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EDITORIAL

EDITORIAL

< PEDRO MATOS SILVA // Presidente do Conselho Diretivo

Cada novo dia é um a menos

É impossível ao escrever este editorial de mais um número 
da nossa revista, não centrar a mensagem no momento 
absolutamente singular, dramático e desafiante por que 
toda a população mundial está a passar.

Como qualquer disrupção, a Pandemia Covid-19 traz ao 
nosso pensamento, pelo menos ao meu, duas perspectivas 
antagónicas mas de grande impacto em qualquer contexto 
onde as queiramos “colar”, seja na família, no trabalho, na 
escola, na economia, no País ou no Planeta. 

Aplicando um visão pessimista, inevitável quando veri-
ficamos a nossa impotência no controlo da evolução de 
propagação do vírus, e considerando as consequências ter-
ríveis e estendidas no tempo que roubam vidas, colocam em 
stress máximo sectores como o dos Serviços de Saúde, ou 
os impactos que já estão visíveis no tecido empresarial pela 
necessidade de avançar rapidamente para os estados de 
emergência e os isolamentos forçados, ficamos aterrados e 
ansiosos sobre como será o futuro. Sabemos que tudo muda-
rá e que no curto e médio prazo passaremos inevitavelmen-
te por uma crise sem precedentes e de grande incerteza.

Mas é neste exercício, também inevitável, de imaginar 
como tudo será daqui para a frente, que surge a vontade 
de pensarmos pela perspectiva positiva e são inúmeras as 
possibilidades que poderão trazer alguma esperança para 
o futuro. Senão vejamos.

Há hoje uma consciência muito maior que vivemos num 
mundo que necessita de mais solidariedade e concertação, 
onde os problemas que nos condicionam e impedem de 
desenvolver são cada vez mais globais sem um responsá-
vel ou conjunto de responsáveis. Se o equilíbrio prevalecer

sairemos desta crise mais unidos e mais fortes para com-
bater em conjunto problemas globais como as alterações 
climáticas, ou os problemas globais de saúde pública.

Estamos também a perceber agora melhor, como toda a 
tecnologia desenvolvida e “democratizada” pelo mundo 
fora, pode ajudar-nos a evoluir como espécie, permitindo 
uma adaptação a novas realidades e a abrir possibilidades 
incontáveis de reação à adversidade e de inovação contí-
nua a todos os níveis.

Por outro lado, em tempos difíceis, interiorizamos mais a 
nossa condição humana, as nossas fragilidades, e damos 
mais valor ao que é básico e essencial. Este facto ajuda-nos 
a focar, a dar importância e prioridade ao fundamental e 
os valores e princípios tendem a sair reforçados, sejam os 
individuais, os familiares, os corporativos ou os de ordem 
nacional ou mundial.

Eu quero acreditar nisto. No entanto, no momento, cada 
dia que passa é um dia a menos deste pesadelo porque 
temos que passar.

Quanto à Tecnicelpa continua e continuará a procurar 
responder ao seu propósito de apoiar, dentro das suas 
competências, o desenvolvimento do nosso sector em 
Portugal. Esta Direção está a fechar o seu ciclo na lideran-
ça na Associação, seguindo-se uma renovação que estou 
certo trará uma nova dinâmica com o mesmo espírito e 
perseverança.

Desejo a todos Saúde e um retomar breve da normalidade.

Saudações e boa leitura.
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Motivos para estes convívios nunca faltam, mas aprovei-
tando as luzes, os enfeites e a época, podemos sempre justi-
ficar que se trata do Convívio de Natal.

Cientes de que esta grande família está dispersa por todo 
o país e alguns mesmo até no estrangeiro, torna-se sempre 
complicado aproximar o local dos eventos das moradas dos 
participantes. Ultimamente optamos pela capital, por ter 
mais oferta cultural e capacidade de receber grupos nos 
eventos à disposição. Mantendo também o princípio de 
que nas crianças está o futuro e gostamos de as ter presen-
tes e satisfeitas, procuramos atividades que lhes tragam a 
alegria de vir ao convívio da Tecnicelpa e por esse motivo 
os musicais do Teatro Politeama têm demonstrado imen-
sa qualidade no show e no entretenimento, bem como na 
mensagem bonita que transmitem.

Assim, o convívio começou com um belo repasto no Solar 
do Bacalhau, onde houve tempo para conhecer novos as-
sociados e famílias, abraços, brindes, gargalhadas e em es-
pecial pôr muita conversa em dia. Aqui convivem pessoas 
dos 4 aos 90 anos, com várias gerações de técnicos, uns no 
ativo, outros já não e outros que ainda hão de vir a ser.

Apesar de ser dezembro, o curto passeio entre o restauran-
te e o teatro decorreu numa bela tarde amena de inverno, 
mas de sol.

No teatro, a agitação é grande, todos devem entrar e aguar-
dar o momento sentados, mas o bicho carpinteiro é terrível 
e a criançada não pára quieta e muito menos se cala. É as-
sim a alegria espontânea dos miúdos e também dos graú-
dos, neste espaço e momento de descontração.

A história reproduzida neste espetáculo saúda e demonstra 
os valores da verdadeira amizade quer dentro da família de 
sangue, quer mesmo com os que se tornam família do co-
ração. 

Nalguns olhinhos chega mesmo a ver-se o brilho da emo-
ção, ao acompanhar o desenrolar da história que suave-
mente nos vai tocando a todos. 

Quando termina saímos dali todos mais sensíveis, mais 
humanos e mais ligados aos que nos estão mais próximos. 
A cultura também torna as pessoas mais humanas e aber-
tas às sensibilidades dos outros que nos rodeiam. Por isso, 
nos despedimos alegres, na esperança de nos voltarmos 
todos a reencontrar em breve. Até à próxima.

EVENTO

14 de dezembro foi a data escolhida para mais
um encontro da família Tecnicelpa, em Lisboa.

Festa Natal Tecnicelpa
no Politeama

Elenco do Musical: “A Rainha da Neve”

1 - O almoço
2 - Saudações do Vice-Presidente Vitor Lucas
3 - Famílias aguardam o início do Espetáculo
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Foi com muito agrado que recebi o convite para escrever 
um pouco sobre o que penso e visiono em relação ao futuro 
da Tecnicelpa. Contudo, antes de abordar o futuro, é impor-
tante falar, de forma breve, acerca da minha trajetória até 
ao momento.

O contacto com a Associação Tecnicelpa iniciou-se ainda 
nos tempos de universidade, enquanto aluna do 4º ano do 
curso de Engenharia do Papel na Universidade da Beira In-
terior (UBI). Já nesta altura, em 1987, tornei-me sócia estu-
dante nº 409. A partir dessa data esta ligação nunca mais se 
quebrou. Pelo facto de fazer parte da Associação, esta con-
vidou-me, juntamente com os meus colegas de curso, a as-
sistirmos ao nosso primeiro Simpósio Internacional Eucepa 
Symposium 1987, em Lisboa. Tive ainda a oportunidade de 
participar na organização do IX Encontro Tecnicelpa na 
Covilhã em 1988, um evento de grande dimensão.

Como associada, tive a possibilidade de assistir a diversos 
eventos e, assim, conhecer e trocar impressões com diver-
sas pessoas da indústria papeleira. Estes momentos torna-
ram-se importantes ao nível do crescimento profissional e 
pessoal, uma vez que originaram momentos de convívio e 
me fizeram sentir parte de uma família. Graças aos conhe-
cimentos que fui adquirindo, tive a possibilidade de ir às 
primeiras entrevistas de emprego, culminando com o iní-
cio da minha vida profissional na fábrica de papel da MA-
TRENA, em Santa Cita (Tomar), no ano de 1989, onde tive a 
sorte de ter como Mestre o Sr. Joaquim Arocha.

A partir deste ano, e já como sócia efetiva, participei na 
maioria dos encontros Tecnicelpa, onde pude manter-me

a par das últimas novidades tecnológicas e científicas sobre 
o setor. Não posso deixar de realçar o quão importante foi 
continuar a manter vivo o contacto com as pessoas desta 
comunidade.

Em 2011 fui convidada para fazer parte da direção da Asso-
ciação pelo facto de ser docente na UBI, cargos que desem-
penho até aos dias de hoje.  As minhas funções permitiram-
-me estar envolvida na discussão e definição dos planos de 
atividades, que me levaram a conhecer a dimensão do tra-
balho necessário realizar para continuar a encaminhar a 
Tecnicelpa a bom porto.

Vejo a Tecnicelpa como uma Associação que teve sempre 
como objetivo principal a promoção da formação profis-
sional de excelência, visando potenciar as capacidades e 
criar condições de valorização profissional à comunidade 
papeleira, universitária e sua envolvente. Desde o seu iní-
cio, a Tecnicelpa organizou os seus eventos juntamente 
com parceiros nacionais e internacionais da indústria de 
celulose e papel, levando ao enriquecimento do domínio 
teórico dos participantes. A Associação mantém a sua 
missão de contribuir para a transmissão e difusão do sa-
ber nas suas áreas de competência, graças à valorização 
profissional, técnica e científica das pessoas e das organi-
zações. O empenho e trabalho em equipa fazem com que 
a Associação seja proativa e consiga antecipar as neces-
sidades de formação dos seus associados. A Tecnicelpa é 
já uma entidade reconhecida pela qualidade dos serviços 
que presta e que contribui positivamente para a evolução 
da minha carreira profissional.

