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EDITORIAL

PEDRO MATOS SILVA – Presidente do Conselho Diretivo
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Esta última edição do ano está particularmente recheada 
de informação sobre as nossas últimas atividades, o que 
nos deixa bastante satisfeitos pela relevância e aceitação 
que as mesmas tiveram. 

Continuamos o nosso caminho de orientar o plano de ati-
vidades da Associação no sentido da formação técnica de 
qualidade, que possa preencher uma necessidade que se 
tornou evidente por uma menor aposta nos anos anterio-
res e pela renovação geracional que muitos dos complexos 
fabris vivem no momento. Acresce ainda a crescente exi-
gência de temas como a Segurança e a Gestão Ambiental 
que exigem uma atualização técnica muito forte. 

Nesse sentido realizámos em parceria com a TAPPI um 
curso intensivo sobre recuperação química que teve um 
enorme sucesso. Acrescentámos um seminário alargado 
sobre o processo do Tissue em particular sobre as opera-
ções unitárias da máquina de papel, que também foi alvo 
de uma aceitação muito grande, como seria de esperar 
mais centrada nas equipas deste sector papeleiro. Final-
mente organizámos um seminário sobre a Diretiva Seveso 
em Miranda do Corvo, que contou com um conjunto 
muito alargado de intervenientes representando stakehol-
ders muito distintos ligados ao assunto e, que permitiu 
partilhar uma visão e interpretação do assunto, extrema-
mente rica para todos os participantes.

Estamos ativos e entusiasmados com os desafios que 
temos pela frente. Sabemos que temos um papel muito 
importante a desempenhar na comunidade Papeleira e 
queremos reforçar a nossa presença e valor para a cadeia. 
Lançamos em particular uma iniciativa muito importante 
com este espírito: o programa modular de formação avan-
çada em processo de pasta e papel. É uma aposta grande e 
que deu já passos seguros para que se torne um marco na 
oferta da Tecnicelpa.

Com o aproximar de mais uma Conferência da Associação, 
a equipa começa a desdobrar-se em diversas atividades e 
tarefas para compor o programa e, garantir mais um even-
to de sucesso que honre os pergaminhos desta nossa casa.
Este ano o certame decorrerá em três dias, de 7 a 9 de 
outubro, em Coimbra, onde nunca tínhamos realizado o 
Encontro. Com esta opção aliamos a centralidade geográ-
fica que facilita a deslocação dos participantes que estão 
ligados profissionalmente aos vários sites fabris na penín-
sula ibérica, a um local com história e com forte ligação 
académica ao sector.

À semelhança de 2010 a nossa International Forest, 
Pulp and Paper Conference será realizada em simultâ-
neo com o IberoAmerican Congress on Pulp and Paper 
Research do RIADICYP, uma organização que se dedica 
a promover a investigação em materiais lignocelulósicos 
em todos os países Ibero-Americanos, e que potenciará 
o número de participantes, o intercâmbio geográfico e a 
qualidade do evento. Juntar-se-á ainda uma sessão do 
EPNOE, o European Polysaccharide Network of Excellence 
que promove o intercâmbio entre empresas, academia e 
instituições de investigação interessadas nos polissaca-
rídeos, e que antecipamos ser de grande interesse para 
todos os congressistas.

A Conferência é um excelente momento de quebra na 
rotina, de ligação a todas as comunidades que contribuem 
para os negócios relacionados com o sector e, de aquisição 
e consolidação de conhecimentos, os técnicos e tecnológi-
cos, mas sobretudo e em primeiro lugar o das pessoas de 
uma enorme rede que a Tecnicelpa ajuda a manter.

Desejo a todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo.

Saudações e boa leitura.
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Pelas suas características processuais, as principais fábri-
cas produtoras de pasta e papel em Portugal, estão abran-
gidas pelo Decreto-Lei nº150/2015, vulgarmente conheci-
do pelo diploma Seveso III.

Pela necessidade de meios de prevenção e combate, pela 
envolvência de toda a organização, desde a alta direção 
até ao operador de base e pela necessidade de conheci-
mentos técnicos que implica, este é um tema atual e re-
levante. Tanto mais que falhas no sistema de prevenção 
de acidentes graves, podem ter como consequência riscos 
pessoais significativos, avultados prejuízos materiais e da-
nos na imagem da empresa face aos seus “stakeholders”, 
que perduram por longo tempo.

E foi neste contexto que a Tecnicelpa, por indicação dos 
seus associados, realizou no dia 10 de outubro, nas instala-
ções do CBE – Centro de Biomassa para a Energia, em Mi-
randa do Corvo, um seminário técnico sobre a Prevenção 
de Acidentes Industriais Graves.

Pretendia-se com este seminário atingir três objetivos:

• Permitir que os técnicos da indústria ficassem com uma 
visão tão abrangente quanto possível deste tema, a partir 
da intervenção de um leque de oradores multifacetado.
• Permitir aos técnicos conhecer eventuais desafios futu-
ros neste âmbito, com vista a uma preparação cuidada e 
atempada.
• Partilhar boas práticas já implementadas na indústria no 
tocante à Prevenção de Acidentes Graves.

SEMINÁRIO

Miranda do Corvo – 10/10/2019

Prevenção de Acidentes
Industriais Graves

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822



NOTÍCIAS DA TECNICELPAinfo tecnicelpa 61
05

E foi para isso que, envolvidos pela belíssima paisagem da 
serra da Lousã, um leque alargado de oradores fez um en-
quadramento do tema e mostrou na sua perspetiva profis-
sional as implicações do mesmo para as empresas (opera-
dores), vistas à luz das instituições do estado, das empresas 
de auditoria, de seguros e de consultadoria técnica. Foram 
também partilhadas por oradores vindos de empresas de 
referência no setor químico, experiências práticas sobre a 
forma como abordaram esta legislação e construíram um 
sistema de gestão para evitar a ocorrência de acidentes in-
dustriais graves nas suas instalações.

Cabe a cada um dos participantes aferir em que medida as 
suas expetativas foram ou não cumpridas, mas podemos 
salientar algumas mais valias deste tripo de eventos que 
admitimos que possam ser consensuais:

1. A primeira prende-se com a proximidade entre as ins-
tituições do estado e os operadores de modo a que estes 
últimos possam ver a lei pelos olhos do legislador e os pri-
meiros possam, com a experiência dos profissionais do “ter-
reno”, perceber as dificuldades inerentes à sua aplicação 
prática, podendo deste modo e sempre que possível melho-
rar a “qualidade” da própria lei ou pelos menos clarificar os 
seus objetivos.

2. A segunda resulta da anterior e baseia-se no pressuposto 
de que leis mais objetivas e bem desenhadas do ponto de vis-
ta operacional, permitem às entidades com obrigações de au-
ditoria ou fiscalização, serem elas próprias mais eficazes, pois 
atuam com base em regras claras, quer para quem audita ou 
inspeciona quer para quem é auditado ou inspecionado.

3. A terceira é perceber que, tal como nós, outras indústrias 
químicas, partindo da mesma base legal, encontraram atra-
vés dos seus técnicos, soluções diversas mas eficazes, que 
podem servir com base de trabalho para melhorar os sis-
temas que temos nas fábricas do nosso setor. A partilha de 
experiências em atividades não concorrenciais assume-se 
assim, pela perceção com que a Tecnicelpa fica deste evento, 

numa mais valia para todos. Caberá a cada um individual-
mente, usar esta oportunidade de networking, para melho-
rar o seu desempenho profissional.

4. A última desta mais-valias é percebemos, como se evi-
denciou pelos dados referentes à atividade seguradora, que 
quando os sinistros acontecem, os resultados das empresas 
podem ser severamente afetados, ou ser mesmo colocada 
em causa a sua existência. Esta perceção implica melhorar 
a metodologia de análise de investimentos “não produti-
vos” em áreas relacionadas com a segurança das instala-
ções dado que, devido a uma deficiente análise do risco que 
implicam para o negócio se não forem implementados, são 
frequentemente preteridos em favor de outros.

Independentemente da posição de cada entidade, ficou 
claro no seminário que existem alguns objetivos comuns 
que se pretendem atingir como resultado da implementa-
ção dos Sistemas de Gestão para a Prevenção de Acidentes 
Graves. Estes foram abordados de uma forma mais ampla 
por um dos oradores e salientam-se de novo neste artigo, 
embora numa abordagem mais restrita:

1. Proteção da vida dos trabalhadores da empresa em parti-
cular e da população local em geral.

2. Proteção das instalações como equipamento produtivo 
que garante rendimento aos trabalhadores da empresa, ge-
rando impacto positivo na economia local e nacional.

3. Proteção da imagem da empresa que pode ter mais im-
pacto na sua atividade comercial e como tal nos seus resul-
tados, que a qualidade dos produtos que fabrica.

Mantendo sempre presente que uma das principais mis-
sões da Tecnicelpa é contribuir para a “Formação técnica 
dos seus associados”, impõe-se um agradecimento público 
a todos os oradores que, com uma generosa partilha do seu 
conhecimento e experiência, nos permitiram cumprir, de 
novo, essa missão.

Intervenção do auditório aos oradores Uma das apresentacões
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Recuperação Química

VITOR LUCAS
Sócio n.º 1084

ISABEL ROSMANINHO
APA
Como controlar o risco de acidente
envolvendo substâncias perigosas
na indústria de pasta e papel

ANA PAULA VALÉRIO
ACT
O papel da ACT na Prevenção
de Acidentes Graves (breve abordagem 
ao regulamento REACH)

MARIA MANUEL FARINHA
ISQ
Zona de perigosidade: Avaliação
e processos de simulação

MARIA JOSÉ ALVES
BONDALTI
A Bondalti Chemicals e evolução da 
Diretiva Seveso

PAULA GRIFO
REPSOL POLÍMEROS
Prevenção de acidentes graves (Seveso) 
na indústria – caso prático da Repsol

A Tecnicelpa realizou em parceria com a TAPPI um Curso Intensivo sobre Recupe-
ração Química. A realização deste curso resultou da identificação de necessidades 
de formação que foi feita junto dos sócios. O curso foi realizado na Figueira da Foz 
entre os dias 11 e 15 de novembro de 2019.

Os módulos de formação foram desenhados por forma a abranger as operações mais 
relevantes da Recuperação Química do processo de produção de pasta Kraft. Os par-
ticipantes tiveram oportunidade de rever os aspetos químicos, físicos e os princípios 
de engenharia relacionados com a Recuperação Kraft. Os conteúdos abordados têm 
como objetivo a melhoria da eficiência da produção, minimização de custos de ope-
ração e redução do impacto ambiental.

VITOR GONÇALVES
LLYOD’S
SGSPAG – Gestão de risco e auditoria

JOÃO CARVALHO
CELBI
Autorização de trabalhos

INÊS PEREIRA
HEMPEL PORTUGAL
Prevenção de acidentes graves (Seveso) 
na indústria – caso prático da Hempel

RUI BATISTA
SHIN-ETSU (CIRES)
Operacionalização da resposta
a situações de emergência relacionadas 
com acidentes envolvendo substâncias 
perigosas. O exemplo da Cires.

RICARDO VIEIRA
FM GLOBAL
Sinistros na Indústria de Papel e Celulose

NUNO MONDRIL
ANEPC
A Diretiva Seveso e a Proteção Civil

CURSO TAPPI
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Ao longo do curso foi
transmitida uma visão

integrada dos aspetos teóricos 
e da realidade industrial bem 

como dos equipamentos e 
tecnologias aplicadas. Por forma 
a ter esta visão integrada foram 

envolvidos três docentes: 

Honghi Tran, Professor e Diretor do Centro 
de Pasta e Papel da Universidade de Toronto, 
colaborador da TAPPI.

Richard Manning, profissional experiente
das áreas de Caustificação e Forno de Cal.

Jim Brewster, recentemente reformado
da indústria de pasta e papel onde fez uma
carreira de 40 anos desde a função
de supervisor de turno até Diretor Fabril.

1.º Curso

2.º Curso
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O curso contou com a presença de 77 formandos, alguns 
estrangeiros, oriundos das principais empresas do sector 
(produção e empresas de suporte). Os formandos desenvol-
vem atividades em várias áreas das empresas: Operação; 
Manutenção; Investigação; Laboratório; Engenharia; Co-
mercial; Desenvolvimento.

A sessão de abertura e fecho foi realizada por elementos 
do Conselho Diretivo da Tecnicelpa que aproveitaram a 
ocasião para explicar a missão da associação e divulgar as 
ações que estão a ser desenvolvidas.

Parabéns à Tecnicelpa por mais uma organização de suces-
so que bastante irá contribuir para a melhoria do conheci-
mento dos seus associados e para o desempenho das em-
presas onde trabalham.

Trabalhos em grupo

Na sala de formação

Vitor Lucas na abertura do 1.º Curso

Encerramento da formação Formadores, equipa operacional da Tecnicelpa e TAPPI
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Dando continuidade a uma introdução ao processo de pro-
dução de tissue, já anteriormente realizada em 2017, com a 
colaboração da nossa congénere do Reino Unido, a Tecni-
celpa levou a efeito uma nova ação de dois dias, dedicados 
a uma parte muito especifica do processo de produção de 
tissue: (press section, yankee drier, yankee coating and 
creping). 

Para concretizar esta jornada técnica, contamos com a de-
dicada colaboração de Enrico Galli, um técnico especialis-
ta da matéria e animador nato, atualmente a trabalhar em 
Portugal e, com a participação de três empresas ligadas ao 
setor. O curso decorreu na língua inglesa, dada a origem 
internacional dos oradores e também de algum partici-
pante estrangeiro.

CURSO

27 e 28 novembro, Tomar

Tissue process production

Almoço

Coffee break

Sessão de perguntas e respostas

Abertura de sessão



Cada um dos períodos manhã/tarde foram divididos 
numa primeira parte de apresentação de conteúdos com 
inúmeras ilustrações quer de fotografias, quer de esque-
mas de partes do equipamento, que facilitaram a melhor 
compreensão das matérias. A segunda parte destes perío-
dos foi inteiramente dedicada a perguntas e pedidos de 
esclarecimento complementares, que apesar de serem 
igualmente em inglês, não inibiram os nossos participan-
tes portugueses de manifestar as suas dúvidas ou mesmo 
pedidos de opinião.

O curso contou com a presença de 25 formandos, alguns 
estrangeiros, oriundos das principais unidades de produ-
ção do setor, universidades e também de empresas ligadas 
ao setor. 

