemente têxtil, 
tendo a Sateri como grande produtora de viscose e a APRIL 
como a empresa que lidera os negócios da pasta, seja ela pa-
peleira ou solúvel. A RGE tem fábricas de pasta, nomeada-
mente, na Indonésia, China e Brasil. A Sateri tem fábricas 
de viscose na Indonésia e na China.

Até agora sempre considerámos como concorrentes de 
peso os Brasileiros e eventualmente os Chilenos, sobretudo 
no mundo da pasta para o mercado. Julgo que seja altura 
de começarmos a olhar para os Indonésios (algumas vezes 
confundimo-los com Chineses). De fato a APP ao comprar

A. DOLORES FERREIRA

AS MOLUCAS

Sócio n.º 335
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Volto a um dos meus temas preferidos, para dar nota de al-
gumas experiências recentes, em que tive a oportunidade 
de participar sobre o mundo da impressão.

Comecemos por alguns dados:

podem ter um tempo efetivo de operação entre 7 e 
30min. Mas também a inovação e o desenvolvimento 
nesta tecnologia não abrandou e tem-se evoluído imen-
so nos tempos de transição (set-up time), sistemas de 
lavagem, alimentação de tintas, controlo e aumento do 
espectro de cor, redução de desperdício de papel, auto-
matização e qualidade de impressão. Afinal, se não se 
é competitivo e eficiente, quer em custos quer em qua-
lidade, a concorrência vence e as novas tecnologias de 
impressão sobrepõem-se às tradicionais. 

Com o crescimento do sector da embalagem, em parte 
pela substituição do plástico pelo papel que se vem afir-
mando e vai continuar a intensificar, também a impres-
são offset procura afirmar-se sobre a impressão flexo-
gráfica, com significativa vantagem no que diz respeito á 
qualidade de impressão, embora nem sempre competiti-
va no que aos custos diz respeito.

2. Impressão inkjet de alta velocidade
Trata-se da mais recente tecnologia de impressão, cuja

1. Impressão Offset 
Contatos com um produtor de equipamentos de renome 
mundial, foi referido que o nº médio de tiragens (impres-
sões) por trabalho pode variar entre 2.000 e 6.000; e que 
a eficiência tempo se situa entre os 15% e 35%, conside-
rando o tempo útil de operação vs tempo total dispo-
nível. Estes são dados recolhidos dos equipamentos de 
impressão offset, que se encontram ligados “on-line” por 
endereço IP (internet protocol). Sim, em 1ª análise são 
eficiências muito baixas, quando sabemos que se trata de 
equipamentos com elevado investimento, superiores a 
1M€. E quando se trata de equipamentos que imprimem 
a velocidades de 12.000 a 18.000 impressões/hora, para 
as tiragens médias que refiro, os tempos úteis de opera-
ção já se compreendem melhor, uma vez que os trabalhos

parte do Eldorado e querendo realmente ter os 100 % da 
empresa e ainda mais recentemente ao tentar comprar a 
Fíbria (que os Brasileiros aparentemente não permitiram) 
mostra uma apetência por investir num país com acesso à 
matéria prima, que aparentemente escasseia na Indonésia.

Por seu lado a RGE já detinha no Brasil a Bahia Pulp, in-
cluindo a parte florestal, para a produção de pasta solúvel. 
Acabou recentemente por comprar o Projecto Lwarcel, 
que inclui uma fábrica de 250 000 tons de pasta papeleira e 
o projeto para mais cerca de 1,25 milhões de toneladas, uma 
parte das quais de pasta solúvel. Para além destas ativida-
des a RGE anunciou o propósito de chegar aos 3 milhões de 
toneladas de capacidade de produção de viscose.

Quando ouvimos tudo isto e até comentários que há, em 
Portugal, ofertas de bobinas de papel tissue a preços com-
petitivos, vindo da Indonésia, é caso para pensar que lá do 
lado das Molucas alguma coisa está a acontecer no mundo 
da pasta, do papel e da viscose. E atenção, a forma de pen-
sar os negócios destes players é completamente diferente 
da do mundo ocidental.