A Minha Tecnicelpa

ANA PAULA COSTA
Sócio n.º 409
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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

Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Individuais: 3
Coletivos: 0

Individuais: 6
Coletivos: 0

› André Filipe Ferreira Lagarto – CAIMA

› Catarina Peres de Oliveira –THE NAVIGATOR COMPANY

› Enrico Galli - THE NAVIGATOR COMPANY

› Luís Manuel Alvelos Marques - THE NAVIGATOR COMPANY

› Luís Miguel dos Santos Pereira - GIG Karasek GmbH

› Mihaela Postoronca – CAIMA

› Webinar sobre “Observações de segurança” - Abril 2020 - online

› Reunião da Assembleia-Geral - Em data a confirmar - Tomar

› Seminário “New trends in Innovation and it’s impact on forest-based industries”

  (parceria Porto Business School) - Em data a confirmar – Porto

› Curso “Introdução ao processo de Pasta” (parceria UBI) - Previsão setembro 2020 - Covilhã

› XXV Conferência Tecnicelpa – XI CIADICYP 2020 - 7 a 9 de outubro 2020 – Coimbra

› Curso “Tratamento de Efluentes – módulo II” (parceria UNAVE) - Novembro 2020 – Vila Velha de Ródão

Devido à pandemia mundial, os eventos internacionais aguardam nova calendarização.

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 391
COLETIVOS: 67
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O Engenheiro Emanuel Vieira Alberto licenciou-se em 
Ciências Físico-Químicas, pela Universidade de Coimbra, 
em 1954, em Engenharia Químico-Industrial, pelo Instituto 
Superior Técnico, em 1958.

Estagiou dois meses na CUF, ingressando posteriormente 
na Companhia Portuguesa de Petroquímica, onde traba-
lhou durante sete anos e meio, até ingressar na CELBI, em 
16 de Abril de 1966.

Admitido como Técnico Fabril, iniciou um estágio de seis 
meses na Billerud Aktiebolag, em Grums, na Suécia, jun-
tamente com outros técnicos portugueses, para preparar o 
arranque da CELBI, no ano seguinte.

Na CELBI desempenhou funções ao mais alto nível na di-
recção da empresa. Profissional exigente, exigia a optimiza-
ção permanente das operações sob a sua responsabilidade.

Preocupou-se, desde muito cedo, com os problemas am-
bientais, com posicionamentos considerados, à data, vi-
sionários ou mesmo polémicos, hoje reconhecidos como 
importantes e actuais. Defendia que os problemas pro-
cessuais e ambientais se deviam resolver na origem, com 
parâmetros ambientais específicos para cada instalação, 
e que um tratamento secundário só deveria ser instalado 
após optimização de todas as fases do processo.

Aproveitou todas as suas participações nos projectos de 
desenvolvimento da fábrica para promover os de cariz 
vincadamente ambiental, tais como a instalação duma 
Pré-Evaporação em 1981 ou de um Pré-Branqueamento 
com Oxigénio em 1992. Teve também um papel muito ac-
tivo, desde 1980 até 1992, como Vice-Presidente da CAIPA, 
Comissão Permanente para o Ambiente, no âmbito da AIP.

O seu perfil de liderança, dotado de um sentido de humor 
fino e oportuno, promovia a partilha do conhecimento 
com os seus colaboradores, delegando-lhes responsabilida-
des e acompanhando-os no seu envolvimento com as ques-
tões processuais, criticando, apoiando e ajudando quando 
necessário.

Tinha uma dimensão humana muito solidária. Naquelas 
ocasiões em que tudo corria mal, o Engenheiro Vieira Al-
berto aparecia, e apoiava-nos, citando um provérbio popu-
lar muito caro a Miguel Torga “Quem faz o que pode, faz 
o que deve”, que, naquelas circunstâncias, nos calava bem 
fundo. Nunca me esquecerei das circunstâncias e da since-
ridade com que o Engenheiro Vieira Alberto o citava.

FALECIMENTO
EMANUEL
VIEIRA ALBERTO

Texto de:

JOÃO PINHO FERREIRA
Sócio Honorário n.º 32

23-05-1930 a 16-07-2019
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HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

Cheguei à Soporcel em 1988. O projecto de que falávamos 
era um atrevimento: uma máquina com 9m de largura, ve-
locidades de quase 1000 m/min, perto de 100% de fibra de 
Eucalipto. 220 000 ton/ano. Um par de pessoas – incluindo 
eu – tinha experiência anterior. Uma ousadia!

À data, usar eucalipto nos P&W Fine Papers só era tolera-
do como factor de redução de custos, como fibra de “enchi-
mento”, de forma “envergonhada e discreta” não fossem os 
clientes tomarem disso conhecimento. Foi necessário ven-
cer esse preconceito!

Pela experiência do papel brasileiro e da então Inapa, don-
de vinha, sabia que o eucalipto permitia obter proprieda-
des papeleiras únicas e vantagens competitivas nos Fine

Papers. Mas era necessário afirmar os papéis à base de euca-
lipto nos mercados europeus. Sem preconceito e com orgulho!

A nossa ambição era, de facto, enorme : o “Business Plan” apon-
tava para que, não mais de três anos  após o arranque, o papel 
da Soporcel se situasse entre os três melhores da Europa.  

Se a Máquina de Papel necessitava ser “proven solution”– 
não podíamos arriscar onde já havia tanto de audácia e de 
ambição – foi verdadeiramente na área da Transformação, 
nos conceitos, lay out e tecnologia que fomos diferentes e 
benchmarking durante longos anos.

Quando fui desafiado para vir para a Soporcel, em Maio 
de 1988, o Projecto era bem mais uma enorme ambição e

Vivemos tempos inimagináveis, dramáticos  e de enorme incerteza! 
Este confinamento, imperativo para alguns de nós, encontra-nos a realizar 
aquilo para que nunca tivemos tempo ou disposição, fazendo arrumações, 
segregando e escrutinando, lendo textos e artigos guardados para ver um 
dia e revisitando memórias.
Foi assim que reencontrei um texto que escrevi por ocasião da comemora-
ção dos trinta anos da Soporcel, em 2014. 
Lembra-nos os primeiros anos da atividade papeleira na Empresa, do seu 
percurso exemplar, de superação de enormes desafios e de consolidação de 
um caso de reconhecido sucesso. 
Partilhar exemplos de superação de desafios e dificuldades, com o claro 
entendimento da relatividade da situação e o devido respeito pela enorme 
emergência que enfrentamos, é certamente um contributo para manter 
a esperança e um elevado moral.
É com esse propósito que transcrevo o referido texto: 

Extractos  de uma entrevista publicada no jornal da Soporcel, “ENTRE NÓS” , nº 67, de Dezembro de 2001

DA PASTA AO PAPEL - 1º PROJECTO DE INTEGRAÇÃO

Superando desafios,
vencendo dificuldades:
um exemplo para manter o moral 

CARLOS VIEIRA
Sócio n.º 188

HISTÓRIAS
E MEMÓRIAS

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel
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um sonho do que uma certeza. Eu já levava à data uma dé-
cada de experiência, conhecia o negócio, havia variáveis 
que dominava e oportunidades que identificava: queria 
agarrar o desafio.

A dimensão, a tecnologia, o “começar do zero”, o preparar 
uma equipa, a convicção que podia ajudar a modelar o su-
cesso eram enormes atractivos. As emoções eram um misto 
de desafio, de entusiasmo, de incerteza, de prudência.

Em 1989, a realidade do negócio da Pasta na Soporcel, cul-
tura de mono produto, excelência, sucesso rápido, mereci-
do e aparentemente natural e fácil, para quem chegava de
fora, confrontava-se com a tradicional dificuldade, adver-
sidade, e persistente determinação e resiliência exigida ao 
papermaking e típica do negócio do Papel. 

Estavam estas pessoas conscientes do enorme desafio que 
tínhamos à nossa frente?

À data do início da construção da 1ª Fábrica de Papel, pro-
jecto designado por SPP (Soporcel Paper Project), ou mais 
redutoramente por PM1, contavam-se pelos dedos de uma 
só mão as pessoas da Empresa com passado na Indústria 
do Papel. E, se considerarmos o domínio mais restrito dos 
UWF Fine Papers, então, três dedos chegavam!

Esta primeira fábrica arrancou no dia 13 de Maio de 1991. 
Nesse dia o Papa visitava Fátima. “Stock on the wire” a 13 
de Maio, “Paper on the reeler” a 15 de Maio . Foi abençoada!

O 2º PROJECTO DE INTEGRAÇÃO   

Esta 2ª Fábrica, projecto designado por SIP ( Soporcel Inte-
gration Project) não escapou também, durante a concepção 
e o arranque, à instabilidade e indefinição ao nível accio-
nista com consequências na demora e dificuldade na toma-
da de decisão. Não por razões técnicas ou de oportunidade 
de negócio.