O Hotel dos Templários continua a ser um espaço de exce-
lência para a realização de eventos da Tecnicelpa, dadas as 
condições geográficas, salas e ambiente no geral.

O interesse dos participantes foi largamente demonstra-
do, assim como levantada a necessidade de continuidade 
desta matéria, nomeadamente com desenvolvimento na 
área de converting. Esperamos muito em breve poder dar 
seguimento às necessidades mais prementes de formação 
neste segmento específico, em particular por serem le-
vantadas pelos nossos associados.

Bem-hajam a todos os envolvidos, com um agradecimen-
to especial ao Enrico e restantes oradores e até breve, num 
próximo evento Tecnicelpa.
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Iker, A. Góis e Enrico Galli A. Góis, Francisco, Iñaki e Enrico Dário, A. Góis, Francisco, Enrico e Dálcio

O grupo de formandos

Enrico

Dario

Iñaki

Dalcio

Francisco

Iker



O Museu do Papel Terras de Santa Maria comemorou, no 
passado dia 26 de outubro, 18 anos da sua abertura ao pú-
blico com a inauguração da exposição Zarrinha – 63 anos 
a Embalar com Sustentabilidade.

Esta exposição temporária, que estará patente ao público 
no horário de funcionamento do museu até final de dezem-
bro, foi realizada em parceria com a Fábrica de Papel e Car-
tão da Zarrinha, S. A., refletindo a dinâmica que continua a 
caracterizar a atividade cultural deste museu e mostrando 
a diversidade e a sustentabilidade dos produtos desta gran-
de empresa papeleira do concelho de Santa Maria da Feira.

Desde 2001, o Museu do Papel tem vindo a afirmar-se como 
uma referência da Museologia Industrial Portuguesa, não só 
pela realização de projetos culturais inovadores, reconhecidos 
e premiados, e sempre desenvolvidos em torno da temática do 
papel, mas também pelo enorme contributo que tem prestado 
à divulgação da História do Papel e das Marcas de Água atra-
vés da organização de Conferências e Congressos Internacio-
nais, como oportunamente noticiámos na nossa revista. 

Situado em Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da 
Feira, uma região que conhece a arte de fazer papel desde o 
início do século XVIII e onde a indústria do papel e cartão é, 
ainda hoje, uma das suas mais importantes atividades eco-
nómicas, o Museu do Papel tem mantido, ao longo destes 18 
anos de existência, uma ligação muito próxima à comunida-
de papeleira, como mostra esta nova exposição temporária.

A realização da exposição Zarrinha – 63 anos a Embalar 
com Sustentabilidade, integrada na comemoração de mais 
um aniversário do Museu do Papel, constitui uma home-
nagem à dinâmica de uma grande empresa com 63 anos 
de história, e que se tem afirmado como uma referência 
da Indústria Portuguesa de Papel e Cartão, nomeadamen-
te na produção de papel reciclado em bobine, na produção 
de cartão canelado e simples face e na produção de emba-
lagens de cartão canelado.

18º aniversário
do Museu do Papel

SOFIA FARIA
Coordenadora do Museu do Papel
Terras de Santa Maria
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2020

October
7/8/9

International Forest, Pulp
and Paper Conference

TECNICELPA
Iberoamerican Congress
on Pulp and Paper Research

Save the date
in your calendar
See you in Coimbra

CIADICYP
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Novos Sócios Coletivos admitidos

Individuais: 1
Coletivos: 0

Individuais: 8
Coletivos: 1

› Ana Margarida Martins Salgueiro Carta – RAIZ
› Carlos Manuel S. Gonçalves Rodrigues – NALCO PORTUGUESA
› Catarina de Oliveira Dinis – THE NAVIGATOR COMPANY
› Joana Magalhães Gonçalves Costa Vieira – UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
› José Alexandre Fernandes Lucas Gomes - CELTEJO
› Luís Alexandre Oliveira Marques – THE NAVIGATOR COMPANY
› Manuel Joaquim Barbado de Jesus – THE NAVIGATOR COMPANY
› Nuno Manuel Gonçalves Borralho – RAIZ

› TECHNOEDIF ENGENHARIA, SA

› Reunião da Assembleia Geral - Março 2020
› Curso “Introdução ao Processo de Produção de Pasta” – colaboração UBI - Abril 2020 – Covilhã  
› Curso “Tratamento de Efluentes – módulo II” - Maio 2020 – Aveiro (UNAVE)
› Seminário “Inovação e Desenvolvimento” (Visão de fora para dentro do setor) - Junho 2020 – Porto
› XXV Conferência Tecnicelpa – XI CIADICYP - 7 a 9 de outubro 2020 – Coimbra
› Seminário “Manutenção Fabril: fiabilidade de equipamentos/ instalações” - Novembro 2020

› Paper Week Canada 2020 - 03 – 06 Feb. 2020; Montréal - Canada
› Specialty Papers Europe 2020 - 20 – 22 Apr. 2020; Vienne - Austri
› 51° CONGRESSO ANNUALE DELL’INDUSTRIA CARTARIA - 14-15 mai 2020; Pescia – Italy
› DRUPPA - 16-26 Jun. 2020; Düsseldorf – Germany

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 388
COLETIVOS: 67
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ARTIGOS DE OPINIÃO

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

CELSO FOELKEL

Biorrefinarias:
Evoluções e Revoluções
confrontando a cultura setorial

Sócio n.º 842

A tecnologia da fabricação de celulose e papel a partir da 
biomassa da árvore vive um momento histórico singular, 
que talvez possa ser um marco ou vetor para mudanças na 
cultura setorial. Nunca as universidades, empresas e institu-
tos de pesquisa colocaram tantos esforços em projetos orien-
tados para a descoberta de novas aplicações industriais para 
a biomassa florestal. Entretanto, apesar desse alto e inusita-
do investimento em buscar novas rotas para o setor através 
das biorrefinarias, as mudanças que vêm surgindo com a 
adoção industrial dessas tecnologias têm sido modestas. 

Já se conhecem ou foram desenvolvidas inúmeras novas 
maneiras de se aumentar o portfólio de produtos a serem 
obtidos a partir das florestas dentro das fábricas de celulose 
e papel, de forma integrada ou não. Em muitos casos, esses 
processos favorecem a redução de resíduos, geram resul-
tados financeiros, agregam valor e receitas às empresas. 
Dentre esses processos destacam-se os que estão focados 
na geração de energia e de biomateriais.

Algumas empresas do setor têm aderido a esse movimen-
to, instalando plantas pilotos ou unidades industriais de 
pequenas escalas de produção, muito provavelmente no 
sentido de liderarem o movimento tecnológico e ganharem 
mercados pelo pioneirismo de produção. Entretanto, esse 
movimento é ainda pouco representativo, frente a mais de 
uma década de pesquisas com as biorrefinarias integradas 
e com os altíssimos gastos aplicados em inovações via P&D.

Minha vivência de mais de 50 anos nesse setor me permi-
tem imaginar os conflitos que estejam acontecendo nos to-
madores de decisão dessas empresas setoriais, os quais se 
veem às beiras de divisores em suas rotas empresariais. É 
bem provável que a cultura setorial que se consolidou no 
setor nas últimas décadas esteja sendo fortemente con-
frontada. Trata-se na verdade de um momento de se de-
cidir investir em evoluções (ganhos incrementais com pe-
queno risco) ou em revoluções (ganhos potenciais maiores, 
mas com maiores riscos).

Desde a descoberta do bem sucedido processo kraft, há 
cerca de 140 anos, o setor tem colocado seus esforços em 
aperfeiçoar esse processo, tornando as instalações indus-
triais mais eficientes, mais produtivas, menos poluentes, 
mais baratas por tonelada produzida e mais estáveis e con-
tínuas. A evolução tecnológica tem sido muito significativa, 
embora as revoluções (mudanças drásticas de tecnologias) 
tenham sido mínimas.

Essas décadas de avanços evolucionários sobre um mesmo 
processo de fabricação de celulose e um mesmo conceito 
para fabricar o papel acabaram por conduzir a alguns aspe-
tos culturais que se arraigaram em nosso setor produtivo, 
dentre os quais eu destacaria:

• Aversão ao risco no investimento, frente às altas deman-
das de capital exigidas pela indústria;
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• Minimização intensa dos custos produtivos;
• Aumento contínuo nas escalas de produção e na conti-
nuidade e eficiência operacional;
• Atendimento a especificações de qualidade de produto 
que não são difíceis de serem atingidas, principalmente no 
setor de celulose de mercado;
• Aderência aos processos químicos e seus equipamentos, 
não mostrando muita intimidade aos processos biotecno-
lógicos de industrialização;
• Qualidades das madeiras e das fibras orientadas aos pró-
prios processos (nas especificações e custos);
• Atendimento às exigências e requisitos de naturezas am-
bientais, tributárias, trabalhistas, etc.

É fácil entender então que essa cultura setorial assim estru-
turada tem dificuldades para se revolucionar com alguns 
tipos de biorrefinarias, pois em alguns casos os processos 
são disruptivos, até mesmo dentro de toda a indústria e 
não apenas no setor de celulose e papel. Portanto, os mo-
vimentos em direção às biorrefinarias têm sido de cautela, 
embora com diversos exemplos de forte interesse e ações 
das empresas líderes em seguir algum tipo de rota nesses 
novos desafios tecnológicos e mercadológicos.

Acredito que a grande maioria das empresas do setor es-
teja investigando algum tipo de processo dentre as alter-
nativas em biorrefinarias. Fundamentado no exposto an-
teriormente, o interesse setorial nesse momento está mais 
orientado às alternativas que não agridam ou que se com-
plementem à cultura setorial vigente. 

Assim sendo, o setor está focado em biorrefinarias que:

• Não prejudiquem as instalações e as eficiências produti-
vas das atuais fábricas de celulose e/ou papel; pelo contrá-
rio, que possam trazer ganhos em eficiência ou capacidade 
produtiva das fábricas atuais (Exemplo: extração de lignina 
do licor preto);
• Não exijam grandes esforços para se desenvolverem mer-
cados consumidores (Exemplo: produção de péletes e/ou 
briquetes);
• Não criem competição pela madeira sendo consumida 
pela fábrica de celulose (Exemplo: uso de resíduos de bio-
massa florestal e da fabricação de celulose e/ou papel);

• Ofereçam escalas de produção compatíveis com as ofer-
tas de biomassa disponibilizadas pela empresa âncora à 
qual estejam integradas;
• Eliminem resíduos sólidos de forma ampla e fácil (Exem-
plo: geração de eletricidade e vapor pelo uso de caldeiras de 
força alimentadas com biomassas mistas);
• Gerem produtos que possam ser consumidos pelas flores-
tas plantadas ou produtores rurais das vizinhanças (Exem-
plo: compostagem de lodos, cascas e resíduos de processo 
para aplicação como fertilizantes agroflorestais);
• Permitam utilização vantajosa dos produtos gerados pe-
las biorrefinarias pelo próprio processo de produção de ce-
lulose e papel (Exemplo: produção local de celulose nano ou 
micro fibrilada na forma úmida);
• Sejam unidades produtivas autônomas, sem nenhuma 
interferência aos processos das fábricas de celulose e pa-
pel, embora podendo comprar delas insumos ou utilidades 
(Exemplo: produção de bioóleo);
• Sejam unidades complementares ao processo vigente, 
que possam se agregar à fábrica de forma a solucionar al-
gum tipo de ineficiência do mesmo (Exemplo: produção de 
“tall-oil” em fábricas de celulose de fibra longa);
• Etc., etc.

Algumas dessas rotas tecnológicas já são consagradas e 
conhecidas há décadas, porém o vetor de aceleração para 
suas implantações foram justamente os novos momentos 
com as biorrefinarias, com incentivos às pesquisas e finan-
ciamentos dentro da atual economia verde.

Uma coisa é absolutamente certa: apesar dos movimentos 
no sentido das biorrefinarias serem modestos a nível glo-
bal, eles estão acontecendo e a previsão é de crescimento 
sustentável de alguns processos e mercados. Com isso, a 
cultura setorial irá se ajustando a essas novas realidades de 
tecnologias e mercados. 

Enfim, as coisas estão acontecendo no setor, usando o pro-
cesso evolutivo e fortalecendo as fundações para as futu-
ras e necessárias revoluções tecnológicas e mercadológicas. 
Afinal, o mundo está mudando rapidamente; temos que 
estar atentos e qualificados para adequar nosso setor para 
um futuro desafiador não muito distante. Só assim as evo-
luções e revoluções de outros setores poderão ser enfrenta-
das para dar vida longa ao papel e à celulose.
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Na sequência das formações na frente de trabalho executa-
das no início de cada obra pela Altri Florestal desde 1998, e 
mais recentemente as acções de sensibilização desenvolvi-
das com o apoio da carrinha de formação itinerante, foi con-
cebido em 2018 um novo modelo de formação relacionado 
com Segurança e Saúde em Trabalhos Florestais.

A Altri Florestal em conjunto com a Autoridade das Condi-
ções do Trabalho (ACT) estruturou um plano de formação 
definindo quais os conteúdos fundamentais, tendo em con-
sideração os objetivos estratégicos em matéria de Seguran-
ça e Saúde em Trabalhos Florestais. Foram criados módulos 
com diferentes durações, permitindo a frequência pelos 
colaboradores das empresas de serviços florestais em obra, 
sendo que obterão o certificado reconhecido pela DGERT 
quando completarem a formação de 14 horas, participando 
em todos os módulos.

Esta formação certificada é concretizada através da parceria 
entre a Altri Florestal, como entidade executora, e a CELPA 
(Associação da Indústria Papeleira Portuguesa), que é a enti-
dade reconhecida pela Direção-Geral do Emprego e das Re-
lações de Trabalho (DGERT).

A formação assenta na partilha de experiências e na sensi-
bilização de práticas que são amplamente conhecidas pelos 
operadores florestais, mas que são muitas vezes ignoradas ou 
mesmo transgredidas, podendo originar graves acidentes.

Incluiu-se a visualização dos filmes de segurança realizados 
pela Altri Florestal e disponibilização no seu canal de You-
tube, bem como no site da ACT, como parte da metodologia 
de formação dado que facilita a assimilação de informação 
fundamental anteriormente difundida através dos Códigos 
de Práticas Florestais. Optou-se também por incluir a rea-
lização de exercícios práticos para melhor entendimento e 
interiorização dos conceitos de segurança.