Vamos ver se desta vez não acontece ao nosso sector o que 
aconteceu ao Fernão de Magalhães, em 27 de Abril de 1521 
na ilha de Mactan, nas atuais Filipinas. Pela minha parte, 
espero bem que não.

VITOR CRESPO

HSIJ – “There is no way back”

Sócio n.º 353
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1ª instalação de produção data de 2000, mas que só em 
2008 se desenvolveu da forma como a conhecemos 
hoje. De qualidade de impressão ligeiramente inferior 
quando comparada com o atual offset, é a partir de 2012 
que o mercado entende melhor o conceito do “print on 
demand” e as suas vantagens muito significativas, em 
particular, o planeamento e a gestão da produção em 
função da procura, mais adaptada á realidade do merca-
do, com menos desperdício de trabalhos impressos e não 
vendidos, com menos stocks obsoletos. A nível mundial 
já falamos de consumos de papel da ordem de 1Mton, 
crescimento médio de cerca de 20% nos últimos 6 anos. 
Distribuído pelas impressões de trabalhos na área “tran-
sacional”, mailing direto e livros, é neste último sector 
onde o crescimento tem maior significado, na ordem dos 
35% em volume de papel, essencialmente a partir de bo-
bine, privilegiando os papéis uncoated. Neste momento, 
a aplicação folha-a-folha ainda não é expressiva, embora 
os produtores de equipamentos tenham já soluções bas-
tante interessantes.

da tecnologia no campo dos “couchés” não pretende redu-
zir o espaço entre os tipos de papéis, antes criar uma maior 
competitividade entre as duas tecnologias de impressão.

Tenho tido a oportunidade de dialogar com empresários 
da indústria gráfica que colocam cada vez mais a questão 
sobre o caminho a seguir, para futuros investimentos, con-
siderando até que o nível de capex não é particularmen-
te diferente, entre ambas as tecnologias. O retorno deste 
investimento passa por avaliar de forma muito criteriosa 
o mercado em que as gráficas se posicionam e que tendên-
cias de crescimento. Um simples exemplo, gráficas que 
trabalham com a Amazon, que têm que imprimir quanti-
dades muito variadas, podendo ir de uma simples unidade 
a 10, 100 ou 1000 da mesma publicação, prazos de entrega 
de 2 a 3 dias, têm a melhor solução do mercado na tecnolo-
gia inkjet, o “print on demand”.

Desta partilha breve, o que pretendo enfatizar é que “there 
is no way back” acerca da tecnologia inkjet de alta velo-
cidade, veio para ficar e conquistar um crescimento sus-
tentável. No entanto, e porque continuo e ver trabalhos 
extraordinários em offset, mantenho o que referi há 2 
anos, na edição 51 Junho 2017, da nossa revista: é pela 
complementaridade e não pela exclusividade que entendo 
a evolução das tecnologias de impressão.

E, onde é que estas reflexões impactam na vida dos produ-
tores de papel? Bem, impactam no sentido de que “paper 
is not just paper” e cabe-nos continuar atentos aos desafios 
que as tecnologias e as exigências de qualidade nos colocam.

Deixo para uma próxima oportunidade debruçar-me mais 
em detalhe sobre os desafios aos papeleiros.

Parece-me óbvio que os próximos desafios ao nível da im-
pressão inkjet de alta velocidade serão na diversificação dos 
substratos, facilitando a vida aos impressores sobre a quali-
dade do papel a selecionar para cada tipo de trabalho, fun-
ção das exigências do mercado, da sua rentabilidade e mar-
gens geradas. Mas, como defensor acérrimo dos papéis não 
revestidos, acredito que esta flexibilidade com a introdução

After a few beers Ahonen likes to quote “papermaking is 
just a collection of opinions – most of them wrong”. There 
is a grain of truth in his skepticism – let’s consider some 
of the more philosophical aspects to running a paper ma-
chine. Have you ever stopped to consider the size and 
complexity of the machinery needed to make such a deli-
cate and insubstantial product as paper? Paper machinery 
is composed of big and clumsy components that must be 
manufactured and installed with extraordinary precision. 
Even quite small errors from wear or misalignment can re-
sult in no end of breaks and other operational grief.