A nova Máquina de Papel, PM2, reuniu toda a tecnologia 
disponível à data, desde o formador ao enrolador: o forma-
dor Gap Former com Dilution Headbox, as duas Shoe Presses 
on-line, sem tiragens abertas nas prensas, a pré-secaria sin-
gle run , as duas calandras soft nip. Uma montra de tecnolo-
gia, 1.500 m/min de velocidade, 400.000 ton/ano.

Arrancámos em Julho de 2000 e, após um 1º ano muito 
duro que solicitou enorme dedicação e competência dos 
recursos, tornou-se claro que eram necessários alguns re-
builts na PM2  para melhoria da runnability e da qualidade 
do produto.

No 1º ano completo de calendário de exploração da PM2, 
em 2001, produziram-se  320.000 toneladas líquidas. Isto é, 
no seu primeiro ano completo, a PM2 produziu aquilo que 
a PM1 realizou no seu décimo ano de exploração.

Em Julho de 2003, a PM2 obtinha um honroso troféu ao 
ser a mais rápida Máquina de Papel do Mundo, de Uncoated
Woodfree Fine Papers (UWF), ao produzir à velocidade re-
cord de 1567 m/min.

Mas os records de um dia são a obrigação do dia seguinte. 
Os resultados, por definição, podem ser sempre melhorados 
e é este aspecto do nosso trabalho, esta corrida atrás de algo 
difícil de atingir, esta obsessiva perseguição da perfeição, 
da resolução de problemas, de compromisso, de enfrentar 
situações em que nunca tudo está definitivamente resol-
vido, que torna a vida nesta indústria um enorme desafio, 
com frequente sacrifício profissional, pessoal e familiar, 
mas que aceitamos com determinação pois é igualmente  
muito gratificante.

Isto de ter duas máquinas de papel é como alargar a família, 
ter o 2º filho: estamos mais bem preparados, maduros, ex-
perientes para lidar com pequenas quedas, tosse e anginas, 
temos os nossos remédios caseiros. Não nos alarmamos aos 
primeiros choros ou dores!

Mas também é verdade que quando um está bom o outro 
começa com sarampo, quando o mais novo melhora, o mais 
velho faz gripe ou varicela, isto é, nunca tudo está bem e, 
quanto mais velhos, maiores as preocupações.

AS PESSOAS

O sucesso da Soporcel e, em particular, da sua actividade 
industrial, mostra quanto importantes têm sido a forma-
ção, o desempenho competente, a dedicação entusiasmada, 
o orgulho e o espírito de pertença, a disciplina operacional 
na construção  dos bons resultados conseguidos.

A fibra está disponível, viaja e está acessível aos nossos 
concorrentes; a tecnologia compra-se; as pessoas, o conhe-
cimento, fazem a diferença!

Hoje, o conhecimento não é mais pertença de um grupo 
restrito: está distribuído na nossa equipa e o desafio e ta-
refa da gestão é saber usar e mobilizar os contributos de 
quem aculturou procedimentos, saber fazer, aprendeu re-
lações de causa/efeito, procede com rigor operativo, sabe 
interpretar fenómenos e transmitir informação, é capaz de 
ensinar novos colegas e conhecer o valor da qualidade con-
sistente e determinadamente perseguida.
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The ongoing corona virus crisis teaches us that “normality” can not be taken for 
granted. I was recently reminded of another crisis I had lived through when I was 
on an extended holiday in my native New Zealand earlier this year. On March 
2nd 1987 there was an earthquake that devasted the town of Edgecumbe and sur-
rounding areas. At 8km the earthquake´s epicentre was very shallow, so despite 
being only magnitude 6.5 (Richter scale) it was an extremely destructive earth-
quake. The papermill where I was working (then called Tasman Pulp and Paper) 
was extensively damaged as were other factories and buildings in the vicinity.

Tasman Pulp and Paper is in a picturesque location in a volcanically active area.

MIKE ODELL

Earthquake Papermaking

Sócio n.º 951

OS TRINTA ANOS

Ao revisitar o extracto acima, de uma conversa publicada no 
então jornal da Soporcel, o “Entre Nós”, há quase 13 anos, re-
lembro com satisfação e orgulho uma parte da nossa vida em-
presarial que agora, com trinta anos, em 2014, se comemora.

Durante estes anos consolidou-se um desempenho de notá-
vel fiabilidade na operação da Fábrica de Pasta, com a disci-
plina operacional, o controlo de custos, a procura permanen-
te de concretização de todas as oportunidades de melhoria e 
o robustecimento dos processos e das instalações a caracte-
rizarem a atitude dos quadros e dos demais colaboradores.

Os sucessivos projectos de integração, em 1991 e em 2000, 
construíram uma das maiores Fábricas de Papel Integradas 
que conhecemos no Mundo, no universo dos produtores de 
papéis UWF (Uncoated Woodfree).

À dimensão, depressa juntámos o prestígio e a notoriedade,  
o reconhecimento da qualidade de produtos e serviços, a 
fidelização dos clientes.

Fixámos novos standards. Ainda somos benchmarks em 
muitas áreas e soluções. Fomos o berço do “Navigator”! 

Este trajecto, percorrido combativamente, com dificulda-
des e problemas mas  também com alegrias e sucessos, per-
mitiu a produção de 13,5 milhões de toneladas de pasta de 
Eucalipto e de quase 13 milhões de toneladas de papel de 
escritório e para a indústria gráfica.

Durante o mesmo, construímos, desenvolvemos e conso-
lidámos uma cultura de rigor, de disciplina operacional, de 
fazer bem à primeira, de promoção de um alto nível de hou-
sekeeping e de uma permanente atenção ao detalhe, à quali-
dade e ao respeito pelos compromissos de todas as naturezas.
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The papermachines were extensively mechanically dam-
aged. All three machines were similar in design so with 
hindsight it is not entirely unexpected that their main 
cause of damage was also similar. The most destructive 
detail of failure proved to be the attachment of the dryer 
felt roll to the guide mechanism. This “gooseneck” arrange-
ment fractured in nearly every top dryer group on every 
machine. The guide rolls then dropped into the pockets be-
tween dryer cylinders. The dryer cylinders were rotating 
at full speed but came to a more or less instananeous stop 
when the guide rolls got jammed between the cylinders. 
This caused the drive gears to be stripped and the damaged 
gear fragments exploded through the walls of the casings 
and dryer frames with catasrophic consequences to equip-
ment. Only by good luck was there nobody around the 
backside of any of the machines at the time.

The dryers gooseneck type guides proved to be a weak point 
in the machines´design but the power of the earthquake 
could be still seen even on some very solid components. 
On PM3 the filler blocks for the press section cantilevering 
were made of aluminium to reduce their weight since they 
had to be manually removed for felt changes. These filler 
blocks were shattered by the force exerted by the earth´s 
movement leaving the press “self cantilevered”. Very sub-
stantial press framing ended up distorted in this process. 
The headbox aprons on all three headboxes were deflected 
beyond repair. Fortunately spare units for the entire apron 
assembly were available as critical spares in the mill.

It took 6 months of very intense effort to get all three paper-
machines back up and running. Most of the dryer framing 
had to be replaced on PM1 but to everyone´s consternation 
it was found that the molds for the cast iron frames of this 
old machine had long since been destroyed by the original 
manufacturer. Much patience and ingenuity was required 
to recreate one example of each frame component by piec-
ing together the broken parts that had been so violently 
scattered all over the mill. From this 3D jig-saw the vari-
ous different frame components were reassembled so that 
wooden patterns for casting new ones could be made. On 
PM2 the original ring main for water supply had been cast 
iron. On start up it had so many hairline cracks the base-
ment resembled a tropical rainstrom! Another ring main 
was fabricated in a very short time and we tried again. 
There were lots of setbacks and detail problems to frustrate 
the start up but eventually everything came together and 
the paper ended up somewhere near the reel.

New Zealand is geologically a very unstable place due to 
both the frequency of earthquakes and the presence of 
many active volcanoes. Since documented recording be-
gan in 1848 there have been 30 earthquakes between 6.0 
and 8.2 (Richter) that have caused significant damage. So 
New Zealanders can expect a “big one” on average every 
5 to 6 years. Damage to life and property does occur pe-
riodically even though earthquake building codes in New 
Zealand are very strict.

Even though this particular earthquake occurred in the 
early afternoon the mill evacuation from the papermill 
building was carried out in the dark since the emergency 
lighting proved to be insufficient. Another major hazard 
was that much of the fire protection equipment installed in 
the ceilings collapsed onto the operating floor. Its mount-
ing design was not adequate to withstand earthquake forc-
es. Fortunately there were no casualties in this earthquake 
although several were injured. In the papermill there was 
only one serious injury when an operator who had been 
on the forming section of PM2 when the main quake oc-
curred, was thrown over a safety rail and landed on the op-
erating floor 3 metres below. With a broken leg he crawled 
to safety in the dark and took refuge under the headbox 
supports – dodging fire protection piplines raining down 
as he went. After a head count at the designated assembly 
area it was discovered he was missing and a rescue crew 
went back into the chaos to find him. With a combination 
of persistance, bravery and good luck he was found and 
carried out to safety. Another operator had the bad luck 
to be stuck in the lift between the basement and operat-
ing floor as he was transporting cores to the winder. Even 
when it became known he was missing at the assembly 
point headcount it did take a while to track down exact-
ly where he was. He was found unharmed and remained 
calm despite his lengthy rescue, merely commenting that 
“I knew you would find me eventually”.