RAQUEL ROSADO

Formação certificada em Segurança
e Saúde em Trabalhos Florestais

Sócio n.º 1156

Visualização de filmes

Realização de exercícios práticos
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Para além dos conteúdos técnicos e teóricos que são abor-
dados pelos formadores, nomeadamente em temas como 
caracterização e estatísticas de tipo de acidentes em traba-
lhos florestais, avaliação de riscos, distinção entre perigo e 
risco, legislação aplicável aos postos de trabalho e tipo de 
equipamento utilizado, entre outros, revestem-se de parti-
cular importância os contributos dados na primeira pessoa 
pelos colaboradores que partilham a sua experiência. 

A formação certificada permite a qualificação e o reconhe-
cimento no mercado de trabalho das competências dos 
operadores florestais. Numa gestão florestal profissional, 
a qualificação e competência técnica dos seus operadores 
é um fator essencial para a manutenção e a melhoria da 
competitividade do setor florestal.

A formação certificada, bem como as formações na fren-
te de trabalho e os simulacros de acidentes em operações 
florestais desenvolvidas pela Altri Florestal, pretendem 
contribuir para a valorização, promoção e divulgação das 
boas práticas, e a implementação de procedimentos de se-
gurança.

Grupo de formação

Partilha de experiências
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A paper machine is major capital investment that also 
has high ongoing operating and maintenance costs. Their 
life expectancy is about 50 years if all goes well. Howev-
er during that lifetime they will need periodic rebuilding 
in order to maintain the competiveness of their produc-
tion costs and quality. Failure to face up to the need for 
rebuilding inevitably results in premature closure. How-
ever rebuilds are engineering challenges that have some 
particular pitfalls. The author has worked in the paper 
industry for 40 years and in that time I have worked for 
two different machinery builders and two different paper 
manufacturers. So I have been involved in rebuilds from 
“both sides of the table” and in different mill environments 
and management cultures. I have distilled this rough expe-
rience down to a concentrated spirit as follows …

The financial rules applying to a rebuild project are just the 
same as for any other investment – the greater is the op-
portunity for reward the greater is the risk. The key word 
is “opportunity” as there are no absolute guarantees. Re-
builds can be technically complex and are therefore inher-
ently risky. Conversely when well-conceived and execut-
ed they can dramatically improve a machine´s profitability. 
The reason for rebuilds´ technical complexity and hence 
their inherently risky nature, arises from integrating new 
technology to operate seamlessly within an environment 
of an older technology. Having analyzed the details of this 
risk in the context of a particular project, the resources 
allocated to that project need to be sufficient to control 
that particular risk. A financial control that is sometimes 
overlooked is that a major rebuild will inevitably have a 
learning curve to recover pre-rebuild production levels. 
Some reasonable estimate for this lack of production needs 
to be factored into both the project´s return on investment 
calculation and post start up production budget. Not wish-
ing to be negative, valid judgement of a project´s success (or 
lack of it) can only be made relative to the estimated start 
up curve and not relative to the assumption of an instanta-
neous recovery of the pre rebuild performance.

A critical part of the early stages of a rebuild project is a 
risk analysis. A detailed multi-disciplinary risk analysis of 
technical, quality, financial, implementation and market 
issues raises awareness of these matters. At best some risks 
can be absolutely prevented and at least some others can 
have contingency plans. Depending on the nature of the 
project, pilot machine or even production scale trials can 
be used to minimize technical risk. However no matter 
how detailed a risk analysis is made by even the most ex-
perienced engineers, sometimes there will be issues aris-
ing that were not anticipated. This is a reality that must be 
faced and it is not an argument against making a good risk 
analysis. Rather it is simply a reflection of the complexity 
of paper technology plus that risk analysis is not a perfect 
science. The last three paragraphs of this article are real 
life examples of the unexpected drawn from the author´s 
sometimes fraught repertoire of experience.

Having determined an outline scope for a rebuild project, 
a paper company will seek a total scope definition and cost 
estimate from a Consulting Engineering company. A sig-
nificant cost will be from the paper machine´s component 
modifications so machinery suppliers´ quotations will also 
needed. Now a point of warning is necessary. The machin-
ery suppliers are in a competitive situation. Their interest 
at least in the early stages of a project, is to minimize their 
price by minimizing their scope. Their “scope of supply” 
limits will attempt to push as much cost and scope as pos-
sible onto the customer’s responsibility. Also machinery 
suppliers are often not “well aware” of all the limitations 
of an existing machine. After an order is placed a suppliers 
interest changes in favour of adding those extra items that 
were not envisaged in the original scope definition.  Even 
with good intent they can remain unaware of the full 
scope that may actually be needed. Good scope definition 
in the early stages of a project will save a lot of grief from 
having to sort out the shortcomings during the project´s 
implementation when budgetary and time constraints are 
much more pressing. Good scope definition can be achieved

MIKE ODELL

Rebuilding Reflections
(or things to keep in mind for rebuild projects)

Sócio n.º 951
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by independently and exhaustively reviewing the scope 
with different suppliers until there is a common agree-
ment on the scope required. There will inevitably be small 
scope differences between suppliers but principally they 
should be sufficiently similar that the mill´s project team 
can comfortably express to their management that “tech-
nically these scopes are equivalent and the purchase de-
cision can be made by financial rather than technical cri-
teria”. Managers should set this as a target to the technical 
team responsible for the scope definition.

The guarantees that come from a machinery supplier are 
only going to cover the functionality of their rebuilt com-
ponents and not the operation of the whole line. Grey are-
as do sometimes arise with rebuilds when considering the 
integration of new components with the original paper 
making line. Thus it can be seen that rebuilds can be more 
challenging than building a complete new papermaking 
line where guarantee responsibility falls more heavily on 
the main supplier. Good scope definition is ultimately the 
responsibility of the buyer not the supplier, since it is the 
buyer that has to live with the long term consequences of 
any short comings. It is unwise to compromise the extent 
and experience of the resources dedicated to this activity 
in the early stages of a project.

Small and medium sized paper companies do not usually 
have sufficient engineering resources to maintain perma-
nent teams capable of running anything but the smallest 
scale rebuild projects. Therefore in most cases a project 
team must be assembled on a case by case basis from a mix 
of engineering resources available in the mill. Inevitably 
this means some regular engineering (and maybe mainte-
nance) functions are going to be compromised throughout 
the project´s duration. Ideally, the project team must be 
fully dedicated to the project. Practically, due to lack of 
resources it may be necessary to divide people´s respon-
sibilities between project and their “regular” job. In the 
latter case it is then simply necessary to accept that due 
to resource limitations the project´s function will be com-
promised. This unpleasant reality is simply a reflection of 
the fact that limited resources are often the restriction for 
a company to be able to implement projects – more so than 
lack of availability of projects that are financially attrac-
tive. The most skilled people are always in demand and 
there will always be competition for their time. 

The resources necessary for carrying out the detail engi-
neering will be purchased from an external Consulting 
Engineering company. The Consultant selected is also the 
result of a competitive bidding process. The CV and gener-
al experience level of at least the leaders of the main engi-
neering disciplines who will be assigned as responsible for

the project in question (civil, piping, automation, electrical 
etc.) should be carefully scrutinized. It is not sufficient to 
look at an overview of the consultant´s rebuild reference 
list. While it is accepted that younger engineers will inev-
itably be part of the team, they must be led by those with 
sufficient experience. In a total project´s cost the fraction 
arising from consulting fees is minor compared to equip-
ment supply. Experience rather than cost differences 
should be the main criterion when choosing a consultant. 
Another small detail about cost saving deserves mention. 
The consulting engineering company´s contract should be 
made such that there is at least some co-ordination func-
tion from a Consultant´s resident on site during the project. 
It is extremely unwise to have the detail engineering being 
performed entirely remotely and with only occasional site 
visits. Seamless integration of new equipment into an ex-
isting line is the single greatest risk factor for rebuilds. This 
requires a lot of attention to detail, site checking, drawing 
revision etc. These activities simply do not get done well 
enough if the Consultant does not have permanent rep-
resentation on site.

Having the Consulting Engineering company on site is a 
partial solution to another common problem on rebuilds. 
During the life of a paper machine there will be a constant 
stream of minor modifications, replacement of obsolete 
components, changes from the original to improve relia-
bility etc. Unless these changes are properly documented, 
the original drawings (particularly process and instru-
mentation) gradually become obsolete. Oddly this is not 
a short term problem as both operators and maintenance 
are aware of the changes and can manage quite well on 
a day to day basis without totally accurate documenta-
tion. Because there are no seriously adverse short term 
consequences from not providing sufficient resources to 
maintain documentation up to date, there is a natural ten-
dency to downscale the engineering resources to the level 
where this activity is either ignored or has a very low pri-
ority. However conflicts can arise on rebuilds if obsolete 
documentation is used by machine suppliers or consult-
ing engineers as the basis for designing the integration of 
new equipment into the existing line. In the worst case 
these conflicts are only realized during construction and 
start up. In these circumstances ad hoc solutions must be 
quickly created just to survive. Unfortunately these same 
ad hoc solutions have a habit of becoming permanent 
and also remain poorly documented. If the paper com-
pany does not have sufficient resources available to keep 
documentation up to date then there must at least be an 
awareness of the importance of this issue such that site 
inspection and initial “as existing” drawing revisions are 
included in the Consulting Engineer´s scope of responsi-
bility. This job needs to be done and paid for at some point.

18
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Another potentially difficult area is the definition of the 
“limits of supply” (sometimes referred to as “battery lim-
its”). It is worth putting a lot of effort into ensuring that 
the limits of supply of all suppliers are well understood. 
Confusing assumptions and misunderstandings can arise 
and when they do the consequences can be serious. Re-
builds will often need to have these limits set differently to 
those used for a new machine.  Major work activities can 
get missed if this process is not done well. So review this 
matter to the point of exhaustion – right down the point of 
who is responsible for the last cable termination. The devil 
is in the detail for this issue.

One more area of activity that requires wise management 
oversight is the checkout procedure. Both to save time 
and to ensure completeness this needs to be properly de-
fined in the project phase well before its implementation. 
Particularly if there have been implementation delays, it 
is tempting to “short cut” the checkout procedure. Usual-
ly any consequences arising from an inadequately per-
formed check out become obvious quick enough and the 
only loss is the additional time to rectify the faults found 
after start up. However on three occasions in the author´s 
experience serious consequences of a poorly performed 
check out have only come to light years after start up.

Training for operating crews is obviously an important 
part of any rebuild so it requires an experienced person 
dedicated to managing this activity. Training has three 
phases. First there should be a preliminary training to 
make the crews and other interested parties, aware of the 
general scope of the project. Secondly there will be detailed 
training for the crews – usually classroom training but 
sometimes also with simulation of automation modifica-
tions. The third phase is a follow up after the machine has 
been running long enough to be able to sort out the harsh 
reality of actual operating procedures compared to what 
was anticipated in the second phase. This third phase is an 
opportunity to get feedback on the best operating practice 
and to standardize that best practice across all the crews.

In the author’s experience of having been the trainer in 
several projects, the “train the trainer” approach is abso-
lutely the best training method. “Train the trainer” means 
taking one or two senior crew members and have the var-
ious equipment suppliers “super train” them. These senior 
super trained crew are the ones who conduct the training 
for the rest of the crew. The main benefit of this system 
is that the “super training” expertise stays on the machine 
after the project is completed. A second benefit is there is 
no barrier arising from the teaching language between 
trainer and trainee as inevitably happens when machine 
suppliers conduct classroom training (other than in Finland

or Germany). Classroom training through a translator is 
a hopeless task but that barrier just disappears with the 
“train the trainer” process. A third benefit is that the train-
ing material is adapted in both language and scope to the 
specifics of the rebuild in question and effectively becomes 
the operating manual. Conversely the operating manuals 
from suppliers are always “generic” and never customized 
so well as when done by people familiar with the machine. 
A fourth benefit is that the training can be made well in 
advance of the shutdown. If the suppliers are left with the 
training responsibility the training is inevitably done dur-
ing the shutdown itself. This compromises the result since 
both trainers and trainees are otherwise too busy with 
shutdown activities to dedicate much time to classroom 
training. Training for the maintenance crew can be sim-
ilarly handled by “train the trainer”. There is however a 
weakness in the “train the trainer” approach. If after train-
ing those senior crew to be experts, the subsequent mill 
level training is not actually organized and carried out, the 
situation is actually worse than having used a supplier’s 
conventional class room training. Seems unbelievable – 
but sadly it has happened!

Papermaking folk lore is full of stories of things that have 
gone wrong. In addition to the pure amusement value of 
these stories there are lessons to be learned. Here are a few 
that came back to haunt me as I wrote this article…

In Mill A, a winder rebuild included a new drive and a new 
spreader roll from different suppliers. The startup was truly 
awful. There were spreading problems in acceleration (cut-
ting divergence giving a mismatch of core and paper width) 
and on slow down (cutting convergence giving married 
rolls). It was not possible to make saleable rolls despite hav-
ing saleable paper from the paper machine.  The problem 
originated from a lack of communication between the two 
equipment suppliers regarding the required speed control 
accuracy for the spreader roll. We had a grey area with both

Rebuilding projects can also require special training
for running at high speeds.
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suppliers denying any responsibility – oh joy! Just to sur-
vive using the newly installed drive, it became necessary 
to remove the spreader roll and revert to the winder´s orig-
inal static “D” bar spreader. (It had been taken to the scrap 
yard and we had to recover it from there and re-install it.) 
Put this one on the list of “impossible to anticipate in the 
risk analysis!” This was a case where the papermaker just 
had to survive using his own common sense rather than 
the supplier’s expertise. “Yeah no worries mate”.