MIKE ODELL

Papermaking Philosophy

Sócio n.º 951



ARTIGOS DE OPINIÃOinfo tecnicelpa 60
1927

The basic process of papermaking hasn´t changed since it 
was developed in China by Cai Lun in year 105 AD. Simply 
use water to disperse fibres to make a “more or less” uni-
form matt, remove the water and let the hydrogen bonds 
that form when drying, hold the matt together. That sim-
ple handmade process has now evolved to be extremely 
complex since to keep that process running reliably all the 
services for the machine have themselves to run reliably. 
For the benefit of those readers never having had the mis-
fortune to run a paper machine – the paper machine itself 
is the easy bit. The complexity arises from the need to keep 
the power supply, the water supply, the vacuum system, 
the waste water treatment, lubrication, countless sensors 
and their associated controls, compressed air system, hy-
draulic systems, various chemical systems, steam supply, 
ventilation systems, drive systems, lots of pumps and con-
trol valves  etc – all operating smoothly. The humble coffee 
machine is also important if only to keep the crew awake 
on difficult night shifts.

Paper quality is specified in great detail, tested to ensure 
every reel made is within limits and sold in competition 
with others so inconsiderate as to try to make better and 
more uniform quality. The irony in this struggle for uni-
formity is that wood is a natural product with a lot of vari-
ation over the seasons of the year and from one geographic 
location to another. Variability is inevitable. According to 
popular papermaking wisdom pulp quality is even more 
variable than wood quality – but perhaps I am (sometimes) 
too hard on my pulp making colleagues. Anyway this pro-
cess variability does not just impact the final product qual-
ity. It also impacts the machine´s operation leading to the 
frustrating situation that “what worked well yesterday is 
not working at all well today”.

Too much about the frustrations, let us also consider the 
rewarding aspects. When a machine runs well and can be 
benchmarked favourably against others that is of course 
very rewarding. Good productivity comes from mastering 
control of repetitive actions and – having mastered them 
– becomes strangely rather boring and tedious. Some per-
verse and troubled individuals derive much greater satis-
faction from troubleshooting problem situations. There is 
a positive “elation” when you have that “aah haa” moment 
of understanding what has gone wrong. The boring part 
is then shutting down and fixing it. Fortunately there are 
almost limitless possibilities to engage in this experience in 
papermaking. I find it quite remarkable that on occasions 
I can´t even tell which section of the machine is causing 
the trouble. Consider that a paper machine is a man-made 
device with drawings and manuals that “more or less” de-
scribe how it should work. I can be quite forgiving of doc-
tors tasked with diagnosing the human condition – an

infinitely more complex system. I understand that some-
times they fail to get it right even though the consequenc-
es of their failure have the potential to be more serious 
than anything arising from failures on a paper machine.
The complexity of papermaking means it takes a team 
of experienced people to make one run well. Despite the 
high premium we place on experience it is not possible 
to have experienced every single issue that is capable of 
going wrong on a paper machine. Successful troubleshoot-
ing requires that production supervisors and senior crew 
have a high degree of ability for systematic and analytical 
thinking. Papermakers are frequently faced with compli-
cated logic chains to solve. For example – if problem “A” is 
occurring and normally that means problem “B” should 
occur but now “B” is OK, so that means the basic problem 
could be cause “C” and/or “D” but since “B” is not occurring 
then cause “E” is probably not an issue. So now we investi-
gate “C” and “D” as priority – however we shall come back 
to “E” if we do not find an answer. Sometimes these logic 
chains are obvious enough but sometimes they are quite 
convoluted and even apparently contradictory. Experi-
ence versus an analytical approach is not a contradiction, 
they are complementary. In my experience the best run 
machines in the world will have a synergy of people in the 
team with both skills, but they must respect each other’s 
skills and be able to work together!