The dryer fabric guide rolls dropped into the cylinder  pockets creating quite a mess.
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was no exception and presented an dreadful mess to clean 
up. My older daughter, then only 6 years old, complains to 
this day that we were the last parents to come and collect 
her from school. The school had been evacuted accord-
ing to a well practiced procedure and teachers and pupils 
were waiting patiently outside in the relative safety of the 
school´s playground. We had to sleep that night in the car. 
It was a simply awful night as it was raining heavily and 
there was a succession of aftershocks that woke us up peri-
odically. Nothing against Toyota Corollas but they were not 
designed to accommodate sleeping a family of three in such 
adverse circumstances. Even though I had the front seat to 
myself I had to contend with the steering wheel violently 
intruding into my personal space during aftershocks.

While mainland Portugal is not as geologically unstable as 
New Zealand, it still does suffer from earthquakes. The Lis-
bon earthquake of 1755, estimated to have been around 8 
(Richter), was not an isolated event. Since 1931 there have 
been 5 seismic events affecting mainland Portugal with a 
magnitude over 7 (Richter). Lisbon, including the Setubal 
peninsular and the Algarve are the areas at greatest risk. 
An excellent history is available to the interested reader at 
https://esg.pt/seismic-v/portuguese-historical-seismicity/ 
. So it is not a question of “if” but only “when” a damaging 
earthquake comes to shake us out of our complacency. 

At home keep an emergency kit available and up to date. A 
torch, water, basic food for a couple of days and a first aid kit 
is sufficient. Supermarkets and their supply chains really can 
take a while to get running again after a major earthquake. 
No-one was killed in the earthquake at Tasman Pulp & Pa-
per but considering the extensive and violent damge that 
occurred in the papermill there was a fair amount of good 
luck involved in that happy outcome. But there were also 
some good management practices that helped. There were 
designated assembly points which enabled accounting for 
people to be well organized. The two missing people trapped 
in the building were identified and their emergency rescue 
procedures were succesful. These safety procedures have to 
be adapted to suit the local circumstances in any individu-
al mill. Make everybody aware of them and practice them 
from time to time. In Tasman there were evacuation simula-
tions where for short periods the mill was evacuated leaving 
only an emergency crew operating the machines. Every-
body else had to go out to the assembly point for a few min-
utes and the professionally trained rescue crews (bombeiros) 
simulated entry and rescue. Supervisors have to account for 
both their crews and visitors to their area. It is not possible to 
engineer a papermill to be imune from catastrophic damage 
in the event of an earthquake. Risk can never be eliminated, 
but it can be minimized with good procedures and occasion-
al evacuation simulations that train people to react in a disci-
plined way when disaster does strike.

The earthquake caused a temporary lapse
in housekeeping standards on PM3.

The force of the earth´s movement was also sufficient to distort
railways lines and even cause an 80 Tonne locomative to topple over.

While we putting the papermachines and our livliehood 
back together, we were simultaneously repairing the dam-
age to our own houses. My house had a brick exterior but 
a wooden internal frame – built according to New Zealand 
earthquake building codes which forbid any structure to 
be completely brick. There has to be a flexible internal 
supporting frame. So the structure itself was basically OK 
but the mortar of the brick façade was damaged to such an 
extent the only solution was to take it all down and rebuild 
it. I had to knock all the bricks down, manually scrape off 
the mortar and wait patiently until I could find a bricklay-
er since everybody else had the same problem and skilled 
labour was in short supply. When we did the job I became 
a “bricklayer´s assistant” and learned this skill pretty well. 
I was happy to later go back to papermaking – much easier.

In the days immediatly after the earthquake there was 
no electricity. But there was no shortage of goodwill and 
street parties with barbeque (churrasco) cooking became 
the local standard. There were many stories of the unusual 
damage that had occurred. It was common to find that wa-
ter had emptied out of swimming pools. Water beds were 
fashionable in those days and they had frequently “jumped 
about” causing a lot of internal damage to houses. It was 
common to find that the entire contents of kitchen cup-
boards had emptied themselves onto the floor. My house
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CELSO FOELKEL

Redesenhando o Controle
de Poluentes no Setor
de Celulose & Papel

Sócio n.º 842

O setor de celulose e papel sempre teve uma relação direta 
e muito íntima com o meio ambiente. Ao mesmo tempo em 
que existe uma consciência setorial de buscar operações 
sustentáveis em suas instalações, operações e atitudes ge-
renciais, temos que admitir que o setor é e sempre foi um 
grande usuário de recursos naturais, tais como água, ar, 
energia e solo, esse último tanto para disposição de resíduos 
sólidos como para as plantações das suas matérias-primas 
fibrosas. Evidentemente, como não existem operações 
completamente limpas e isentas de perdas e de resíduos, o 
setor costuma ter grandes gerações de poluentes, que pre-
cisam de prevenção, controle, mitigação e tratamento.

As ações das empresas do setor nas últimas décadas têm 
evidenciado seu compromisso com a prevenção e o con-
trole desses poluentes, em obedecer à legislação e em ga-
rantir procedimentos seguros conforme atestam suas cer-
tificações ambientais e florestais. Eu não tenho dúvidas de 
que evoluímos muitíssimo em relação ao respeito ao meio 
ambiente em nossas empresas e na própria consciência das 
pessoas em posições operacionais e executivas. Entretan-
to, existem coisas a melhorar, até mesmo porque todo esse 
processo se fundamenta na filosofia da melhoria contínua. 
Uma dessas melhorias precisa ser focada no desenvolvi-
mento de novos conceitos, procedimentos e tecnologias de 
prevenção e controle dos poluentes gerados pelas opera-
ções. Temos falado muito em sermos ecoeficientes, porém 
muitos se esquecem de que para sermos mais ecoeficien-
tes teríamos que produzir mais e melhor a partir do menor 
uso de recursos naturais, evitando o seu desperdício, que

necessariamente se converte em perdas e poluentes. Mui-
tos de nossos gestores acreditam que ser ecoeficiente sig-
nifica ter e manter operando sofisticadas, custosas e mo-
dernas instalações de tratamento de poluentes em final de 
tubo, ou seja, depois que eles são gerados, misturados e en-
viados para as unidades caras e muitas vezes gigantescas, 
que tratam os efluentes líquidos e aéreos e também as de 
resíduos sólidos.

Eu não discordo das estações de tratamento, só acredito 
que elas deveriam ser a última das considerações na lista 
de prioridades a avaliar e implantar para o controle am-
biental de nossas fábricas. 

Se os amigos leitores estiverem dispostos a conhecer mi-
nha opinião sobre a linha a adotar de procedimentos, ações 
e operações ambientais, segue-se então uma proposta para 
reflexão:

1. Criar e praticar uma metodologia de valorização de cada 
poluente (quantidade e qualidade) em termos de seus va-
lores econômico, ambiental e social. Por exemplo: Um 
derrame de um volume quantificado de licor branco para 
efluente tem valor econômico caracterizado pela perda de 
água; de sais inorgânicos de polpação; de calor devido à sua 
temperatura; de custos para tratar, corrigir o pH, bombear 
e recolher os resíduos, etc. Tem valor social, pois aumenta o 
trabalho a aplicar e oferece riscos às pessoas nas operações 
de controlar essa perda; bem como tem valores ambientais, 
pois se pode afetar o pH e a temperatura de águas, inclusive

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel
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as do tratamento secundário e biológico com microrganis-
mos vivos na etapa do tratamento de efluentes, que pode-
rão ser piorados nesses instantes; etc., etc.

2. Não trazer ou então procurar reduzir a valores mínimos 
a entrada nas fábricas de materiais que se convertem em 
poluentes sem utilização e poderiam ser substituídos por 
outros ou até mesmo eliminados antes de entrarem nas fá-
bricas. Exemplos: Arames de amarrar os fardos de celulose; 
casca suja que acompanha as toras que foram descascadas 
nas florestas, embalagens não recicláveis, etc., etc.

3. Reduzir a emissão dos poluentes na origem ou local de 
formação, ou seja, no exato momento onde são gerados nas 
operações. Isso pode ser feito diretamente no controle das 
operações, na melhoria das tecnologias, na reciclagem dire-
tamente na área que gerou a perda pela reincorporação ao 
processo, no tratamento de poluentes de menor volume de 
geração com miniestações de tratamento (“kidneys”), etc.

4. Saber diferenciar um poluente sujo de uma perda limpa 
a ser evitada (fibras celulósicas, condensados limpos, água, 
vapor, partículas de água eliminadas pelas torres de refri-
geração de água industrial, etc.).