In Mill B, there was as a lot of pressure (as usual) to com-
plete the shutdown with the minimum downtime pos-
sible. An instruction was given that in the dryer section 
all the existing small bore piping (lubrication, hydraulics, 
compressed air, control cabling) had to be removed as 
quickly as possible prior to starting installation of the mod-
ifications. The contractor responsible for this removal fol-
lowed instructions – actually rather too well. Next morn-
ing it transpired they had simply cut out all the old piping 
rather than disassembling it. They were not told that much 
of the piping would have to be reinstated later on to serve 
the rebuilt equipment. Now the shutdown´s critical path 
changed to sourcing replacement small bore piping on an 
emergency basis and ad hoc working to reinstate that pip-
ing. The moral to this story is a very general one – just try 
to remain aware of the pitfalls possible from poor commu-
nication. This contractor needed to be told how to remove 
the piping – not just to do it as fast as possible. “Que pena, 
não importa”

In Mill C, a forming section rebuild was started up only to 
find the pipeline from vacuum header to couch roll was ac-
tually missing. In truth it was also missing from the Engi-
neering Consultants drawings so it was no big surprise that 
the piping contractor did not install it. Well, pipelines are 
quick to build so we soon had that in place. But with the next 
attempt at start up there was still no vacuum on the couch 
roll. Strange! Well, the vacuum blower had been serviced in 
the shut so most likely it was done incorrectly. The service 
engineer for the blower was recalled, the blower stripped 
and inspected and “blind tested” to confirm the blower was 
actually running absolutely OK. Finally suspicion fell on the 
couch roll itself. The roll was removed and the vacuum box 
dismantled and inspected. Finally it was discovered that the 
vacuum box´s seals were jammed. The original vacuum box 
came from supplier A but the rebuild (including the vacu-
um box modification) had come from supplier B. The details 
of their seal designs were slightly different. Supplier B had 
not properly understood the details of supplier A´s design 
resulting in the service work being done incorrectly. A com-
edy of errors where none of the parties involved got it right 
first time (or even second time!) “C´est la vie”.

This article is intended as an “awareness alert” for all par-
ties involved in rebuilds. If project engineers, papermak-
ers, technical experts, equipment suppliers, consulting 
engineers and managers are at least aware of the issues 
described here, they can take steps to ensure that good 
practices are followed.

A palavra plástico deriva da palavra Grega plastikos que significava 
pronto para ser moldado.

A facilidade de moldagem, o custo baixo, a resistência à corrosão, a 
durabilidade, a capacidade de isolamento, térmico e eléctrico, permi-
tiram que o plástico tenha tornado as nossas vidas mais fáceis, seguras 
e agradáveis. E não é por acaso que, tendo-se iniciado, em 1950, a pro-
dução de plásticos em larga escala com 2,5 Mton, se tenham atingido, 
em 2015, as 322 Mton, das quais 62 Mton de fibras sintécticas, e que 
haja previsões para a produção duplicar até 2025 e triplicar até 2050. 

A Pasta Solúvel,
os Plásticos e o Ambiente

JOÃO PINHO
FERREIRA
Sócio Honorário n.º 32
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Todavia, uma das suas melhores propriedades, a durabili-
dade, acaba por ser o seu maior constrangimento ambien-
tal, pela sua difícil biodegrabilidade. 

Uma das maiores preocupações ambientais actuais é a des-
carga de microplásticos( fibras de plástico com comprimen-
to inferior  a 5 mm) para os rios e os oceanos. Cerca de dois 
terços desses microplásticos são fibras provenientes do des-
gaste dos pneus, que são responsáveis por 28%, e de fibras 
têxteis sintécticas, de origem petroquímica,responsáveis 
por 35%, e que são libertadas, por abrasão e corte, duran-
te as lavagens de roupa, domésticas e industriais. Pela sua 
dimensão, não são retidas nos filtros das máquinas de lavar 
e nas Estações de Tratamento de Efluentes. Como não são 
biodegradáveis, ao serem ingeridas pela fauna marinha, 
entram na cadeia alimentar, com os riscos inerentes. 

Desta preocupação e pressão ambiental advém uma opor-
tunidade para a Pasta Solúvel, matéria-prima para a pro-
dução de fibras têxteis à base de celulose, biodegradáveis, 
produzidas a partir de matéria-prima renovável e rastreá-
vel, a madeira.

Em 2018 produziram-se, a nível global, 111 Mton de fibras, 
das quais

   32Mton de fibras naturais, incluindo 26,7 Mton
   de algodão
    72 Mton de fibras sintécticas, de origem petroquímica
   7 Mton de origem celulósica

Tradicionalmente a Pasta Solúvel era produzida pelo Pro-
cesso ao Sulfito. A Caima, que utilizava este processo para 
produção de Pasta de Papel fez a reconversão para Pasta 
Solúvel entre 2012 e 2015. Este tipo de pasta requer mais 
adição de SO2 para prolongar o cozimento, com pH mais 
baixo, a que se segue um andar de extracção alcalina, para 
remoção das hemiceluloses. Para o controle da viscosidade 
e a remoção de Cálcio, o mais adequado é a utilização de um 
andar de Ozono no Branqueamento, a média consistência.

Nos últimos anos começou também a ser utilizado o Pro-
cesso Kraft, ao Sulfato, Fase Vapor, para a Produção de Pas-
ta Solúvel, o chamado PHK (produção de pasta kraft, com 
pré-hidrólise).

Através da adição de vapor às aparas, na fase inicial, ge-
ra-se ácido acético que ataca e dissolve as hemiceluloses, 
seguindo-se o cozimento tradicional, alcalino, para remo-
ção de lenhina e das hemiceluloses restantes.Este processo 
já tinha sido testado e utilizado, durante alguns anos, num 
Digestor contínuo, protótipo, na Celbi, a partir de 1967.

Com estes avanços, a produção europeia duplicou a sua ca-
pacidade a partir de 2010, ao reconverter Pasta Papeleira 
para Pasta Solúvel

Como propriedades características da Pasta Solúvel desta-
cam-se um teor de AlphaCelulose> 92%; teor de hemice-
luloses inferior a 3%; número K <0,5 e teor de cinzas <0,1. 
Brancura na ordem dos 92%.

A Pasta Solúvel é classificada como Pasta Viscose, quan-
do destinada à produção de ramas ou fibras contínuas de 
viscose, ou como Pasta Hi-Alfa ou Pasta de Especialidades, 
quando utilizada para a produção de acetatos de celulose, 
éteres de celulose e nitrocelulose.
Chama-se Pasta Solúvel, porque o processo a jusante se ini-
cia com solubilização da celulose com Soda Cáustica, pro-
duzindo uma massa viscosa, e daí o nome Viscose, formado 
por amálgama das palavras viscosidade e celulose.

A Viscose foi descoberta nas últimas décadas do Século 
XIX, mas a sua produção à escala industrial só começa a 
ser relevante a partir de 1910. Durante a Primeira Guerra 
Mundial os Alemães desenvolveram, em larga escala, pro-
cessos de produção de ramas de fibras de viscose para subs-
tituição das ramas de algodão, que eram controladas pelos 
seus inimigos, EUA, Reino Unido e colónias.

As fibras de Viscose podem ser de dois tipos: ramas de 
viscose, cortadas, durante a produção, com comprimento 
inferior a 40 mm, com características semelhantes às do 
algodão e da lã, fornecidas em fardos; fibras de viscose, con-
tínuas, semelhantes à seda, enroladas em bobines.

No processo clássico, a Viscose é dissolvida numa solução 
de Soda Cáustica a 18%, prensada, triturada e seca ao ar; 
de seguida é tratada com Bissulfureto de Carbono gasoso, 
para formar uma solução de Xantato de celulose, reagindo 
depois com uma solução de Soda Cáustica diluída para pro-
duzir a chamada Viscose, contendo 5-7% de Sódio e 7-10% 
de celulose. A Viscose é então extrudida, passando por um 
banho contendo Ácido Sulfúrico, e, sob tensão, coagula e 
solidifica os filamentos, já como celulose regenerada,na 
forma de fibras muito finas, e contendo também Sulfato de 
Zinco,que promove a formação de uma fibra com tensão 
de ruptura mais elevada (aplicável no fabrico de telas para 
pneus e cintos de segurança). O processo gera como sub-
-produtos o Sulfato de Sódio e o Sulfureto de Hidrogénio, 
que é reutilizado, após conversão em Ácido Sulfúrico.Den-
tro dos grandes produtores de fibras de viscose destaca-se a 
Lenzing, com fábricas na Áustria, Canadá, EUA, Indonésia 
e Reino Unido e que produz três tipos de fibras, a Viscose 
tradicional, desde há 75 anos, a Modal desde há 50 anos e 
Tencel, nome comercial da fibra Lyocell, desde há 20 anos.
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 (e daí a sua grande expansão nos climas quentes e húmidos 
dos países asiáticos).
- Versáteis, misturam-se com qualquer tipo de fibra.

Vantagens ambientais das fibras têxteis, de base celulose

-Totalmente recicláveis, produzidas a partir de madeira 
proveniente de florestas sustentáveis, com certificação de 
cadeia de custódia FSC e PEFC.
- Consumos de água e nutrientes, inferiores aos do algodão, 
que tem ainda o problema dos pesticidas e da ocupação de 
terrenos férteis, cada vez mais necessários face ao aumen-
to da população mundial.
-Impactos insignificantes em termos de toxicidade huma-
na, de ecotoxicidade da água do processo e de eutroficação.
    
Por outro lado, as fibras sintécticas, de origem petroquími-
ca, são dificilmente biodegradáveis e são produzidas a par-
tir de matérias-primas não sustentáveis.

O grande problema das fibras de origem celulósica conti-
nua a ser o seu preço elevado, mas uma consciencialização 
ambiental, cada vez maior, dos consumidores promoverá 
uma r predisposição acrescida para a compra de tecidos 
produzidos com fibras mais caras, mas recicláveis e menos 
agressivas ambientalmente.

No processo de fabrico da fibra Modal semelhante ao da 
produção de Fibra de Viscose,a carga de Bissulfureto de 
Carbono é aumentada e o teor de Ácido Sulfúrico no ba-
nho de coagulação é bastante inferior. A fibra, semelhante 
à Fibra de Viscose tradicional, tem menor teor de celulose, 
usa um processo de fiação diferente e apresenta maior re-
sistência a húmido.

A produção da fibra Lyocell é ambientalmente mais favo-
rável, porque é produzida por dissolução da Pasta Solúvel 
com um solvente orgânico, não tóxico, e que tem uma taxa 
de recuperação superior a 99%, o NMMO ( N-metilmorfoli-
na-N-óxido).

Das aplicações da Viscose destacam-se a produção de ra-
mas de fibras têxteis (fornecidas em fardos), fibras contí-
nuas (enroladas em bobines), cordoaria (fabrico de pneus), 
películas de celofane, esponjas, revestimentos de salsichas.

Características das fibras têxteis, de base celulose

- Teor de celulose e brancura elevados, distribuição unifor-
me do peso molecular.
- Proporcionam tecidos respiráveis, com toque natural e 
excelente retenção de cores.
-Capacidade de absorver mais humidade do que o algodão

Neste artigo gostaria de chamar a atenção para uma área que nem sem-
pre é muito falada entre os papeleiros, mas que é fundamental para quem 
imprime: A Gestão da Cor (Colour Management). É algo sobre a qual tenho 
imensa curiosidade e interesse, embora reconheça com humildade a mi-
nha ignorância, face á sua complexidade e profundidade, podendo o seu 
estudo projetar-se para um conhecimento infinito.

Todos sabemos que a cor não tem existência material, mas que se trata de 
uma sensação que temos ao descodificar a reflexão da luz que chega aos 
nossos olhos. Cada objeto que existe ao nosso redor, quando atingido pela 
luz absorve uma parte dela e reflete a restante e é essa restante que nós 
captamos e interpretamos como cor. Uma das faculdades mais maravilho-
sas do ser humano que a natureza não esqueceu de lhe proporcionar, em-
bora não restringido a ele.

A Gestão da Cor

VITOR CRESPO
Sócio n.º 353
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Alguns de nós lembrar-se-ão das primeiras transmissões a 
cores em televisão, em Portugal, que ocorreram durante a 
cobertura das eleições presidenciais portuguesas de 1976 
e a introdução efetiva para a versão portuguesa dos Jogos 
sem Fronteiras a 5 de setembro de 1979. O que na altura 
teve o enorme significado de passarmos a ver o “mundo” 
a cores. Aquela “visão a cores” aos dias de hoje é algo ini-
maginável, mas tal transformação só foi possível por se ter 
conseguido aumentar o nível de resolução e distribuição 
de cores nos écrans. Muito dos resultados obtidos se devem 
fundamentalmente ao nível do conhecimento sobre a Ges-
tão da Cor. A tecnologia limitou-se a ser o corolário deste 
conhecimento e a sua aplicabilidade prática.

A Gestão da Cor, por definição, abrange um conjunto de 
processos e algoritmos com o objetivo de reproduzir o con-
teúdo de dispositivos com écran, de forma que esse con-
teúdo seja visualmente coincidente e percetível. Mas, este 
conceito aplica-se também na indústria gráfica de forma a 
ser possível reproduzir da forma mais aproximada possível 
entre o que é visualizado num écran e o que consigamos re-
plicar num substrato, por exemplo, no papel. O mais impor-
tante dos conceitos aplicados é o designado por perfil ICC.

Num dos artigos que escrevi nesta revista referia-me à vi-
sualização das cores em RGB (Red, Green, Blue), nos écrans, 
e a sua transposição ou conversão para CMYK (Cyan, Ma-
genta, Yellow, Black) nos trabalhos de impressão, em subs-
tratos como é, por exemplo, o papel.

Na Gestão da Cor, um perfil ICC é um conjunto de dados 
que caracteriza a cor de um dispositivo, quer esteja defini-
do como informação de entrada, quer como saída, ou um 
espaço de cor de acordo com as normas promulgadas pelo 
“International Color Consortium” (ICC). Este perfil determi-
na os atributos de cor de um determinado dispositivo ou 
equipamento, por mapeamento entre este dispositivo do 
seu espaço de cor e o perfil do espaço de ligação. Trata-se de 
um perfil tridimensional definido por coordenadas CIELAB 
(L*, a*., b*) ou CIEXYZ. Os mapeamentos podem ser especi-
ficados com base em tabelas, aplicando interpolações ou 
usando um conjunto de parâmetros para transformações.

Suponhamos que se pretende imprimir uma imagem, sendo 
necessário a transformação de RGB para CMYK. O 1º passo 
é obter os dois perfis ICC respetivos. Para a conversão, cada 
coordenada RGB é convertida no perfil do espaço de liga-
ção, usando o perfil RGB. Depois, no perfil de espaço de liga-
ção tridimensional CIELAB ou CIEXYZ, é convertido em 4 
valores, C(cyan), M(magenta), Y(yellow) and K(Key=black).