Troubleshooting requires a considerable level of techni-
cal knowledge and the range of technology on a paper 
machine can be quite wide. Consider the dryer section 
– basically steam and cast iron – a technology not much 
changed from the Newcomen Engine of 1712. Conversely 
the most modern area of technology on a paper machine 
is usually in the controls, instrumentation and associated 
information systems. To make matters worse older ma-
chines are likely to have a mixture of newer and older 
technologies as they are progressively rebuilt over years. 
A papermaker does not have to know the details of every 
system on his machine. He does however have to be able 
to know enough to discuss intelligently with the relevant 
expert. Maintenance engineers only rarely have detailed 
papermaking knowledge meaning the papermaker has to 
transform his thinking and description into terms that the 
relevant expert can relate to. Learn to put things in terms 
that other people can understand.

Papermaking is not for everybody. Running a paper ma-
chine is like having another family. A paper machine is as 
bad as a baby in demanding attention when things are not 
going well. The problems of the machine are rarely away 
from your everyday thoughts. In short the machine controls 
your life to a degree. Some people thrive on it, but others and 
their families, detest the pressure this situation can give.
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So in the face of all these conflicts what makes a good pa-
permaker? Surely technical knowledge is important? Yes 
this is necessary but in fact it is not “necessary and suffi-
cient”. Acceptance of having your life controlled by the 
demands of the job is certainly not unique to papermak-
ing but it is on the list of attributes required. Having a good 
sense of humour is a definite plus and all the better if tinged 
with a sense of the ridiculous. In my opinion the most im-
portant skill for papermaking is none of these – it is in fact 
“leadership”. Technical skills can be taught and anyway are 
acquired by intelligent people over years of experience. 
Successfully managing a paper machine crew in what can 
be difficult and frustrating situations is the ultimate test of 
papermaking skill. The single biggest way to impact any 
organization is to focus on leadership development. This 
means recruiting good people, recognizing the leadership 
potential of individuals, raising them up as leaders and 
continually developing them. Good leaders not only solve 
problems, they also inspire others to solve problems and so 
by the optimism and self-belief of a few key individuals, a 
whole organization can achieve great things.

The best Navigator (and second best papermaker)
I know likes to keep his machine spotlessly clean.

Acompanho há muito a atividade da Tecnicelpa, através da 
sua revista e também ultimamente os encontros. Expresso 
o meu sincero agradecimento à Tecnicelpa, pela oportuni-
dade de expressar a minha visão acerca de uma temática, 
para mim, apaixonante.

Dizia-me um profissional da nossa indústria: “Sabemos o 
destino, mas não estamos ainda a ver o caminho”. Esta afir-
mação é de uma profundidade extraordinária. Num cami-
nho ainda com tanto por desbravar, não será certamente 
fácil uma definição profunda, no entanto, a partilha de

algumas referências, sem grandes intentos para além de re-
presentarem uma visão pessoal, poderão ser úteis.

Por cima da camada de baixo nível de princípios base, exis-
tem componentes superiores da filosofia 4.0 identificados 
como promissores. Entre esses, constam, por exemplo, en-
tre outros, a impressão 3D, o IoT, a realidade aumentada, 
o reconhecimento de imagem, o big data, a modelação e a 
algoritmia. Tratará esta primeira abordagem, precisamen-
te da modelação, algoritmia e o controlo avançado, compo-
nentes que creio serem quick wins.