5. Evitar misturar poluentes limpos com poluentes muito 
contaminados, convertendo tudo em material inaproveitá-
vel cujo único destino seria o tratamento de final de tubo, 
ou seja, aquele que é realizado ao final das operações antes 
de enviar o resíduo para o corpo receptor (rio, lago, mar, 
aterro industrial, ar atmosférico, etc.).

6. Definir compromissos de quantidades máximas e de pa-
drões de qualidade controláveis por auditorias dos sistemas 
ISO 9000 e 14000 para os poluentes gerados por cada área 
industrial e florestal, criando especificações e procedimen-
tos rígidos, tanto para a emissão como para o armazena-
mento dos resíduos, exatamente para permitir a esses ma-
teriais poderem participar de projetos de desenvolvimento 
de subprodutos comercializáveis para reciclagem interna 
ou externa. Por exemplo: No caso dos resíduos sólidos, pou-
cos se preocupam em definir claramente quais os valores 
de umidade que cada resíduo poderia no máximo conter, 
visto que a água do resíduo aumenta o seu peso tal qual em 
valor multiplicativo entre 2 a 5 vezes. Também pode invia-
bilizar um resíduo de biomassa de ser queimado na caldeira 
de força; ou uma lama de cal de ser aplicada como corretivo 
de acidez do solo florestal ou agrícola. Etc., etc. 

7. Procurar entender claramente como as qualidades e pa-
drões dos produtos intermediários do processo afetam a 
geração dos poluentes e buscar trabalhar nas condições de 
ótimo de cada situação operacional. Por exemplo: Cavacos

de madeira produzidos em qualidades inadequadas de di-
mensões afetam: consumo de álcali ativo, aumento de ge-
ração de licor preto, aumento da produção de condensados 
sujos, aumento do consumo de energia na evaporação, redu-
ção do rendimento da polpação, aumento do teor de rejeitos, 
sobrecarga de sólidos nas caldeiras de recuperação, perda 
de produção, aumento dos custos unitários; aumento de im-
pactos ambientais, etc. etc. E tudo isso pode ser quantificado 
para avaliações de melhorias no processo e no ambiente.

8. Avaliar constantemente a geração dos poluentes indivi-
dualizados e o atendimento às metas de melhoria contínua.

9. Adotar postura cautelosa e proativa para a reciclagem 
interna e fechamento de circuitos na própria fábrica. Re-
ciclagem e fechamento de circuitos são coisas boas, porém 
só deveriam ser feitos após saber se não seria possível re-
duzir ou eliminar a perda a reciclar na sua própria geração. 
Quando uma área fabril adota uma reciclagem de algum 
material (água, fibras, vapor, serragem, cavacos de madeira, 
etc.), mesmo que isso seja visto como muito bom e solução 
para um problema interno, o pessoal em geral se esquece 
de continuar controlando a geração do poluente, que passa 
a aumentar, por não existir mais esse controle. São inúme-
ros os exemplos que eu poderia citar, mas darei apenas um: 
A reciclagem interna nas máquinas de papel dos refugos 
de papel gerados nas operações. O refugo de papel é o pior 
redutor de desempenho das máquinas, pois ele ocupa espa-
ço na produção por ser um material que fica em um “loop” 
perverso entrando e saindo na máquina e impedindo dela 
conseguir atingir sua melhor produtividade e eficiência 
operacional. Além disso, consome mais trabalho, energia, 
produtos químicos e pode afetar a qualidade do produto fi-
nal sendo produzido para comercialização.

10. Avaliar com postura crítica todas as fontes geradoras 
de poluentes, em uma espécie de “conversa íntima” com 
cada uma delas. Não consigo ainda entender como muitas 
pessoas não se preocupam em buscar entender as causas e 
os prejuízos econômicos, ambientais e sociais para se pre-
venir ou minimizar esses efeitos perversos da poluição. 
Essas que agem assim, em geral estão apenas satisfeitas 
com a operação de seus sistemas de controle ambiental. 
Pior que isso, quando lhes perguntamos quais os custos 
ambientais que suas empresas possuem, elas se limitam a 
calcular os valores gastos com os controles nas estações de 
tratamento e com os gastos com as certificações, monito-
ramento e avaliações ambientais. Por não conhecerem os 
valores das perdas de suas ineficiências, aumentam seus 
custos unitários de fabricação com maior uso de insumos. 
Adicionalmente, as perdas de insumos que viram poluen-
tes geram ainda mais custos de produção por necessitarem 
de tratamento e descarte como poluentes. Outra possiblidade
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dessa conversa íntima com as unidades produtivas é pro-
curar encontrar aproveitamentos aos desperdícios que 
estão acontecendo sem que busquemos utilizar esse po-
tencial. É o caso do calor perdido pelos gases de exaustão 
de equipamentos de combustão de materiais, inclusive das 
caldeiras de recuperação e de força. Todos nós conhecemos 
isso, mas não forçamos que as áreas de engenharia de equi-
pamentos desenvolvam mecanismos que minimizem esses 
impactos ambientais e econômicos e aproveitem esse po-
tencial energético.

11. Manter uma análise crítica sobre o efeito ambiental de 
cada sistema operacional, pois alguns deles podem possuir 
até efeitos ambientais ou sociais perversos, por não terem 
sido perfeitamente avaliados conforme a proposição am-
biental número 1 dessa listagem. Por exemplo: As torres 
de resfriamento do efluente bruto podem estar jogando 
enormes quantidades de gotículas desse efluente para a 
atmosfera. Um efluente que não pode ser lançado tal qual 
em um corpo receptor como um rio, precisando de trata-
mento prévio, acaba sendo lançado em volume significati-
vo para a atmosfera para ser respirado pelos que estão nas 
circunvizinhanças. 

12. As reciclagens externas deveriam mudar do concei-
to de enviar o resíduo para algum local de disposição que 
não seja o aterro industrial, por exemplo, às florestas, para 
então ser direcionado a ações coordenadas para converter 
resíduos em subprodutos valiosos o suficiente para pagar 
todos os seus custos de matérias-primas e de conversão e 
logísticas e gerar algum resultado econômico. Os resíduos 
precisam deixar de serem vistos como lixos, mas sim como 
materiais que podem se tornar valiosos pelas empresas, 
pois eles todos são resultados de perdas e ineficiências no 
uso das matérias-primas e demais insumos que entraram 
na fábrica.  Mas antes de tudo, deve ser feito um estudo 
criterioso para reduzir a geração dos mesmos na fonte, ou 
seja, de eliminar muitas das causas que resultem em sua 
geração nas quantidades atuais. É preciso reconhecer que 
mesmo que convertidos em subprodutos, os valores econô-
micos unitários da venda desses materiais não costumam 
ser altos. Logo, é ilusão acreditar que vamos ganhar muito 

dinheiro com a venda dos resíduos transformados em pro-
dutos. Ganharemos muito mais minimizando a geração dos 
resíduos e utilizando melhor as nossas matérias-primas, 
disso tenho certeza. 

13. Incentivar e desafiar as áreas de pesquisa e desenvolvi-
mento industrial e florestal a relacionar os processos pro-
dutivos, as matérias-primas fibrosas, químicas ou energéti-
cas com o potencial de geração de poluentes. E também em 
maneiras de reduzir essas gerações por ações nos processos 
e nas matérias-primas e não somente em otimizações dos 
sistemas de tratamento de poluentes. 

14. Incentivar a todos os gestores de recursos humanos e a 
eles próprios em adotar procedimentos, exemplos e com-
prometimento de todos em relação ao meio ambiente e à 
segurança e felicidade das pessoas.

15. Caso consigamos manter de forma efetiva todas essas 
ações anteriores (de forma participativa e em alguns ca-
sos até mesmo policialesca), conseguiremos minimizar as 
dimensões das estações de tratamento, principalmente de 
efluentes hídricos e de resíduos sólidos. Isso significa me-
nores necessidades de investimentos de capital (em lagoas 
de emergência, em dimensões e números de etapas de tra-
tamento, etc.), resultando também em menor custo am-
biental global para a fábrica.

Por enquanto, é isso amigos, vou encerrar agora essa refle-
xão ou desabafo, e voltar em outra ocasião, pois ainda há 
muito mais a se falar na busca da ecoeficiência e susten-
tabilidade. Não podemos também nos esquecer de que a 
ecoeficiência se relaciona diretamente com a eficiência nas 
operações, sendo essa uma função das tecnologias e das 
pessoas que operam esses recursos tecnológicos. 

Concluo então como comecei: Estamos buscando a susten-
tabilidade, melhoramos muito; mas que bom, sempre exis-
tirão espaços e desafios para podermos ser ainda melhores 
nas operações de nosso setor de celulose e papel. Vamos 
então em frente, trabalhando duro na busca da desejada 
sustentabilidade.
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A. DOLORES
FERREIRA
Sócio n.º 335

Escrevo este artigo no meio da maior crise mundial de 
saúde pública, que para além de pôr a nu toda a vulnera-
bilidade da Humanidade, coloca desafios ao nosso sector. 
A imagem dos supermercados com as prateleiras vazias de 
papel higiénico, de guardanapos ou de rolos de cozinha, 
conjuntamente com a absoluta necessidade de produzir 
embalagens para os medicamentos e para todos os produ-
tos de primeira necessidade, de cujo abastecimento regular 
dependemos, mostra a importância do nosso sector, mas 
também a nossa responsabilidade para manter as nossa fá-
bricas e cadeias logísticas a funcionar.