Apenas para dar uma ideia do que se passa na indústria 
gráfica, considerando como exemplo a impressão offset, 
existem 3 passos fundamentais a serem considerados:

1. Calibração do equipamento de impressão: face a uma 
dada parametrização do equipamento é possível garantir 
que se mantém ao longo do tempo e que é possível monito-
rar o seu estado de parametrização. Trata-se de um procedi-
mento normalmente realizado pelos fabricantes dos equi-
pamentos de impressão e de acordo com procedimentos 
normalizados, caso da impressão offset com a norma ISO 
12647-2:2013 – Graphic Technology – Process control for 
the production of hal-tone colour separations, proof and 
production prints – part 2: offset lithographic processes.  

2. Caracterização: uma vez o equipamento calibrado, pro-
cede-se à caracterização, ou seja, neste processo determi-
na-se como o equipamento reproduz e apresenta as cores 
de acordo com os “settings” definidos na calibração. O 
resultado desta caracterização é o perfil ICC, permitindo 
como já referido, que as cores em CMYK se aproximem o 
mais possível das cores em RGB.

3. Conversão (separação): normalmente realizado em Pho-
toshop, significa a transformação de uma imagem numa 
tabela de valores nas coordenadas em CIELAB ou CIEXYZ, 
para a produção das chapas de impressão em CMYK.

E onde é que o papel entra nesta equação? Pois bem, tam-
bém o papel tem o seu perfil ICC, definido de acordo com 
o procedimento ISO 13655:2009 – Graphic technology – 
Spectral measurement and colorimetric computation for 
graphic arts images. A sua brancura definida nas coorde-
nadas CIELAB, ao ser considerada a parametrização antes
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da impressão, vai permitir obter a melhor qualidade de 
impressão, com as cores mais próximas do “original” RGB, 
mas também a sua reprodutibilidade ao longo da repetição 
de impressões. É assim possível dizer que num trabalho, a 
1ª impressão, a centésima, a milésima, a décima milésima 
mantém constante a qualidade de impressão.

Nesta abordagem, procurei partilhar alguns princípios 
fundamentais sobre a Gestão da Cor, mas o que pretendo 
também transmitir é que a tecnologia de impressão já apre-
senta muitas soluções para atingir elevados níveis de qua-
lidade do trabalho final. Mas há uma variável que a nós, 
papeleiros, nos diz respeito, como a componente funda-
mental de controlo: a “variável” papel e a sua consistência de

qualidade. Quanto melhor for a consistência do produto, 
seguramente maior será o seu impacto, em particular, nos 
tempos de “set up” para atingir o nível de qualidade preten-
dido, menores desperdícios e melhor a qualidade do pro-
duto final.

Mais uma vez, e como corolário, os papeleiros têm um 
papel fundamental sobre a qualidade do produto que en-
tregamos ao mercado, em que a sua consistência deve ser 
sempre um fator preponderante a ter em conta. Podemos 
não fazer o melhor dos produtos, mas a sua consistência 
será seguramente sempre valorizada por quem imprime e 
por quem aprecia e admira o trabalho. Temos, como pape-
leiros, um “papel” fundamental no resultado final. 

MANUEL DELGADO

Celulose e Papel - os pioneiros
da economia circular 

Sócio n.º 636

A industria de celulose e papel são os pioneiros da econo-
mia circular, à medida que o mundo enfrenta o desafio dos 
recursos naturais finitos, as indústrias estão a construir 
economias circulares para se sustentarem sendo a indús-
tria de papel e celulose um dos pioneiros na adoção dessa 
abordagem. 
O mundo terá 2 bilhões de novos consumidores de classe 
média até 2030, o que inevitavelmente significa que os ní-
veis de consumo aumentarão. Como resultado, o mundo é 
tomado pelo problema de equilibrar a crescente procura 
por matérias-primas, com uma oferta finita.
Então, qual poderá ser a solução? As economias circulares 
podem ter a resposta.

Uma economia circular é um sistema destinado a maximi-
zar a utilização de recursos e reduzir os resíduos, utilizando  
o melhor uso possível de um produto. Ao contrário do tra-
dicional “take and make”, uma economia circular prospera

em um modelo de “Reutilização e Reciclagem”. Para a indús-
tria de celulose e papel, este modelo chega perto de casa.
 
O primeiro artigo manuscrito nos tempos medievais veio 
de têxteis reciclados.
Quando a procura por papel cresceu no século XIX, e não 
havia têxteis reciclados suficientes disponíveis, a fibra de 
celulose foi introduzida.

A abordagem da economia circular continua a servir 
bem a indústria, mesmo nos tempos modernos.
“A reciclagem de papel gráfico, como jornais e revistas, em 
grande escala organizada começou na década de 60”.
As empresas de papel começaram a comprar seu papel de 
volta das autoridades locais, garantindo que o material re-
ciclável está sempre disponível. Na verdade, a reciclagem 
na indústria aumentou 49% desde 1998 para chegar a 19,5 
milhões de toneladas.
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Em 2017, 72,3% de todo o papel consumido na Europa foi 
reciclado, de acordo com o Conselho Europeu de Recicla-
gem de Papel. Os signatários da nova Declaração Europeia 
sobre reciclagem de papel comprometeram-se a atingir 
uma taxa de reciclagem de papel de 74% até 2020. Mas há 
algumas barreiras para alcançar esse objetivo.

Infelizmente, em algumas regiões, especialmente na Europa 
Oriental, o nível de recolha é baixo, no entanto, se alguém 
coloca um jornal no caixote do lixo em geral, não podemos 
recuperá-lo. Produtos à base de tissue, como papel higiénico, 
fraldas e guardanapos geralmente não podem ser reciclados.

Todo mundo tem a responsabilidade de reciclar, trabalhan-
do em estreita colaboração com a fileira do papel com os for-
necedores de tinta, gráficas, fabricantes de embalagem, co-
las e máquinas para garantir que podemos reutilizar o papel.

Alguns dos produtos finais não podem ser reciclados atual-
mente em grande escala, no entanto, produtores como o 
fornecedor de etiquetas, por exemplo, desenvolveram re-
centemente um novo tipo de cola para rótulos que agora 
podem ser facilmente separados do papel durante o pro-
cesso de reciclagem.

Na prática, o papel só pode ser reciclado de cinco a sete ve-
zes, pois, além do fato de que nem todo papel é devolvido 
aos produtores de papel, parte das fibras se perde durante o 
processo de recuperação, recolha e triagem.

Isto significa que não se consegue recolher o suficiente do 
consumo para as crescentes necessidades.

Para substituir as perdas, é necessária a introdução de fi-
bras virgens de celulose, usadas para vincular a economia 
circular a ciclos naturais sustentáveis.

Esta é uma oportunidade para a indústria inovadora de ce-
lulose em áreas que vão desde têxteis até cuidados de saúde.

Quando uma árvore é colhida, geralmente três ou quatro ár-
vores são plantadas e quando colhidas, todas as partes da ár-
vore são usadas com responsabilidade de forma sustentável.

Nos processos de economia circular, estão permanente-
mente a aparecer sistemas inovadores, com matérias-pri-
mas e produtos no final de seu ciclo de vida útil. Por exem-
plo nalgumas industrias de celulose e papel vendem-se 
sub-produtos de parte dos fluxos paralelos de produção de 
papel para a indústria de produção de materiais de constru-
ção civil proporcionando produtos inovadores e de extraor-
dinárias performances, como tijolos, argamassas.

Uma outra utilização dos sub-produtos menos nobres ain-
da podem ser usados em processos de pirolise para a pro-
dução de gases fracos ou diretamente para a produção de 
calor e energia. 

No fim de linha as cinzas que sobram são usadas como 
subprodutos para branquear papel ou para estabilização do 
solo durante a construção de estradas.

A indústria de celulose e papel tem a vantagem de ser pio-
neira na promoção do conceito de economia circular. Mes-
mo antes que as pessoas soubessem o que era a economia 
circular, estávamos a ser  guiados pelos seus princípios, mas 
ainda há imensas possibilidades a explorar.

A Europa não tem escolha. Há uma enorme competição por 
recursos limitados em todo o mundo. Então, devemos fazer 
o uso mais inteligente do material. Não podemos ter suces-
so a menos que façamos da economia circular um sucesso.
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A PRADO KARTON (PK) tem a sua origem, na Companhia 
do Papel do Prado (CPP) estabelecida há quase 250 anos 
(1772) no Concelho de Tomar.

A Fábrica produziu diferentes tipos de papéis e cartolinas, 
ao longo da sua história (escrita e impressão / fiduciários / 
marcas de água / embalagem, etc.).

Na década de 70 do séc. XX decidiu especializar-se no fa-
brico dos chamados Cartões Planos (Multiplex) tendo ad-
quirido uma máquina de 2,48 m, especifica para o efeito. 
Estes cartões destinam-se principalmente à produção de 
Embalagens para diferentes sectores económicos (Ali-
mentar e Bebidas / Têxtil e Calçado / Higiene e Limpeza / 
Farmacêutica / Iluminação e Energia / Pequenos electro-
domésticos, etc.) mas também são aplicados na actividade 
Editorial (capas de publicações) e Publicitária (displays / ou-
tdoors) e ainda em moldes da Indústria Automóvel.

A partir de meados dos anos 80, na sequência da adesão 
de Portugal à CEE, a Empresa enfrentou a concorrência ex-
terna de forma inteligente, criando espaços de penetração 
nos mercados vizinhos (designadamente Espanha) através 
de um processo de melhoria continuada dos padrões de 
qualidade e de adequação à transformação litográfica dos 
seus Cartões.

Já na década de 90, a PRADO foi considerada por duas ve-
zes (1997 e 1999) a melhor empresa do sector da Pasta e do

Papel em Portugal (revista Exame) distinção que traduziu 
os resultados de uma orientação prosseguida desde a déca-
da anterior e baseada no investimento continuado na me-
lhoria de qualidade, na flexibilidade e eficiência produtiva 
e na racionalização energética. A Empresa obteve, entre-
tanto as Certificações de Qualidade e Ambiental.

Em finais de 1999, a CPP foi vendida pelo seu acionista (Por-
tucel) a uma empresa financeira (Finpro). A Companhia in-
tegrava duas fábricas – a de Tomar (cartões planos) e a da 
Lousã (cartolinas).

Durante a década de 2000, sob a tutela do novo acionista, 
assistiu-se à separação jurídica das duas unidades fabris 
(2003) tendo sido criadas a Prado Karton (Fábrica de To-
mar) e a Prado – Cartolinas da Lousã (Fábrica da Lousã). A 
Finpro manteve-se como acionista maioritário das duas 
Empresas.

Ao longo dessa década a PK foi capaz de enfrentar diferen-
tes conjunturas económicas (não obstante ter sofrido uma 
significativa redução do investimento, dada a natureza não 
industrial do accionista) através da combinação de produtos 
“commodities” (principalmente no mercado ibérico) com 
“especialidades” – cartões com tratamentos específicos de 
resistência à gordura e humidade – permitindo-lhe pene-
trar em “nichos”, em mercados de maior exigência qualita-
tiva (como o Reino Unido à cabeça, mas também na Irlanda, 
Bélgica, Polónia, Itália, Suíça, França etc.).

PRADO KARTON 
EX-COMPANHIA
DO PAPEL DO PRADO

J. FERREIRA DA SILVA
Sócio n.º 546
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A Fábrica operava em regime de laboração continua (4 
turnos) e tinha uma capacidade de produção líquida (aten-
dendo ao “mix” de cartões) de c. de 32.000 ton/ano. A sua 
orientação estratégica baseava-se nos factores Qualidade 
(adequação à transformação gráfica e abertura à inovação) 
e Serviço (flexibilidade e rapidez no atendimento dos pe-
didos da industria). Possuía 100 trabalhadores e, nos anos 
mais favoráveis, facturava cerca de 20 M€, apresentando 
sempre resultados positivos. Tinha cerca de 200 Clientes 
directos (litografias, distribuidores e “traders”) sendo 50% 
no mercado Interno e 50% em mercado Externo (onde 
avultavam a Espanha e R. Unido).

A partir de 2011/12, a PK começa a sofrer os efeitos de 
orientações comerciais erradas, tomadas pelo acionista, o 
que levou ao afastamento progressivo de um núcleo im-
portante de Clientes, que vinham sustentando uma subs-
tancial ocupação da capacidade produtiva. Este factor, 
conjugado com a ausência de investimentos (designada-
mente para tratamento de matérias-primas e redução de 
custos energéticos) e também, uma degradação progressi-
va da situação financeira do próprio accionista (que condu-
ziu à sua insolvência em 2015) abateram-se sobre a Fábri-
ca, afectando significativamente o seu acesso a crédito e a 
seguros de crédito. A quebra das vendas e os consequentes 
resultados negativos de exploração, marcaram a activida-
de, a partir de 2012.

Em 2015, a insolvência da Finpro, determinou uma suspen-
são da actividade da PK, entre Outubro desse ano e Abril de 
2016, enquanto se aguardava a venda judicial dos activos 
do accionista.

Em Abril de 2016, a PK retoma a sua actividade produtiva, 
sob a tutela de um novo accionista financeiro (Atena Equi-
ty Partners) mas em regime de “lay-off” com uma produção 
limitada a 2 semanas/mês e com restrições na gama de car-
tões. Com o empenho e a dedicação dos seus colaboradores, a 
recuperação conseguida paulatinamente, ao nível da Clien-
tela (interna e externa) esbarra com limitações de capacida-
de produtiva e de recursos para financiar a actividade.

Em Junho de 2017, o acionista pede a insolvência da PK, 
com alegações que, em nosso entender, não traduzem as 
verdadeiras causas da insuficiente recuperação do equi-
líbrio de exploração da mesma, revelando um manifesto 
desinteresse pelo efectivo potencial de retoma da sua ren-
tabilidade.

Isto, não obstante o Centro Fabril da Prado dispor ao seu 
serviço, valores humanos profissionais de reconhecido 
mérito, disciplinada produtividade, respeito e amor à cau-
sa, merecedores da melhor compensação. 

Gente desta estirpe, fazia realmente jus a melhor sorte.

PRADO KARTON - Tomar
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Há alguns anos, visitei a RTP, precisava de saber como 
aquilo se fazia tecnicamente. Ali, o responsável disse algo 
que nunca esqueci. Ao início, a televisão era essencialmen-
te um desafio técnico. Mais tarde, nos anos 80, o processo 
começou a ser controlado pelos jornalistas e posteriormen-
te pelos cenografistas, hoje com o advento da televisão di-
gital, do 3D e do CGI (computer generated imagery), voltou 
ao início. Neste ciclo, tal como em todos, desenrolam-se 
importantes processos de aprendizagem, de falhanço e de 
vitória, mas tal como foi dito, se não tivesse sido assim, po-
deríamos até estar uma era à frente, quem sabe na era da 
TV holográfica. A tecnologia é atualmente um dos suportes 
base da humanidade. Em parte, é o que nos alivia de enor-
mes cargas físicas, insustentáveis para a condição humana, 
é o que nos permite comunicar, expressar, amar e até viver 
mais tempo, e é também a tecnologia que nos permite pro-
duzir com velocidades e eficiências extraordinárias.