RUI BELFO 

CONTROLO AVANÇADO
Um caminho a desbravar

Sócio n.º 1177
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A algoritmia avançada, será maioritariamente multivariá-
vel e dotada de alguma inteligência para tomar decisões. 
O conceito não é novidade, esta indústria tem componen-
tes pertencentes ao paradigma desde há muitos anos. Nas 
máquinas de papel modernas, os sistemas de QCS (Quality 
Control Systems), são compostos de algoritmos e modelos 
avançados de decisão e controlo multivariável, altamente 
complexos e de difícil descodificação para os não especialis-
tas. Estes partilham na sua essência a filosofia da inteligência 
artificial baseada na aprendizagem e na predição adaptativa. 
Ao invés, no controlo de processo, é raro encontrarem-se al-
goritmos vão muito para além da antiga filosofia 3.0 baseada 
nos PID (Propotional Integrative Derivative), na lógica boolea-
na ou nas cascatas definidas por meras equações lineares.

O objetivo não passará pela substituição indiscriminada 
dos algoritmos existentes por outros, demasiado comple-
xos, para o controlo de problemas simples. Existem grandes 
oportunidade para os sistemas instáveis, com múltiplas va-
riáveis, possivelmente em cascata processual e em que as 
interações físicas e químicas possuem complexidade. Será 
possível o aumento da eficiência e produtividade com um 
custo de investimento relativamente baixo comparativa-
mente às pesadas mudanças de desenho estrutural. Esta 
oportunidade tem associação também às antigas e novas 
formas de se medir variáveis processuais.

Não haverá, nas indústrias, a tradição de abordar o contro-
lo avançado para além da sua conceptualidade. Mesmo os 
especialistas em sistemas, terão dificuldades em implemen-
tar ou afinar um controlador QCS MPC (Model Predictive 
Control), os seus horizontes de predição, os pesos, ou a mo-
delação de ordem variável embebida nos mesmos. Esta difi-
culdade deve ser encarada como um bom desafio técnico e 
não deve ser aversão à procura de novas soluções.

Aplicado a uma caldeira, permite reduzir emissões, dimi-
nuir a variabilidade, possivelmente aumentar o yield ou 
estabilizar pressões de vapor por controlo avançado do ar 
primário, secundário e terciário, do sobreaquecimento, da 
combustão e sua alimentação.

Entre outros benefícios, pode-se obter um índice de causti-
ficação superior e reduzir quase a zero o overlime fazendo 
uso de uma abordagem de controlo diferente.

Tendo por base medidas de Kappa e brancura, fazendo uso 
de algoritmos muito avançados, consegue-se diminuir em 
muitos casos a variabilidade do cozimento e do branquea-
mento, com redução de custos e aumentos expectáveis de 
produtividade e rendimento.

Na preparação de pastas, é possível controlar automatica-
mente a refinação com uma boa medida em linha da mor-

fologiados componentes da pasta, a partir do isolamento 
dos mesmos. Uma fibrilação constante antes do tinão de 
mistura com os processos a montante em controlo mul-
tivariável, para um objetivo final de estabilidade, poderá 
representar uma nova filosofia de controlo da refinação. 
O rácio fibra longa/curta, poderá ser nos melhores casos, 
incrivelmente optimizado.

Finalmente, mais uma, entre muitas possíveis ideias. Passe 
as devidas questões entre centros de custo de pasta e papel 
que necessitam ser rapidamente ultrapassadas, relativa-
mente a controlo de brancura, porque não controlar de for-
ma mais inteligente as brancuras com variáveis partilhadas 
entre a pasta e papel, otimizando o proveito global a partir 
dos consumos de químicos nos processos de branqueamen-
to ou adição de branqueadores óticos nas fábricas de papel? 
Um novo conceito que irá certamente surgir nas indústrias 
integradas e que poderíamos chamar “controlo da pasta ao 
papel” em que a componente distribuída é elevada.

Importa também, deixar algumas ideias para uma susten-
tabilidade a longo prazo. A nova indústria é altamente en-
cadeada. O controlo avançado e inteligente partilhará ba-
ses comuns a outros componentes.