Do nosso lado julgo que estamos a fazer o que deve ser fei-
to; planos de contingência, teletrabalho para aqueles que o 
podem fazer e um enorme esforço para manter as cadeias 
logísticas atuais a funcionar e mesmo utilizar cadeias alter-
nativas, como reserva. Gostava aqui de realçar que o tema 
das cadeias logísticas é dos mais sensíveis se não o mais 
sensível. Convencer um motorista a levar uma carga a Itá-
lia não é seguramente fácil e este é apenas um de múltiplos 
exemplos que se pode dar.

A CEPI, Confederação Europeia da Indústria Papeleira, 
enviou uma carta á Comissão, chamando a atenção para 
a relevância do nosso Sector e pedindo que seja melhora-
da a situação logística na Europa, por forma a garantir a 
mobilidade das mercadorias, que o nosso Sector seja con-
siderado Estratégico e portanto que as nossas fábricas se 
mantenham em funcionamento e que não seja esquecida 
a recolha de papel velho, absolutamente necessário ao fun-
cionamento do sector da embalagem, que como sabemos, 
vive basicamente de papel reciclado.

Chegados aqui cumpre-nos comentar “ainda bem que ao 
contrário de outros sectores industriais o nosso sector man-
teve capacidade produtiva na Europa e no nosso caso mais

concreto em Portugal”. Imaginem que, tal como no caso dos 
ventiladores para os cuidados intensivos, tínhamos que im-
portar da China o papel higiénico ou de embalagem!!!

Estava nos EUA quando o Presidente Trump afirmou que 
o corona vírus desapareceria em Abril porque não resisti-
ria ao aumento de temperatura. Sempre que este homem 
dá em cientista só sai asneira. Ouvi, entretanto, algo ainda 
melhor que foi a resposta dada, julgo que pelo Secretário de 
Estado da Saúde Americano, quando um congressista lhe 
perguntou se havia máscaras para todos os Americanos. A 
resposta foi “...não temos, mas podemos fabricar, desde que 
consigamos matéria-prima da China”.

Mais recentemente tanto responsáveis Americanos como 
Europeus têm feito esforços para que a Indústria America-
na ou a Europeia fabriquem ventiladores para as unidades 
de cuidados intensivos. Falou-se mesmo na General Motors 
no caso dos Estados Unidos ou da Ferrari no caso Europeu. 
Entretanto vamos comprando ventiladores aos Chineses!!!

Nada ficará como dantes depois desta pandemia, mas espe-
ro bem que uma das conclusões seja a de que precisamos de 
industrializar de novo a Europa e obviamente os Estados 
Unidos.

Depois de tudo isto uma simples análise de risco leva-nos a 
concluir rapidamente que não podemos continuar a fabri-
car tudo num só país, a China. É simplesmente demasiado 
arriscado para toda a humanidade. Já agora se fabricarmos 
mais perto do ponto de consumo também diminuímos a 
pegada de carbono.

Não posso deixar de terminar desejando saúde para todos e 
resiliência nestes tempos desafiantes e que vão durar mui-
to mais do que gostaríamos.

CORONA 
VÍRUS
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MIGUEL SANCHES

O papel de luxo do papel

Sócio n.º 1142

Nos dias que correm é senso comum que o papel desem-
penhado pelos produtos impressos mudou radicalmente 
nas últimas dezenas de anos. Provavelmente não da forma 
que foi vaticinada por muitos que conseguiram prever o 
fim – por exemplo – dos livros impressos, mas através de 
um reposicionamento em segmentos de mercado onde este 
suporte de impressão pode, e faz, a diferença. Hoje dedico 
estas linhas para vos descrever aquele que se adivinha ser 
o nicho onde o papel pode cumprir com uma função mais 
efetiva do que outros suportes de comunicação.

Não quero correr o risco que outros correram ao prever 
de que forma o mercado vai encarar a utilização futura 
do papel na indústria da impressão e da comunicação em 
geral, mas antes recorrer-me de alguns exemplos de como 
o papel deve ser – num futuro muito próximo – utilizado 
mais eficazmente para passar uma mensagem. Esta men-
sagem parece estar cada vez mais aliada aos produtos de 
elite ou luxo demonstrando que o público-alvo valoriza o 
produto impresso, lhe dá atenção, recorda e partilha com 
entusiasmo.

Os exemplos que hoje vos trago são apenas isso, modelos, 
experiências onde o papel assume o destaque na mensa-
gem que a marca / produto / serviço pretende transmitir e 
onde foi entendido que os produtos da indústria papeleira 
seriam mais persuasivos. E começo com os exemplos nacio-
nais onde se tem assistido a um crescimento visível de pro-
dutos impressos, sustentado principalmente pela indústria 
da embalagem, rótulos e etiquetas, mas também por outros 
mercados que já entenderam – depois de testarem outros 
suportes – que a mensagem em papel é mais efetiva. 

A Estúdio Gráfico 21 todos os anos oferece aos seus cola-
boradores, clientes e fornecedores uma peça gráfica onde a 
excelência e o cuidado na produção são a prioridade, alia-
do à inovação da peça em si. Tudo somado o produto final, 
independentemente da sua utilidade ou necessidade, é um 
objeto de desejo perante o qual o público-alvo sente uma 
atração básica sem explicação... e recordemos, estamos a fa-
lar de papel. Papel enobrecido pelas técnicas de impressão, 
neste caso utilizando estampagem a frio e relevos digitais, 
com aplicação de luz LED, e com um movimento de abertu-
ra que leva ao efeito surpresa final.

Estúdio Gráfico 21
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Ainda no âmbito nacional, mas já com alguma projeção in-
ternacional, hoje é inevitável falar nos projetos desenvol-
vidos pelo estúdio criativo Oupas! Design, fundado por três 
designers da região do Porto, que se têm dedicado quase 
exclusivamente a criações com cartão e papel. Desde peças 
mais pequenas ao desenvolvimento de campanhas, insta-
lações ou montras, a Oupas! conta no seu portfólio com tra-
balhos desenvolvidos para marcas de luxo como a Hermès, 
a Claus, a Graham’s ou a Josefinas. Como em qualquer um 
dos exemplos que hoje partilho, não se tratam de peças de 
produção massificada mas antes de objetos onde o papel 
vem realçar o lado mais elitista do produto / marca / ser-
viço, promovendo a exclusividade de quem os adquire. As 
montras da Hermès têm utilizado esta estratégia de forma 
a chegar ao público-alvo de forma mais efetiva, chamando 
a atenção para a exclusividade dos seus produtos, convi-
dando o potencial consumidor a entrar nas suas lojas e a 
conhecer os seus produtos de luxo.

onde esta variedade de papel foi utilizada para substituir a 
tradicional faixa em pele utilizada por este fabricante ale-
mão. A mesma referência de papel foi utilizada na produ-
ção de uma embalagem especial para este modelo exclusi-
vo, transformando um produto já existente num objeto de 
coleção ao alcance apenas de alguns afortunados.

De âmbito mais internacional gostaria também de parti-
lhar um projeto de 2014 que juntou a Fedrigoni e a Leica 
para a produção de um produto único. Trata-se da edição li-
mitada da máquina fotográfica Leica X2 Constellation Jade,

E para terminar, apresento o exemplo de mais uma empre-
sa da indústria papeleira – Iggesund – que aposta regular-
mente na apresentação de produtos inovadores de forma a 
demonstrar de que forma os seus produtos podem ser usa-
dos de forma surpreendente, garantindo a atenção do pú-
blico e mais uma vez demonstrando o valor acrescentado 
da utilização deste suporte de impressão. Tratam-se muitas 
vezes de pequenos cartões ou postais que pretendem de-
monstrar a plasticidade das cartolinas de forma surpreen-
dente, utilizando cortantes especiais, técnicas de pop-up 
ou mesmo fazendo o papel interagir com os dispositivos 
digitais como o telefone. É o caso da imagem em destaque 
em baixo onde, para além de promover uma mensagem 
natalícia utilizando uma cartolina com cortes especiais e 
pop-up, o recetor da mensagem é convidado a efetuar a 
montagem da peça tridimensional e a utilizar o seu tele-
móvel para interagir com a peça final. Convido-vos a ver o 
resultado final neste pequeno vídeo que mostra a ideia por 
trás do desenvolvimento desta peça gráfica https://youtu.
be/WoNcYczQ8Ws

Leica X2 Constellation Jade

Montras criação Ocupa! Design
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Com estes exemplos não pretendo ser 
mais um dos muitos “visionários” do setor 
e tentar adivinhar o futuro, cada vez mais 
difícil de antever. No entanto, penso que 
estes objetos podem muito bem ser já uma 
espécie de janela ou modelo a seguir tendo 
em conta as alterações no mercado gráfi-
co operadas nos últimos anos. Acredito no 
papel, não como um suporte de produção 
em massa mas sim como um produto de 
luxo, de nicho. Algo a que iremos recorrer 
sempre que precisamos de fazer passar 
uma mensagem clara e duradoura.