Portugal, algures entre 2010 e 2015, fase de ressaca de uma 
crise económica que alguns chegaram a comparar à grande 
depressão. É nesta fase que surge em força na indústria o 
tão esperado ataque ao desperdício, aliado à importância 
da melhoria contínua, da criatividade e da organização, 
associados a um conjunto de ferramentas que parecem 
interessantes. Ao mesmo tempo, começa a falar-se do pa-
radigma da nova indústria que vai surgir. Poucos sabem o 
que vai acontecer, a maioria não está preparada. Entretan-
to, surge uma inesperada regressão para processos analó-
gicos redundantes e de recorte colorido, distantes de uma 
indústria pesada de processo contínuo e em cascata, por 
inerência, altamente técnica. Nota-se desconforto entre 
quem possui hard skills e know-how, entre os que fazem 
realmente acontecer, que produzem e que aplicam grande 
esforço em sacrifício da sua vida pessoal em familiar. No 
norte da Europa, à mesma época, estendem-se milhares de 
quilómetros de fibra óticas, otimizam-se infraestruturas e a 
indústria local prepara-se para o que vai surgir.

2013, Geoff Nicholson, embaixador e antigo vice-presiden-
te da 3M, concede aquela que é uma das mais importantes 
entrevistas na história da melhoria contínua e da tecnolo-
gia. A 3M no início do século, aposta em James Mcnerney, 
protegido de Jack Welsch. Após 3 ou 4 anos de excelentes 
resultados e da obrigatoriedade da implementação dos 
processos de melhoria contínua segundo a cartilha de Jack 
Welsch, a 3M entra num descalabro de criatividade que 
quase leva ao desaparecimento da empresa. Hoje, é um dos 
líderes nos processos criativos, ombreando nos KPI com a 
própria Google, Apple e Tesla.

Geoff Nicholson explicou em 2013 o processo enfrentado 
na 3M.

«As companhias necessitam de definir a inovação e como a 
mesma se enquadra nos objetivos da empresa. Devem pro-
videnciar um suporte assertivo e evitar processos rígidos 
que degradam o processo criativo».

O embaixador da 3M, salientou os tópicos que as compa-
nhias devem evitar de modo a não atrasar os processos de 
criatividade:

• Pedir planos a 5 anos
• Insistir que as pessoas percorram todos os níveis com a 
nova ideia
• Aplicação do controlo consciente
• Expressar a crítica destrutiva e refrear as vitórias
• A desconfiança acerca de todas as ideias originárias nos 
níveis hierárquicos mais baixos
• Tomar decisões de reorganização em segredo, maximi-
zando a surpresa.
«Eu conheci o homem que engendrou o Six Sigma e per-
guntei-lhe: “E a inovação?”, neste momento na 3M estamos 
a ter problemas, vemo-nos obrigados a utilizar o Six Sigma 
de modo a tentar que entre no processo de criatividade. 
Ele disse que nunca foi desenhado para isso, foi desenhado 
para o início dos processos de manufatura e para aumentos 
de capacidade».

Visão holística
dos processos de melhoria 
contínua e digitalização

RUI BELFO
Sócio n.º 1177
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downtime na amortização e na eficiência diretamente as-
sociado à unidade de tempo em que a melhoria descoberta 
não se encontra implementada.

No mês de Novembro de 2019, disputou-se o prémio Galp 
Datathon, em que um conjunto de equipas de data mining 
foram desafiadas a minerar os dados da refinaria de Sines, 
tendo em vista a melhoria de processos. Em disputa o pré-
mio Datathon no valor de € 50000 e mais do que isso o pres-
tígio. Este será o nosso mote para o tema da digitalização.

Não posso de deixar de expressar desconforto pela perfor-
mance de alguns sistemas base, será mais um desafio técni-
co, que se poderá resolver simplesmente injetando capital 
de investimento, haja essa visão. Diria que o panorama na-
cional nesta matéria espelha um pouco a generalidade da 
realidade nacional. Existirão fábricas com boas condições 
e outras desfasadas no tempo, nas suas bases. Poderão ne-
cessitar de melhoria das suas infraestruturas elementares 
antes de se partir para desafios mais avançados no âmbito 
da indústria 4.0.

Propõe-se um conjunto de tópicos, para o desenvolvimen-
to de alguns processos básicos de digitalização. Um investi-
mento certamente mandatório a curto prazo.

• Largura de banda e segurança: Na era da fibra ótica e do 
gigabit, terá de haver um rápido investimento na preparação 
das estruturas base da digitalização, nas redes de automa-
ção, mas também nas redes backbone fabris. A base passará 
sempre pela comunicação e as redes de comunicação, a me-
lhoria das respetivas larguras de banda, assim como a sua 
fiabilidade e redundância, mas também o investimento em 
boas firewalls físicas que protejam a integridade dos proces-
sos e dos sistemas, inerentemente cada vez mais conectados. 
Com a proliferação da assistência e do acesso remoto não 
será de descurar o investimento em robustos túneis VPN.

• Integração de sistemas: Ultimamente parece ter surgido 
por parte de alguns responsáveis, uma visão na melhoria e 
uma maior integração nos sistemas de controlo distribuído 
de camada superior que permitem por exemplo algoritmia 
avançada e controlo multivariável, corrigindo uma visão 
histórica na altura fundamentada, creio, por motivos que 
poderão ter sido orçamentais. Na indústria, fala-se da ro-
botização e o controlo é cada vez mais avançado, os siste-
mas controlados por PLCs, por PLCs em rede ou por DCS de 
baixo nível não terão futuro dada a sua falta de capacidade 
para além da lógica booleana, de notar a sua pouca integra-
bilidade que poderá levar à instalação de gateways parasi-
ta. A virtualização dos sistemas em servidores redundan-
tes será um detalhe a ter em conta.

A 3M organiza atualmente um dos prémios de criativi-
dade mais apreciados no mundo, o 3M Young Scientist 
Challenge, onde crianças submetem as suas invenções, al-
guns dos finalistas deste ano:

• Kara Fan – tratamento de feridas com nano partículas 
– Vencedor
Reshma Kosaraju – Prevenção de fogos florestais
• Jordan Prawira – Eficiência em turbinas eólicas
• Camellia Sharma – Conservação da água
• Nishant Lahiri – Captura de carbono

Este ano, podemos rever-nos em alguns destes projetos, 
pois são também desafios da nossa indústria.

Este prémio 3M, é uma lição. A criatividade é seguramen-
te independente da idade, do estatuto social, do nível de 
escolaridade, do nível hierárquico e da localização geográ-
fica e também da aplicação de metodologias, hierarquias 
complexas e rebuscadas que muitas vezes apenas fecham 
as tampas da caixa quando se quer ser fora da caixa. Tal 
como aconteceu na 3M, aquando da implementação da 
cartilha de Jack Welsch, o Japão encara uma grave crise 
de criatividade desde 2012 que tem sido alvo de discussão 
na prestigiada revista Forbes, é notória a perda da grande 
fatia tecnológica para empresas chinesas, coreanas, ame-
ricanas e até europeias.

A melhoria contínua, está no nosso DNA, nas pessoas e 
na cultura das empresas. Como explica a 3M, tal como a 
arte, o processo de criação será antagónico aos processos 
de obrigação. No entanto, todos podem ter o seu espaço e 
o seu papel, até mesmo os facilitadores, sendo necessárias 
regras que impeçam sobreposições.

A quantidade e principalmente a qualidade de ideias 
que se ouvem no chão de fábrica, onde as coisas de facto 
acontecem, poderão ser verdadeiras pérolas no âmbito da 
melhoria contínua e das quick wins. A indústria poderia 
repensar os processos de extração das ideias e o envolvi-
mento dos técnicos. As melhorias, quando viáveis, podem 
por vezes padecer de alguma falta de produtividade na 
implementação o que pode levar à desmotivação. O pro-
cesso de melhoria deve envolver equipas especializadas e 
entregar apoio, ao invés de consumir o próprio. Empresas 
nórdicas e alemãs, são conhecidas por terem incentivos à 
melhoria e inovação entre os seus colaboradores com as 
chamadas spot rewards. Também por cá, creio que a ten-
dência, terá que passar pelos mecanismos de premiação e 
respetivo reconhecimento. É urgente apoiar as equipas e 
as boas ideias, ao invés de colocá-las dentro da caixa. Ha-
vendo capital de investimento, podemos extrair que há um
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• Coleção de dados: De facto, existem sistemas de coleção 
de dados fisicamente instalados, mas os mesmos, ao invés 
de estarem a gerar big data, por vezes, entram num para-
doxo conhecido por geração de small data. Os dados são 
usados maioritariamente numa perspetiva reativa, sendo 
por vezes guardados com a esperança de um dia haver tec-
nologia para os analisar, entrando no conceito da criogenia 
e segmentação, algo que em data mining se designa pela 
criação de silos de dados. A geração de dados em silos, sem 
qualquer sincronização gera de facto small data. A maior 
dificuldade, é sentida obviamente nas agregações com 5 
ou 6 sistemas de controlo lógico a debitar dados para um 
coletor universal onde não existe algo tão básico como seja 
a sincronização por servidor de tempo GPS entre os siste-
mas e posteriormente o coletor de dados. Tecnicamente, 
em casos reativos conseguimos por vezes a sincronização 
utilizando algoritmos como sejam FFT (Fast Fourier Trans-
form), correlogramas, periodogramas e outros coeficientes 
de variação. No entanto será tempo precioso que se perde 
em situações em que é necessário o apoio à decisão. Nos 
casos detetivos, é tão complexo que normalmente não se 
analisam em profundidade dados passados.

A opinião de que os silos de dados entre processos neces-
sitam de ser eliminados é cada vez mais consensual no 
mundo da data mining, sendo atualmente uma prioridade 
de topo. Com o aumento da demanda pela qualidade, como 
por exemplo, a suavidade nos papéis Tissue, chegaremos 
ao estado em que todas as variáveis necessitam mais cedo 
ou mais tarde de ser sincronizadas e correlacionáveis, no 
limite, desde o espectro NIR (near-infrared) das aparas à 
entrada do digestor, até à qualidade final do papel à saída 
do enrolador. Atualmente, existe uma aposta nos coletores 
com vertente web embebida que ao mesmo tempo são por-
tais de informação e análise.

• Algoritmia processual: Acredito que os novos algoritmos 
de controlo processual aliados a novas formas de medir os 
processos, terão um impacto positivo extraordinário. Tem 
existido um aumento interessante na demanda desta nova 
tecnologia, com resultados muito interessantes no aumen-
to da eficiência processual. É importante no processo cola-
borativo não entregar uma carga demasiado elevada sobre 
os engenheiros de sistemas locais, antes, a opção por solu-
ções de algoritmia chave na mão poderá ser mais interes-
sante. A algoritmia poderá ser entendida como um concei-
to de implementação de tecnologia de controlo totalmente 
nova, o que poderá trazer resultados impressionantes e 
inesperados, equiparáveis por vezes à própria reformula-
ção de sistemas mecânicos complexos. Também no âmbito 
da algoritmia, a mineração de dados automática, dinâmica 
e em tempo real é uma tendência.

• Manutenção e apoio à decisão: A digitalização na manu-
tenção tem uma vertente de gestão e aqui o mercado tem 
uma vasta gama de soluções interessantes off the shelf. Im-
plementados com sucesso os sistemas de manutenção pre-
ventiva e alguns conceitos TPM da indústria 3.0, preocupa, 
para a indústria 4.0, a pouca disseminação dos sistemas de 
apoio à decisão. Sendo este, provavelmente, o futuro da ma-
nutenção numa perspetiva holística e detetiva. Os sistemas 
de apoio à decisão são por inerência altamente técnicos e vão 
muito para além da simples colocação de acelerómetros. Há 
que analisar e correlacionar resultados. O conceito de moni-
torização de condição e performance de controlo, poderão 
ser integrados no sistema de controlo processual (DCS). Um 
espectro de vibração intermitente, pode ser de facto avaria 
mecânica, mas a causa raiz poderá estar no acionamento do 
seu órgão rotativo, ou até, por exemplo nas variações pro-
cessuais. Para além de saber analisar espectros de vibrações 
ou stiction de válvulas assim como os seus diagramas de dia-
mante, é preciso saber correlacioná-los com os processos de 
modo a que o sistema de apoio à decisão e predição seja o 
mais certeiro possível na preparação de trabalhos e nos ti-
mings de substituição. Este é um trabalho altamente espe-
cializado, mas que poderá trazer um ganho incalculável.

• Blockchain: Normalmente associado às criptomoedas, é 
um processo poderoso e teoricamente incorruptível de vali-
dação que pode ser aplicado, entre outras ideias, a inspeções, 
à qualidade do produto final ou até mesmo à receção de peças 
e/ou validação das mesmas. O conhecimento sobre as bases 
do blockchain, a sua lógica de programação e manuseamento 
é pouco conhecido nesta indústria. Árvores de Merkel e ou-
tros conceitos de algoritmia são praticamente desconhecidos 
no meio e este desconhecimento poderá ter impacto em fu-
turos processos de decisão. Caberá, no curto prazo, o aumen-
to do conhecimento sobre o assunto e a preparação de pos-
síveis ideias e pilotos para processos passíveis de validação.
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Acredito, que a melhoria contínua deve ser encarada tendo 
por base uma perspetiva holística. O trabalho em equipa, 
assim como o envolvimento dos técnicos locais e fabrican-
tes é fundamental. É necessário trabalhar as bases, tanto 
no chão de fábrica, como nas bases dos sistemas de infor-
mação, controlo, manutenção e processo. Costuma-se di-
zer que cada caso é um caso. Aqui, as equipas operacionais 
locais, de processo, as manutenções locais, os sistemas, os 
operadores e os técnicos de manutenção, serão peças chave 
para um englobamento efetivo, contando com o suporte 
essencial das equipas de engenharia e dos fabricantes.

Durante muitos anos, a formação profissional nas Empresas da nossa In-
dústria centrou-se quase exclusivamente nos aspectos, disciplinas e sa-
beres da Ciência e Tecnologia da Pasta e do Papel.