Em primeiro lugar as pessoas. Muitos artigos falam num 
problema de base que não poderá ser omitido. Como sabe-
mos, as novas tecnologias geram novos postos de trabalho 
que até então não existiam. Apesar da tecnologia estar dis-
ponível, as pessoas formadas ou em processo de conversão 
e posteriormente alocadas para a indústria encontram-se 
abaixo das piores expectativas. Estes cuidam, analisam, 
implementam e supervisionam, apresentando propostas. 
Apoiam o dia-a-dia em casos reativos, preventivos ou detec-
tivos através da utilização de ferramentas de data mining, 
do conhecimento profundo do software, dos processos e do 
campo. Na sua mala de ferramentas deverão ter excelentes 
conhecimentos técnicos de sistemas e algoritmia e princi-
palmente devem ser pessoas altamente criativas no âmbito 
da abstração multivariável processual. A capacidade para 
a identificação proactiva de processos críticos a optimizar 
do ponto de vista ambiental, produtivo, da eficiência e do 
custo é essencial. Não deve ser descurada a facilidade para 
“vender” ideias inovadoras ou estratégias analíticas às hie-
rarquias, por vezes, conservadoras, pressionadas por uma 
indústria em que tempo é dinheiro, certamente sem mui-
tas oportunidades para o chamado “experimentalismo”.

À medida que a complexidade do software instalado au-
menta, é corolário a melhoria contínua das redes de co-
municação, hardware e dos sistemas de coleção, a sua 
sincronização ou os ciclos de coleção, evitando assim o 
paradigma da manipulação do small data corrompido, com 
danos na posterior produção de informação. Serão de evitar
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os sistemas computacionais em ilha, completamente isola-
dos do sistema produtivo e do mundo em geral. O exposto 
define algumas bases para uma revisão contínua e mais as-
sertiva do software de controlo.

Como e com quem queremos enveredar por este caminho 
será diferenciador. Sabemos que esta área, por fazer par-
te do mundo dos eletrões, por não ser visível e ser pouco 
sensorial, por não ser tradicional, causa provavelmente 
alguma desconfiança. A tecnologia há muito que passou a 
fase experimental. Para os processos de mudança é sempre 
necessária resiliência, convicção, visão e principalmente 
coragem. Definir um caminho a seguir, tendo por base 
referências fidedignas, fará com que cada indústria consi-
ga traçar o seu próprio destino. Mais do que nunca, na era 
da diferenciação pela eficiência, é necessário andar rápido. 

Alguns irão sucumbir ao andar em círculos, a maioria irá 
ser bem-sucedida e irá encontrar o caminho. Conhecemos 
o destino!

A Segurança e Emergência em Trabalhos Florestais é um 
tema importante para a Altri Florestal, que valoriza a pro-
moção e divulgação das boas práticas e a implementação de 
procedimentos de segurança. Para além de ações de sensibi-
lização e formação certificada (DGERT) em matéria de Segu-
rança e Saúde no Trabalho Florestal, em 2018 a Altri Florest-
al iniciou também o Plano de Simulacros de Acidentes 
de Trabalho em obras florestais: exploração florestal, ma-
nutenção ou florestação. Estabeleceu como objetivo realizar 
quatro simulacros, um por cada uma das regiões florestais.  

Os simulacros refletem um cenário real de emergência de 
diferentes situações, como por exemplo, incêndios, aci-
dentes, terramotos, inundações, entre outros. Desta for-
ma, permitem testar a capacidade de resposta das pessoas 
e organizações a situações imprevistas de emergência, a 
operacionalidade das estratégias existentes, redefini-las e 
corrigir fragilidades, bem como treinar os intervenientes, 
promovendo rotinas de comportamento e atuação perante 
aquelas situações, contribuindo desse modo para mini-
mizar os sentimentos de insegurança e pânico que podem 
ocorrer em situações de emergência real.

RAQUEL ROSADO

Simulacros de Acidentes
em Trabalho Florestal

Sócio n.º 1156
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O trabalho florestal tem especificidades, não só pelo tipo 
de máquinas e equipamentos utilizados em operações 
florestais, mas também pela dispersão, isolamento e difícil 
acesso dos locais de trabalho em geral. 