SERAFIM TAVARES

Sustentabilidade da Indústria
Pasta e papel de eucalipto:

ABASTECIMENTO FLORESTAL

Sócio n.º 652

O PROBLEMA

Em termos simples, esta questão resulta de a oferta da flo-
resta nacional ser insuficiente para assegurar as necessida-
des da indústria nacional, existindo um défice significativo, 
para o qual contribuem, com algum significado, a exporta-
ção e outros consumos para além do da indústria de pasta 
de papel.

Não disponho de estimativas recentes do valor do défice 
actual.

A última vez que o estimei, foi há cerca de dez anos, e con-
cluí que rondaria o milhão e meio de m3/ano.

Não creio que tenha diminuído. O aumento de produção 
das fábricas nacionais e as dificuldades acrescidas de apro-
vação dos projectos florestais, originam uma dificuldade 
acrescida de aprovisionamento, que não é resolvida pela 
plantação, sem aprovação pelas autoridades, que os produ-
tores florestais privados ainda vão fazendo, por ausência 
de alternativa para ocupação da sua terra.

É importante referir que existe défice desde há mais de três 
dezenas de anos, embora com dimensão algo inferior ao 
actual, e que as nossas fábricas têm um horizonte de vida 
de algumas dezenas de anos, pelo que este problema tem 
natureza estrutural e deverá ser resolvido para esse hori-
zonte temporal.

Criações de natal Iggesund
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CONCLUSÃO

Caso se mantivesse válida a informação constante da tabe-
la acima, deveriam ser provavelmente eliminadas as alter-
nativas que não têm disponibilidade de terra, e ou apresen-
tam um risco país ou de inclusão alto.

Restaria o Brasil. 

AS SOLUÇÕES

Descartando considerações sobre cenários de evolução fa-
vorável da exportação de madeira, que escapam ao nosso 
controlo, ficamos reduzidos às duas alternativas que desde 
sempre conhecemos e que são o aumento da produção da 
floresta nacional (incluindo a diminuição do impacto de in-
cêndios e pragas) e o recurso à importação.

Não irei hoje endereçar o tema do aumento da produção 
nacional. O seu tratamento implicará provavelmente mais 
do que um artigo e a colaboração de colegas que dominem, 
bem melhor do que eu, algumas das áreas relevantes.

Vou partilhar a minha opinião sobre as principais condi-
cionantes da solução importação e sobre as características 
principais de algumas alternativas de importação.

A IMPORTAÇÃO

CONDICIONANTES PRINCIPAIS

Em minha opinião, a solução terá que satisfazer quatro 
condições principais.

a) O custo da madeira posto no porto de descarga nacional 
terá que permitir um custo de produção de pasta que ainda 
permita uma margem comercial interessante.

b) A solução de importação terá que garantir o abasteci-
mento por um prazo não inferior ao horizonte de vida das 
nossas fábricas, pelo que não devem ser consideradas so-
luções comerciais de contratos de fornecimento a 5 ou 10 
anos, mesmo que potencialmente renováveis. A proprie-
dade da terra ou o seu direito de uso a muito longo prazo 
parecem ser incontornáveis.

c) A solução terá de ser partilhada pelos players nacionais. 
Com efeito, se o projecto for assumido por uma só empre-
sa, as quantidades importadas terão impacto no mercado 
e todas as empresas beneficiarão desse impacto, embora o 
encargo seja suportado apenas pela que realizou o projecto.

d) Limitação de riscos: É necessário avaliar o risco país, o 
risco espécie florestal, o risco do clima, o risco pragas e seca, 
o risco de aumento de preço de transporte e o risco de im-
perfeita inclusão na sociedade local, entre outros.
Considero, também por razões de limitação de risco, que 
um projecto destes deverá ser implementado por fases, 
sendo que a primeira fase deverá ter uma dimensão que 
permita o pleno emprego de um navio com a máxima capa-
cidade compatível com o porto nacional.

Se a alternativa for o Norte do Brasil, poderemos estar a 
falar de plantar 10.000ha e importar cerca de 400.000 m3/ 
ano na primeira fase.

ALTERNATIVAS

Irei caracterizar sumariamente as alternativas atlânticas, 
para além de Moçambique, por razões óbvias.

Vou referir, para cada alternativa, os riscos “país”, risco 
“inclusão local”, “disponibilidade de terra”, “custo logística a 
porto” e “custo logística marítima”.

Para cada País / região foi considerada a zona com a melhor 
aptidão florestal e o custo da logística foi calculado para a 
zona de boa aptidão com os custos padrão do transporte 
que vigoravam há dez anos. Os valores são apresentados 
em dólares/m3 e embora não sejam os valores actuais, ser-
vem suficientemente bem o propósito de hierarquizar as 
alternativas.

A restante informação, ou mantém-se integralmente vá-
lida (caso de distâncias, clima, produtividades, para cada 
região) ou surpreendentemente não terá sofrido grande 
alteração (caso do risco país).

A estimativa inclui apenas o custo do transporte, não es-
tando nela incluída o custo das operações de carga, descar-
ga ou operação portuária. 
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Mesmo no Brasil subsistiam riscos apreciáveis. Cito exemplos:

- Num estado do Norte o total da área registada na conser-
vatória era tripla da área existente no Estado;
- Os “sem terra” bem como grupos localizados em assenta-
mento tinham vindo a intervir, ocupando e/ou reclaman-
do propriedade legalmente constituída;
- Reporte de existências de grupos violentos que exigiam 
o pagamento de “licenças” para o negócio da empresa fun-
cionar;
- Venalidade de agentes oficiais que intervinham no regis-
to de transmissão de propriedade;
Etc…

Entre as alternativas brasileiras o Norte tinha as melhores 
condições, nomeadamente a disponibilidade de terra e o 
custo da logística.

Naturalmente que a primeira coisa a ser feita, caso se en-
care a hipótese de importar, é atualizar a informação que é 
relevante para a tomada de decisão.

ABASTECIMENTO FLORESTAL - DESCONSTRUÇÃO

Desta vez irei promover a desconstrução da opinião atrás 
expressa, recordando várias intervenções que se opuse-
ram, com argumentos diferentes, à minha recomendação 
feita no passado, de constituição no Norte brasileiro, de 
uma base estratégica para abastecimento 

1- Um dos mais distintos quadros da indústria contrariou 
a minha recomendação argumentando que desde sempre 
conseguiu importar toda a madeira que necessitamos e 
nunca sentiu dificuldade para o conseguir.
(O desafio que vos é proposto é reflectir sobre as circunstân-
cias em que é legítimo esperar que o comportamento passado 
se repita no futuro).

2- Um proeminente quadro duma das importantes em-
presas de consultoria opôs-se à minha recomendação, 
argumentando com o elevado volume de madeira que o 
Uruguai iria continuar a oferecer continuadamente no 
mercado para exportação.
(O desafio que vos é proposto é julgar, passada meia dúzia de 
anos, se tal afirmação se revelou verdadeira).

3- Um distinto advogado brasileiro não identificou solução 
óbvia para viabilizar uma posição de controlo da gestão da 
propriedade que não ferisse a lei da propriedade da terra 
por estrangeiros.
(O desafio que se põe é saber se é possível encontrar uma 
associação de interesses estruturalmente convergentes, sem 
relação accionista ou familiar, que realize investimentos con-
vergentes para um resultado de que todos beneficiam).

4- Vários colegas nossos iam lembrando os diferentes ris-
cos que um investimento no Brasil encerra, ao mesmo tem-
po que lembravam o insucesso ou as grandes dificuldades 
que todos os investimentos das empresas nacionais no Bra-
sil, tiveram.
(O desafio que vos é posto é julgar se uma gestão profissional 
com perfeito conhecimento local do negócio e com capacida-
de para estabelecer a indispensável matriz de relações exter-
nas conseguirá ter sucesso).

5- Vários colegas defenderam que o abastecimento por im-
portação, da Navigator, deveria ser a partir de Moçambi-
que, porque já tínhamos a terra.
O argumento é qualitativamente forte. 
(O desafio é ponderar o seu mérito, comparando-a economia 
de menos de 5 dólares / m3 que era o custo da terra no Brasil 
com a desvantagem na logística de 40 dólares / m3, mesmo 
para a opção mais favorável em Moçambique).
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A Caima é uma empresa centenária com presença no mer-
cado de pasta solúvel, tendo atualmente uma capacidade 
para produzir cerca de 125 mil toneladas de pasta por ano. 
Na sua origem esteve a empresa The Caima Timber Estate 
and Wood Pulp Company Ltd. fundada em Maio de 1888 
com o objetivo de produzir pasta para papel. Ao longo destes 
anos a Caima teve entre os seus clientes fabricantes de papel 
dos quatro cantos do globo. Em 2012 a Caima resolveu apos-
tar num novo mercado, passando a produzir pasta solúvel.