Foi assim que se elaboraram manuais técnicos e cuidadosos programas 
formativos muitíssimo completos que, iniciando-se com o estudo de fe-
nómenos e conceitos básicos de grandezas físicas e químicas, e respecti-
vas unidades de medida, endereçavam em detalhe o estudo das matérias-
primas fibrosas, a sua diferenciação, as características físicas e químicas 
e aptidão papeleira das fibras e consequências do seu uso no processo e nos 
produtos. O universo dos chamados químicos processuais e funcionais era 
objecto de compreensivo estudo e a Preparação de Pasta merecia várias 
sessões. O ênfase na Refinação das Fibras - era aí que se “fazia o papel”, dizia-se

Reforço a necessidade para que tudo isto não seja um ca-
minho idílico e de aplicabilidade apenas para os “grandes”, 
mas sim para todos aqueles que se querem manter no cir-
cuito da prestação de um serviço de qualidade superior e 
quase infalível, semelhante à condição intrínseca e adqui-
rida. Não ficamos preocupados porque necessitamos de um 
processo de respiração que requer grande controlo e super-
visão, mas antes, respiramos porque…sei lá…porque sim?

Neste caminho para o futuro, poderá, cada criador/gestor, 
considerar que o seu processo precisa de ser idealizado, no 
sentido de perceber que nível de digitalização se adequa 
ao seu negócio, identificando o caminho já percorrido e o 
estado atual da arte em que se encontra, definindo ainda 
o caminho a percorrer. O processo necessita ainda de ser 
enquadrado como um investimento de curto prazo para se 
iniciar e de médio prazo para concretizar. Em alguns casos, 
a tecnologia existente requer desenvolvimentos para con-
seguir tratar toda a panóplia no âmbito da integração, das 
ferramentas, algoritmia e big data.

É preciso andar rápido e estamos a começar a fazê-lo. Agrada-
me os desenvolvimentos atuais. Agrada-me a revitalização 
da força da técnica na indústria, como técnicos, temos talen-
to! Temos tudo para estar no pelotão da frente a nível mun-
dial e vamos consegui-lo!  No entanto, há um longo caminho 
a percorrer. Parabéns à nossa indústria da pasta e papel!

CARLOS VIEIRA

Somos precisos,
podemos ser úteis!

Sócio n.º 188
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 então - mobilizava grande quantidade de esquemas , ima-
gens, fotografias de fibras com grande ampliação e formu-
las matemáticas para caracterizar a geometria das guarni-
ções, cónicas ou de discos, dos refinadores e a forma como 
se entregava energia mecânica à suspensão fibrosa. Carga 
específica de bordo (SEL), fibrilação externa e interna, grau 
de refinação, retenção de água (WRV), etc, eram termos e 
conceitos bem familiares aos mais dedicados. O arranjo do 
sistema de refinação, em série, paralelo, com recirculação, 
etc, e sobretudo a estratégia de refinação eram temas obri-
gatórios e que não dispensavam visitas aos equipamentos.

As transparências e os retroprojectores de então, como 
meios auxiliares, a experiência e o entusiasmo dos forma-
dores e a atenção interessada dos formandos consolidaram 
conceitos e agilizaram mecanismos mentais de estabeleci-
mento de relações de causa-efeito.

Depois, a Formação da Folha – os tipos de formadores, a ani-
sotropia da folha, a orientação de fibras, a turbulência e a 
drenagem, a retenção de filler e de finos –, a Secção de Pren-
sas, a Secaria, a Vestimenta, a colagem superficial e o desafio 
do novo conceito de Filmpress, a Calandra e o Enrolador. As 
componentes para assegurar a boa runnability, os sistemas de 
controlo MD/CD, a Bobinagem e todos os processos de Trans-
formação (converting, packaging) não eram menos cuidados.

Largos meses em sessões teóricas com dedicação exclusiva, 
visitas aos equipamentos durante a montagem, estágios em 
várias fábricas complementados com as actividades de com-
missioning das instalações, constituíram importantes bases 
preparatórias para excelentes desempenhos posteriores.

Vivi com grande entusiasmo e entrega, na qualidade de 
mentor deste processo formativo, várias ocasiões da minha 
vida profissional nesta Indústria, mas, sem dúvida, com 
particular empenho nos anos de 1989-91 e em todos os que 
se seguiram e que exigiram igual metodologia.

A este período de valorização da componente técnica na 
acção formativa de operadores e de técnicos intermédios 
e superiores seguiu-se uma outra tendência. A enfatizada 
constatação da existência de enormes carências de nature-
za diversa, não técnicas, e da necessidade de dotar os recur-
sos de outras competências como sejam as comportamen-
tais, de gestão, de liderança, de orientação para os clientes 
internos e externos, para o trabalho em equipa, para a reso-
lução estruturada de problemas, para a segurança e saúde. 

As iniciativas e programas de gestão da inovação, de dife-
renciação do produto, da redução de custos, da utilização de 
novas ferramentas tomaram conta das agendas.

E passou-se de um extremo ao outro: não mais bastava ser 
um dedicado, talentoso e competente técnico!

As chamadas soft skills tomaram um lugar privilegiado nos 
critérios de recrutamento, na progressão na carreira, nas 
escolhas e na atribuição de responsabilidades. Com clara 
subalternização da experiência e da solidez dos conheci-
mentos e das competências técnicas.

Ora sucede que as acções de formação para adquirir e/ou 
desenvolver grande parte destas novas competências, ago-
ra supervalorizadas, podem ser “compradas”, obtidas, no 
exterior das Empresas. É assim que encontramos inúmeros 
seminários e workshops sobre liderança, gestão do tempo, 
finanças para não financeiros, negociação, inovação corpo-
rativa, LEAN management, etc.

O que só pode ser encontrado dentro da própria Empresa, 
que é seu património importante e exclusivo é, todavia, a 
formação tecnológica específica em Pasta e Papel em es-
pecial aquela que exige acompanhamento e proximidade 
com a realidade fabril e que é o resultado do conhecimento 
e da experiência vivida.

Esse património e essa capacitação para monitorar e leccio-
nar esse tipo de formação reside nos quadros experimen-
tados da Empresa. Sucede, porém, que esses recursos têm 
hoje em dia responsabilidades de gestão operacional e estão 
de tal modo envolvidos e solicitados que ficam indisponí-
veis para serem os agentes da formação acima identificada.

Assistimos em consequência a equipas operacionais que 
não têm a oportunidade de uma formação adequada, que 
são limitadas na sua capacidade de estabelecerem relações 
de causa-efeito, de eficaz troubleshooting, de dominarem as 
variáveis que podem manipular para obter determinados 
resultados no processo ou no produto. Depressa se antecipa 
o seu lançamento e integração nas equipas de operação sem 
a preparação adequada. E tudo isto é tanto mais assim quan-
to mais frequente, maior é o ritmo e eventualmente menos 
acautelado é o processo de rejuvenescimento dos efectivos.

Nestas circunstâncias, pode ser de enorme valia o contri-
buto dos quadros experientes e conhecedores que, não es-
tando já na vida profissional activa, livres de obrigações de 
gestão e com gosto e disponibilidade, para ministrar as ac-
ções de formação que só “na casa” podem ser encontradas.

Ao contrário do que sucede em outros países, não temos 
entre nós a tradição de aproveitar a experiência dos mais 
velhos. Como digo no título que dei a este texto é tempo de 
reconhecer que SOMOS PRECISOS, PODEMOS SER ÚTEIS!
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O progresso chegou à rotina industrial há já algum tempo 
e existem no mercado muitas aplicações tecnológicas que 
podem servir a Segurança e Saúde no trabalho, directa ou 
indirectamente, mas que ainda suscitam algumas dúvidas 
nos gestores e têm fraca implantação pois podem consti-
tuir um investimento elevado.

Vejamos algumas das formas de aplicação da tecnologia 
que, visando a Segurança e Saúde no trabalho, podem 
salvar vidas, melhorar a prevenção e a performance das 
Empresas:

Drones e sistemas de filmagem em locais de difícil acesso

Os Drones, em particular com câmara de fotográfica e/ou de 
filmar acoplada, têm vindo a ser utilizados como forma de 
vistoria de locais de difícil e perigoso acesso como torres e 
estruturas altas, chaminés, entrada e verificação de espaços 
confinados, avaliação do volume de pilhas de aparas, etc. 

Exemplo: na fase de preparação de um trabalho, podemos 
enviar um drone para fotografar ou filmar um telhado e 
dessa forma detectar os pontos mais vulneráveis evitando 
assim o acesso de trabalhadores.

Termografia / Câmaras de deteção térmica

As câmaras de deteção térmica permitem verificar e até 
sinalizar algumas situações como zonas de deficiente iso-
lamento térmico e fugas de fluidos quentes, prevenindo 
portenciais queimaduras.

Podem ser colocados sistemas fixos em vários pontos a co-
brir os parques de madeiras / aparas /biomassa e detectar 
princípios de incêndio ou aquecimento de máquinas, per-
mitindo assim uma deteção precoce de incêndio ou fontes 
de ignição.

Intranet

As Empresas com Intranet já a utlizam amplamente para :

- Divulgação de informação de Segurança
- Divulgação de procedimentos de Segurança
- Acesso a App’s de Gestão da Segurança (de Avaliação
   de Riscos, Safety talks, etc.)
- Formação interna de Segurança em sistema de e-learning
   (ter diversos cursos de SST preparados com alguns,
   se possível,  em modo obrigatório anualmente de forma
   a rentabilizar o investimento).

Câmara de filmar
endoscópica
que permite a filmagem 
no interiorde tubagens 
e em chaminés evitando
o trabalho de abertura 
de linhas.

PAULA LIMA

O Futuro Hoje: breve reflexão sobre 
como a tecnologia pode melhorar a 
Segurança e Saúde no trabalho nas 
Papeleiras

Sócio n.º 1058

Dispositivos de localização
e monitorização de estado
de colaboradores

Conhecidos como sistemas 
“Homem Morto” ou “Man 
Down”, particularmente úteis 
em ambiente industrial hostil, 
permitem que os colaboradores 
sejam facilmente localizados em 
determinadas circunstãncias
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como queda, ausência de movimento ou deteção de 
concentração elevada de gases, já que há equipamentos 
preparados para conter sensores de gases. Estes disposi-
tivos contém também um botão de pânico que pode ser 
ativado pelo colaborador que o usa para indicar que se 
encontra numa situação de risco. Alguns dispositivos 
são interativos e permitem comunicação entre o cola-
borador e a central de monitorização.

EPI “Inteligente”

Digital Twin

O Digital Twin constrói uma réplica online de estrutu-
ras físicas. Assim, é viável transportar para o computa-
dor uma cópia muito fiel do sistema operacional. Com 
ele instalado, os gestores conseguem identificar erros 
e falhas na rotina industrial de maneira mais rápida e 
rigorosa. Este programa pode contribuir para diminuir 
as chances de acidentes. 

No entanto, não devemos ser demasiado otimistas re-
lativamente ao futuro digital e podemos não estar pre-
parados para os riscos adicionais ou criados pelas novas 
tecnologias. Há quem preveja um aumento de riscos 
psicossociais e organizacionais uma vez que o trabalho 
em ambiente digital pode resultar em mudanças como a 
intensificação do controlo dos trabalhadores, a presun-
ção da disponibilidade 24/7, mobilidade de emprego, e a 
gestão do trabalho e dos trabalhadores por algoritmos. 
Estas situações podem resultar num aumento de stress 
dos trabalhadores. Também o aumento de riscos ergo-
nómicos deve ser considerado (é preocupante a possi-
bilidade de tendinites originadas pela utilização do rato 
do computador) , os riscos de exposição a radiação ótica 
e os riscos de falhas de cibersegurança.

A - Óculos inteligentes

Óculos inteligentes ou óculos de realidade aumentada 
ou assistida permitem que o colaborador tenha acesso a 
um conjunto de instruções sem ter de parar o trabalho 
para consultar uma instrução em papel ou ter de con-
sultar computador/tablet/telemóvel.

B - Capacetes inteligentes 

Estão a ser desenvolvidos capacetes com sensores que 
medem a temperatura, níveis de oxigénio no sangue, 
atividade cerebral e batimentos cardíacos.Esta infor-
mação será gerida de forma a detectar niveis elevados 
de fadiga nos colaboradores.

Utilização de LEDs

De forma a melhorar a visibilidade dos colaboradores 
pode ser adotado vestuário com LEDs. 

A iluminação LED também podem ser útil para evi-
denciar situações de perigo (Spotlight): movimento de 
ponte rolante ou guincho, movimento de empilhador, 
sinalização de zona de risco, etc.

C - Monitores de fadiga

Aplicáveis a condutores e que detectam, através do mo-
vimento da cabeça e olhos, a fadiga do condutor.
Há também disponíveis smartwatches e fitness tra-
ckers que permitem monitorizar alguns indicadores de 
saúde / fadiga. 
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1. INTRODUÇÃO

A gestão de ativos físicos industriais está fortemente re-
lacionada com a obtenção consciente do equilíbrio entre 
risco, custo e desempenho do negócio. Trata-se de uma for-
ma de evitar desperdícios, garantindo a maior eficiência do 
parque industrial na geração de valor, com especial aten-
ção às questões de segurança de pessoas e bens assim como 
aos requisitos legais e regulamentares.

No sector da indústria da pasta e do papel, a The Navigator 
Company destaca-se pela sua forte contribuição para a eco-
nomia nacional. A importância da Companhia para o de-
senvolvimento da economia portuguesa revela-se na sua 
capacidade produtiva e exportadora, representando 3% do 
total de bens exportados por Portugal e no seu volume de 
negócios, que atinge cerca de 1% do PIB1.

A The Navigator Company é uma das maiores companhias 
de gestão de ativos físicos industriais em Portugal, com 
um portfólio diversificado, onde se incluem: 3 Caldeiras 
de Recuperação, 5 Caldeiras de Biomassa, 4 turbinas a gás, 
15 turbinas a vapor, 8 Máquinas de Papel, mais de 12.000 
bombas e 50.000 motores elétricos, entre outros.

A gestão efetiva destes ativos físicos industriais requer um 
conhecimento sólido e consistente do seu comportamento 
e estado de condição assim como das ações de manutenção 
com o objetivo de mitigar a sua degradação e reduzir a sua 
probabilidade de falha. Esta percepção só é possível quan-
do suportada com informação fiável, processos eficazes e 
pessoas competentes.