Em 2018 foram realizados dois simulacros de acidente de 
trabalho em operações florestais nas regiões florestais sob 
gestão da Altri Florestal de Médio Tejo e Oeste, e em 2019 
já foi realizado um na região Norte. Testou-se a operacion-
alização do procedimento de segurança quando ocorre o 
enganchamento de árvores em exploração florestal com 
pré-abate, procedendo-se à identificação e proteção com 
fita balizadora da zona de risco de queda intempestiva das 
árvores, e a sua posterior remoção com auxílio a um har-
vester ou guincho, e nunca o abate direto com motosserra. 

Devido às especificidades do trabalho florestal, o procedi-
mento de emergência a aplicar em situação de acidente de 
trabalho é uma prioridade para a Altri Florestal, em par-
ticular no que diz respeito à comunicação e localização do 
ponto de encontro da propriedade, identificado em mapa 
distribuído aos Fornecedores de Serviços Florestais com as 
coordenadas geográficas. 

As ações terminaram com uma formação em suporte bási-
co de vida para várias situações de acidente na frente de 
trabalho em operações florestais, com objetivo de os colab-
oradores saberem como devem atuar e ajudar os colegas 
até chegarem os meios de socorro especializados. Este aspe-
to é da maior relevância, nomeadamente em situações com 
feridos resultantes por exemplo de cortes/laceração com 
corrente de motosserra, traumatismo ou esmagamento por 
queda de árvore e até mesmo AVC, desmaio/mau estar ou 
golpe de calor.

Os simulacros contaram com o apoio da carrinha de for-
mação itinerante da Altri Florestal, e com a participação 
e envolvimento de várias entidades locais e regionais, tais 
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Aptidão papeleira de diferentes fibras
para a produção de papel tissue

como Bombeiros Voluntários, Serviços Municipais de Pro-
teção Civil, CDOS e INEM para além da presença dos colab-
oradores das empresas prestadores de serviços florestais, a 
Autoridade para as Condições do Trabalho, a Guarda Na-
cional Republicana e associações de produtores florestais.

As entidades parceiras realçaram a oportunidade de treino 
dos seus operacionais em situações de acidentes florestais 
e a implementação das coordenadas do ponto encontro 
nas áreas florestais geridas pela Altri Florestal como aspe-
tos muito positivos, concluindo que estas iniciativas con-
tribuem para a melhoria da coordenação entre as várias 
entidades envolvidas em caso de acidente, melhorando 
o tempo de resposta e a gestão de stress em situação de 
emergência.

A indústria de papel tissue tem revelado nas últimas décadas um grande crescimento. Os factores fomentadores deste cres-
cimento prendem-se com o aumento populacional, alterações no estilo de vida das populações, aumento da importância 
dos cuidados de saúde e higiene, entre outros. Como consequência, também a capacidade produtiva tem aumentado, num 
sector cada vez mais competitivo. [1-2] À luz desta crescente competitividade, a otimização de processo e o desenvolvi-
mento de novos produtos desempenham um papel fulcral e diferenciador no mercado. Exemplo de uma via de optimiza-
ção inclui a seleção de matérias-primas que maximizem o desenvolvimento das características do produto mais apreciadas 
pelos consumidores, como a suavidade, absorção ou a resistência.
Atualmente existe uma grande diversidade de fibras disponibilizadas pelo mercado, produzidas através de processos mecâ-
nicos ou químicos (entre outros), em muitos casos sujeitas a processos de branqueamento também diferentes, ECF ou TCF, 
com diferentes níveis de remoção de lenhina, de oxidação e de extração. Também a variação nas características das madei-
ras contribui. A sua origem geográfica, a utilização de outras espécies além do E. globulus, por exemplo, E. urograndis, E. ni-
tens, ou até acácia (ex. Acacia mangium) ou bétula (ex. Betula pendula), influenciam as propriedades das pastas e do papel pro-
duzido. [3-4] Assim, torna-se importante a seleção de matérias-primas com vista à maximização da qualidade do produto.