2. GESTÃO DE ATIVOS

De acordo com a Norma, NP ISO 55001 de 2016 parágrafo 
3.3.1, a gestão de ativos é uma ‘Atividade coordenada de uma or- 
ganização para percepcionar e produzir valor a partir dos ativos’.

Na perspectiva da norma, a liderança, a política e a estra-
tégia são elementos necessários e abrangentes para o esta-
belecimento do compromisso da organização na criação de 
um sistema eficaz de gestão de ativos. Estes elementos defi-
nem princípios gerais de gestão e descrevem como a gestão 
de ativos pode contribuir para atingir as metas e objetivos 
da Companhia.

Por sua vez, a integração de pessoas (conhecimento), pro-
cessos, procedimentos e tecnologia ao longo de todo o ciclo 
de vida do ativo, permite maximizar o valor por estes gera-
do e assim obter a tão procurada excelência em fiabilidade.

3. TIMELINE DA INTEGRAÇÃO DO ATIVO

Quando é identificada a necessidade de um ativo há duas 
ações de grande relevância a ter em consideração: projetar 
para a fiabilidade e adquirir com um propósito. Qualquer 
falha detetada e não eliminada, numa fase embrionária do 
projeto, implica que a sua resolução no período de Opera-
ção & Manutenção (O&M) terá um custo superior ao que 
teria caso fosse resolvida em fase de projeto. É neste campo 
que a gestão de ativos surge como uma ferramenta podero-
sa, que garante a tomada de decisão otimizada e possibilita 
a geração de valor ao longo de todo o ciclo de vida. 

PAULA BRANCO

Delineando o processo
da gestão de ativos

Sócio n.º 1168

1 http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/Perfil-da-Companhia

Fig. 1 - Tabela integrada do sistema de gestão de ativos
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A fase de O&M, caracterizada como a mais longa do ciclo de 
vida do ativo, é também a etapa em que é gerado valor pelo 
ativo. Esta fase não é somente a mais longa mas também a 
mais onerosa, podendo mesmo alcançar 80% do Total Cost 
of Ownership (TCO) ver Fig 2.

4. QUANDO A FIABILIDADE ACONTECE

Vários estudos indicam que aproximadamente 70% dos es-
forços na introdução de novas estratégias de gestão de ati-
vos e fiabilidade não apresentam resultados sustentáveis. 

Trata-se de um número elevado dado que as estratégias e téc-
nicas de manutenção são conhecidas há mais de quarenta 
anos. A chave do sucesso prende-se com o reconhecimento 
das Organizações, não só da importância da Norma ISO 55001, 
bem como do facto de que o conhecimento sobre a(s) causa(s) 
raiz de uma elevada taxa de falha de um ativo não é um as-
sunto puramente técnico, mas sim de gestão de ciclo de vida.

Dotar a Operação de uma maior disponibilidade e fiabili-
dade dos ativos sempre esteve na ordem do dia das Orga-
nizações mais maduras em manutenção, como é o caso da 
The Navigator Company. O maior desafio está no desen-
volvimento do Programa de Fiabilidade. Monitoriza-se a 
condição? Parte-se para a realização de um RCM (Relia-
bility Centered Maintenance) ou basta um FMEA (Failure 
Mode Effect Analysis)? Qual o investimento? De que for-
ma podemos garantir mais fiabilidade?

Facto é que a maioria das iniciativas de fiabilidade não con-
seguiu obter ainda a totalidade dos benefícios que esta dis-
ciplina oferece. Ao longo do caminho apercebemo-nos que 
a maior oportunidade está no desenvolvimento de toda a 
comunidade que atua no complexo industrial. É crucial que 
todos os intervenientes no processo produtivo percebam os 
objetivos e metas do negócio. A fiabilidade é uma estratégia 
do negócio, não pode ser vista ou encarada como uma ini-
ciativa isolada das equipas de engenharia ou manutenção.

5. A ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE ATIVOS
DA THE NAVIGATOR COMPANY

O benchmarking diz-nos que, quando comparados com 
os nossos pares, já utilizamos as boas práticas de Projeto, 
Planeamento, O&M na indústria da pasta e do papel. Con-
tudo, é objetivo da Companhia continuar a desenvolver 
e aperfeiçoar estas áreas e ao mesmo tempo melhorar a 
informação dos ativos ao longo do seu ciclo de vida, ado-
tar abordagens sustentáveis e desenvolver, de uma forma 
contínua, uma cultura organizacional de fiabilidade.

A nossa política de fiabilidade e gestão de ativos já é parte do 
comportamento dos colaboradores. A maturidade do grupo,
ao nível da manutenção, permitiu delinear uma estratégia 
de gestão de ativos consistente e consciente do valor gerado.

De acordo com vários especialistas2,3,  os custos médios das 
várias fases do ativo, em função do TCO, são divididos da 
seguinte forma:

Fase de Aquisição – entre 15%-30% do TCO, caso seja aqui-
sição standard do mercado ou projeto específico;

Fase de Utilização (entrega de valor) – entre 60%-80% TCO, 
função da complexidade do ativo;

Fase de Descarte – aproximadamente entre 3%-10% do TCO, 
função da complexidade do ativo e requisitos ambientais.

No entanto, estes custos estão sempre dependentes de como 
o ativo foi projetado, construído e instalado. Algumas medi-
das de contenção de custos, na fase de projeto, podem levar 
alguns projetistas e construtores a utilizar componentes de 
custo reduzido e baixa fiabilidade, introduzindo taxas de 
falha superiores ao esperado e, por inerência, aumento dos 
custos de O&M.

Estudos revelam que investir 15-25% a mais, durante a fase 
de aquisição, pode reduzir custos de O&M de 20% a 40%, 
reduzindo assim o TCO. Assim sendo, as estratégias de fia-
bilidade, e gestão de risco representam, em qualquer fase, 
um papel crucial e vital para a excelência operacional do 
parque de ativos.

1 Maintenance and Reliability Best Practices by Ramesh Gulati and Ricky Smith Industrial Press
2 Assurance Technologies Principles and Practices by Raheja & Allocco DoD “Department of Defense”

Fig. 2 - Total Cost Of Ownership versus Tempo de Vida do Ativo
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A figura seguinte
resume como todos

os processos se desen-
volvem e comunicam 
na obtenção de valor 
através das entregas

de fiabilidade, disponibi-
lidade com um custo de 
ciclo de vida otimizado.

6. APROXIMAR AS MARGENS CAPEX - OPEX 

Tendo em consideração o clima económico global atual, 
cada vez mais complexo e competitivo, as Organizações de 
capital intensivo têm a necessidade contínua de optimizar 
o seu desempenho. A obtenção de um padrão de excelência 
na gestão de ativos, suportada na tomada de decisões con-
certadas de investimentos, é a abordagem correta. Tendo 
isso em consideração, a The Navigator Company, rege-se 
pelos seguintes princípios orientadores nas atividades que 
desenvolve:

- Redução do custo do ciclo de vida do ativo;
- Informação fiável, consolidada e rastreável do comporta-
mento do ativo;
- Definição de estratégias de manutenção, inspeção e re-
condicionamento com base na fiabilidade, disponibilidade 
e manutibilidade do ativo;
- Realização de análise de riscos para identificar necessida-
des de intervenção por forma a garantir um determinado 
nível de fiabilidade dos ativos físicos estratégicos.

O resultado destas ações concertadas produz informação 
que é analisada e discutidas a todos os níveis da Organização.

É já no desenvolvimento dos novos projetos que deve ar-
rancar a gestão do ciclo de vida dos ativos para as futuras 
fases de O&M, agregando o valor que se acredita estar en-
tre as fases de Capex (Capital Expenditures) e Opex (Opera-
ting Expenses). A fiabilidade é um atributo de projeto, o que 
significa que é inerente à forma como o ativo foi projetado, 
tipo de componentes e configuração escolhida. Um plano 
de Manutenção Preventiva (MP) por si só não altera a fia-
bilidade inerente do ativo, a menos que se alterem compo-
nentes com MTBF (Mean Time Between Failures) mais ele-
vados ou se proceda ao re-design. A proximidade entre as 
equipas de Projeto e O&M é fundamental para que a fase de 
utilização decorra de uma forma tranquila e sem surpresas.

O esforço despendido na obtenção de informações precisas 
sobre o comportamento dos ativos, permitirá o reconheci-
mento do impacto do seu desempenho ao logo da fase de 
O&M. Gerir toda esta informação no arranque do projeto, 
conduzirá a grandes dividendos na fase de O&M.

A criação de um road map para prevenir o futuro não pode ser 
entendida como algo apenas inspirador, mas sim como uma 
declaração de compromisso, ação, integridade e consciência.

Fig. 3 - Estratégia de Gestão de Ativos em manutenção
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Determinação de AOX na indústria de pasta e papel:
influência do tempo de preservação em amostras
de águas residuais

Os compostos orgânicos halogenados adsorvíveis (AOX) constituem um grupo de substâncias orgânicas contendo cloro, bro-
mo e iodo que são adsorvíveis em carvão ativado: podem ser substâncias voláteis como triclorometano, clorofenóis e cloro-
benzenos ou moléculas orgânicas complexas como dioxinas e furanos. Estes compostos podem constituir uma ameaça para 
meio ambiente e saúde humana devido ao seu potencial de bioacumulação, carcinogenicidade ou toxicidade crônica [1–3].

As actividades antropogénicas são a principal fonte de AOX no ambiente, como resultado de vários processos industriais. 
Por exemplo, na indústria de tratamento de água, os oxidantes à base de halogénios usados para desinfecção podem reagir 
com a matéria orgânica que existe naturalmente na água, levando à formação de subprodutos organo-halogenados [4]. 
Na produção de pasta e papel (P&P), a formação de AOX é um efeito colateral do branqueamento da pasta, pois os agentes 
oxidantes à base de cloro reagem com a lenhina residual das fibras [5].
A determinação analítica do teor de AOX presentes em águas residuais consiste na determinação de cloro, bromo e iodo 
organicamente ligados e adsorvíveis em carvão ativado. A ISO 9562: 2004 é uma norma internacional que descreve o mé-
todo analítico para quantificação de AOX em matrizes líquidas, o qual compreende i) adsorção de compostos orgânicos em 
carvão ativado, ii) remoção de halogénios inorgânicos, iii) combustão do carvão ativado numa corrente rica em oxigênio, 
iv) absorção dos halogénios de hidrogénio numa solução aceitadora seguida de microcoulometria e v) apresentação dos 
resultados em teor de cloro.[6].
A preservação e armazenamento das amostras são pontos críticos na determinação da AOX em águas residuais para inibir 
reações químicas e biológicas, que evoluem após a amostragem [7].
De facto, a preservação da amostra para determinações de AOX depende de três aspectos: i) ajuste do pH, ii) inibição mi-
crobiana e iii) supressão da actividade oxidante residual. O pH da amostra pode afetar a taxa de reação de hidrólise dos 
compostos AOX, dependendo dos grupos funcionais presentes, número e tipo de halogénios, sendo por isso recomendada 
a acidificação até pH <2 [6]. A actividade microbiana pode aumentar a degradação dos compostos organohalogenados, pelo 
que a imposição de um nível de pH que iniba o crescimento bacteriano é geralmente indicada [6]. A presença de oxidante 
residual nas amostras pode aumentar a formação de AOX entre a amostragem e a análise da amostra, pelo que reagentes 
de inibição como NaSO3 são geralmente adicionados para neutralizar a atividade oxidante, após a colheita de amostras [6].

A influência do tempo de armazenamento de amostras líquidas na determinação de AOX é pouco abordada na literatura. 
A norma internacional ISO 5667-3: 2018 [8], indica 5 dias de preservação entre 0-4ºC. como uma prática recomendada (não 
validada) para armazenamento de amostras AOX. No entanto, sempre que a análise não for possível logo após a amostra-
gem, a norma de referência ISO 9562: 2004 [6] não fornece qualquer indicação sobre o tempo de armazenamento adequado.

Por outro lado, quando o prazo de armazenamento das amostras é muito curto, o seu cumprimento pode ser exigente para 
o laboratório e dependente de factores como i) número de equipamentos disponíveis, ii) tempo de medição, iii) requisitos 
do controle de qualidade do método, iv) número de amostras recebidas, entre outros.
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Neste contexto, foi realizado um estudo para avaliar a viabilidade do armazenamento de 2 tipos de águas residuais (tra-
tadas e não tratadas) da indústria de pasta e papel por mais de 5 dias, para a determinação da AOX. Após a amostragem 
de cada tipo de efluente (dia 0), as amostras foram imediatamente verificadas quanto à presença de agentes oxidantes, 
preservadas a pH <2 com ácido nítrico [6] e transportadas para o laboratório em condições de refrigeração. De seguida, 
cada amostra foi dividida em dez porções, garantindo condições de homogeneidade, e analisada em triplicado até 20 dias 
após amostragem. Até ao dia da análise, as amostras foram mantidas entre 0 e 4ºC, em recipientes de polietileno de alta 
densidade.
Considerou-se que o tempo de preservação foi ultrapassado quando:             >1,0  (Figura 1) onde ∆ é a diferença entre Xi 
(média da análise em triplicado, para cada dia após amostragem) e X0 (análise em triplicado, no dia de amostragem); ∆max 
é a diferença máxima permitida entre Xi and X0 e representa a incerteza de medição associada ao valor X0.

Os resultados obtidos (Figura 1) mostram claramente que, para as águas residuais da indústria P&P, é possível estender a 
preservação da amostra entre 0 a 4ºC até 20 dias após a amostragem, sem comprometer a integridade da amostra para 
quantificação de AOX. Apesar do tempo de armazenamento ser considerado um aspecto crítico para retardar as reações 
químicas e biológicas, as condições de preservação impostas neste estudo às amostras após a amostragem (pH <2 e inibição 
do cloro ativo) mostraram-se adequadas.

Por outro lado, a viabilidade do aumento do tempo de preservação pode ser um aspecto bastante positivo na gestão das 
actividades de um laboratório que realiza este tipo de determinação, pois será possível adequar a capacidade de resposta do 
laboratório face às necessidades dos clientes, sem comprometer a integridade da amostra e do resultado emitido.

Figura 1 – Efeito do tempo de armazenamento na preservação de águas residuais provenientes da indústria P&P:
                      a) água residual não tratada b) água residual tratada.

Limiar para aceitação do tempo de preservação
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