ARTIGOS TÉCNICOS
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Neste contexto, foi realizado um estudo comparativo sobre a aptidão papeleira tissue de algumas pastas branqueadas de 
fibra curta de mercado, de origens, processos produtivos e de matérias-primas diferentes. As amostras analisadas incluem 
6 pastas de eucalipto europeias, quatro pastas de eucalipto sul americanas, duas pastas de acácia de origem asiática e uma 
pasta de bétula europeia. Estas amostras foram sujeitas a caracterização biométrica e química. Posteriormente, foram pro-
duzidas folhas laboratoriais similares a papel tissue, com 20 g/m2, de pastas não refinadas, para avaliação de propriedades 
relevantes em papéis tissue (normas ISO 12625), tais como a resistência, absorção, suavidade, entre outros.
A análise biométrica revelou comprimentos entre 0.6 e 0.8 mm nas fibras de eucalipto, 0.7 mm para acácia (dentro da 
gama das fibras de eucalipto) e 0.9 mm para bétula, o maior comprimento. Em termos de largura, com exceção das fibras 
de bétula (as mais largas), todas revelaram valores similares. O teor de finos foi baixo para todas as amostras, com exceção 
das amostras de acácia.
Na literatura, é referido que fibras com maior coarseness, deformações (curl e kink) originam maior índice de mão [4-6], con-
tribuindo positivamente para a suavidade e absorção de água, e negativamente para as resistências. No entanto, este parâ-
metro deve utilizar-se apenas para comparação de amostras da mesma espécie, e não entre espécies diferentes. Neste caso, 
a melhor abordagem é considerar-se a fração de parede. Exemplo disso são as fibras de bétula que, apesar de coarseness 
elevado, exibem uma baixa fração de parede e elevado coeficiente de flexibilidade. As propriedades papeleiras das folhas 
produzidas foram analisadas verificando-se uma evolução positiva para o índice de mão, capilaridade e suavidade (Figura 
1a) com o aumento da fração de parede das fibras. A mesma tendência foi verificada para o teor de deformações (curl e kinks).

Figura 1 – Evolução da suavidade em função da fração de parede das fibras (a); capilaridade em função do teor de grupos carboxilos (b)
                      e suavidade em função do índice de tração (c).

A composição química influencia também o comportamento das fibras. Exemplo disso é a pasta UE6, onde o baixo teor de 
pentosanas (6.3%), influencia negativamente, não só o índice de tração, como também a capilaridade (-25% relativamente 
às restantes). No caso da capilaridade, esta depende não só da porosidade da matriz fibrosa, como também da hidrofilici-
dade das fibras. No entanto, isto não se verificou para o caso da capacidade de absorção (mais dependente da porosidade). 
Outro parâmetro químico que se revelou importante foi o teor de grupos carboxilos, que é relacionável com a capacidade 
de absorção (Figura 1b). O aumento destes grupos significa mais pontos de interação com a água e, deste modo, mais absor-
ção. No que diz respeito ao desenvolvimento das propriedades de papéis tissue apreciadas pelos consumidores, foi ainda 
verificada a progressão inversa entre a suavidade e o índice de tração (Figura 1c). A mesma relação foi verificada entre a 
capacidade de absorção e índice de tração.
A análise e seleção das matérias-primas mais adequadas, com vista à maximização da qualidade do papel tissue, revela-se 
da máxima importância, num mercado crescentemente competitivo. Este estudo permitiu avaliar a influência de parâme-
tros das pastas nas propriedades do papel tissue como a suavidade, absorção de água e as propriedades de resistência, que 
são importantes não só para o consumidor, mas também para a runnability das máquinas de papel e de converting.
Este trabalho foi realizado no âmbito do Projeto inpactus – Produtos e Tecnologia inovadores a partir do Eucalipto, Projeto N.º 
21874 financiado no Portugal 2020 através do Fundo de Desenvolvimento Regional (FEDER), Compete 2020, nº246/eixo II/2017.
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