A pasta solúvel é um tipo de pasta química, obtida através 
do processo de cozimento ao sulfito ácido de madeira de Eu-
calyptus Globulus, que possui um valor elevado de α-celu-
lose (acima de 91%). Este tipo de pasta é usado na produção 
de derivados de celulose (e.g. viscose, nitratos de celulose, 
ésteres de celulose, éteres de celulose, acetatos de celulo-
se e celulose regenerada) que são aplicados em diferentes 
ramos industriais, com particular destaque nas indústrias 
têxteis, farmacêutica, pirotécnica, tintas, colas, vernizes, 
cosmética, alimentar, entre outras.

Entre 2012 e 2015 foram feitas alterações no processo para 
o adaptar à produção de pasta solúvel que conferiram ca-
racterísticas químicas diferentes a algumas correntes pro-
cessuais. Uma das correntes a beneficiar com esta alteração 
foi o licor de cozimento que, com cozimentos mais exten-
sos, viu o seu conteúdo de compostos orgânicos aumentar.

No cozimento ao sulfito, os componentes existentes na 
madeira são degradados sob a forma de lignosulfonatos, 
açúcares, extratáveis, ácido acético, ácido fórmico, furfu-
ral, metanol, entre outros. Estes compostos compõem uma 
parte da fração orgânica do licor fraco que é alimentada à 
evaporação. Aqui, a água é evaporada numa sequência de 
evaporadores e os condensados que se geram contêm quan-
tidades não negligenciáveis de ácido acético e furfural.

O ácido acético é a base para uma cadeia de químicos, in-
cluindo VAM (vinis), PTA (plásticos), Ésteres Acetato e 
Anidrido Acético. Já o furfural é um químico base de uti-
lizações diversas, sendo utilizado maioritariamente como 
intermediário do álcool furfurílico, ou como solventes para 
a indústria farmacêutica e outras especialidades.

Com base em estudos de 2005, antes das alterações proces-
suais efetuadas, a concentração de ácido acético era cerca 
de 0.7%-1.1% e de furfural cerca de 0.07%-0.2%. Dependen-
do dos volumes de condensado isto infere uma quantidade 
potencial que pode ir até 5000-7000 t/ano de ácido acético.

Mais recentemente, já após consolidação da conversão do 
processo de produção para pasta solúvel, concluiu-se que 
os mercados do ácido acético e furfural são robustos, pelo 
que poderão acrescentar valor à Caima. Face a este merca-
do, e face às características do novo processo na Caima, o

SAMUEL PERES
Sócio n.º 1141

RAQUEL ALMEIDA
Sócio n.º 1047

Potencial de Diversificação
na Caima: caso de estudo
do Ácido Acético e Furfural
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potencial de produção de ácido acético e furfural na Caima 
pode atingir até 8500t/a e 700t/a respetivamente. Numa 
análise preliminar, concluiu-se que é economicamente 
atrativo produzir ácido acético e furfural a partir das cor-
rentes de condensados da Caima.

A Europa é uma região deficitária na produção de ácido 
acético, importando da China e EUA aquele que não é ca-
paz de produzir. Este défice pode representar uma oportu-
nidade para produtores locais, esperando-se que o mercado 
de 14Mt/a do ácido acético cresça quase 4% ao ano a médio 
prazo e que constitua uma base sólida para absorver a pro-
dução potencial de 8.5kt/a de acético na Caima, com preços 
a variar entre os 500-800EUR/t. O mesmo se tem passado 
no mercado do furfural, com preços a atingirem valores en-
tre dos 1500-2000EUR/t.

No contexto atual da Caima, a presença destes componentes 
nas correntes de condensados representa uma carga orgâni-
ca adicional que tem de ser tratada na estação de efluentes.

É por isso benéfico proceder à sua remoção, através de uma 
unidade de separação, antes de a corrente ser libertada 
como efluente. O desafio está nas baixas concentrações aí 
presentes e na quantidade de vapor adicional que será ne-
cessária para a operação de separação e purificação.

Face a isto, a remoção e separação do ácido acético e fur-
fural tem por isso uma dupla vantagem: aproveitamento 
económico destes compostos na indústria química e redu-
ção da carga orgânica no efluente da fábrica. As vantagens 
económicas são tão mais prementes tendo em conta o au-
mento recente do preço destes compostos nos mercados 
internacionais.

Por outro lado, com as preocupações ambientais, o aumen-
to contínuo dos preços e a incerteza em torno da exploração 
dos recursos fósseis, prevê-se uma descida da exploração 
do petróleo no futuro. A substituição desta matéria-prima 
por outras de origem renovável para a produção de quími-
cos torna-se então uma opção interessante.

Figura 1: Conceito de Biorrefinaria aplicado à indústria da pasta

Neste sentido, as indústrias de celulose encontram-se em 
posição favorável para suprimir esta necessidade uma vez 
que têm todos os pré-requisitos para se transformarem 
numa biorrefinaria do futuro, não só pelas dimensões e pelo

acesso a grandes quantidades de biomassa, mas também 
porque o fluxo de alguns dos seus subprodutos já se encon-
tra naturalmente alinhados com o conceito.

Sala da química analítica
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Atualmente, existem já soluções apresentadas por Lenzing 
para a recuperação destes dois compostos em correntes lí-
quidas, recorrendo a extrações líquido-líquido, onde o áci-
do acético e o furfural são extraídos seletivamente por per-
colação com um solvente orgânico não miscível com água. 
O solvente orgânico, rico no acético e furfural, é tratado 
de forma a separar o solvente para posterior reutilização. 
A corrente de acético e furfural é posteriormente purifica-
da e retificada.

De forma a suportar o desenvolvimento necessário para 
validar a tecnologia para o processo de recuperação destes 
2 químicos. Foi iniciado um projeto de I&D&I, co-financiado 
pelo programa COMPETE, PT2020 e EU - FEDR. Este proje-
to designou-se por CaimaChem, tendo-se iniciado em Abril 
de 2019 e com a duração de 2 anos. O Projeto “CaimaChem” 
visa investigar novas técnicas de recuperação e valorização 
de ácido acético e furfural provenientes das correntes de 
condensados da evaporação do processo produtivo da pas-
ta solúvel na Caima, de modo a criar novos produtos total-
mente alinhados com os princípios da Economia Circular.

os condensados industriais (por extração liquido-liquido), 
já o furfural é produzido na sua totalidade por via renová-
vel, através da desidratação ácida dos açúcares C5 presen-
tes na biomassa ou na extração líquido-líquido dos licores.

A produção de ácido acético tem diversas origens e méto-
dos de produção potenciais tais como o acetaldeído e o eta-
no (por oxidação), o butano ou nafta (por oxidação em fase 
líquida), o etanol (por fermentação), o metanol (por carbo-
nilação), a glucose (por fermentação anaeróbia), bem como, 

Figura 2: diversos processos de produção de ácido acético

Figura 3: Processos de produção de furfural
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Entre as inovações do CaimaChem destaca-se a expetativa 
de desenvolvimento de um sistema de extração líquido-lí-
quido para recuperação de ácido acético e furfural a partir 
do condensado da evaporação, podendo vir a permitir a 
obtenção de dois produtos totalmente novos, de base reno-
vável, alinhados com os princípios da Economia Circular, 
para os quais Portugal é um importador líquido.

Este projeto inclui, entre outras atividades de I&D, (a) de-
senvolver métodos analíticos para a quantificação  de 
ácido acético e furfural em correntes aquosas e orgânicas, 
(b) caracterizar experimentalmente as correntes proces-
suais e as condições de processo, (c) determinar os dados de 
equilíbrio da extração líquido-líquido (fundamental para 
a definição das condições ótimas de extração dos compos-
tos e sua potencial recuperação) e (d) testar experimental-
mente em ambiente-piloto o processo de extração líquido-
-líquido e os processos de purificação de forma a validar 
os pressupostos definidos. Para além da equipa da Caima, 
foram feitas parcerias cirúrgicas com a Universidade de 

1. INTRODUÇÃO

Os anos 90 foram ricos no desenvolvimento de tecnologia de apoio 
à monitorização da condição dos ativos físico industriais. Exemplos como 
a análise de vibrações, medição de espessuras, termografia entre outros foram 
proficuamente disseminados. Estes esforços não viriam a ser suficientes para ter 
uma visão atenta sobre o desempenho e fiabilidade dos ativos. Houve então 
a necessidade de criar um sistema para registar e compilar a condição dos ativos, 
assim como as atividades de gestão da manutenção que lhe estariam atribuídas. 
Surgiram então os CMMS (Computerized Maintenance Management Systems). No 
entanto, estas ferramentas poderosas mantinham-se focadas no equipamento/ 
/ativo, no seu registo, planeamento e execução dos trabalhos.

Atualmente, com o APM (Asset Performance Management), está a ser dado o 
passo seguinte. O objetivo do APM é consolidar todos os tipos de dados de fiabi-
lidade (equipamentos e processos) num sistema único, centralizado e que pode 
dar sentido a todos estes dados e orientar as equipas para a melhor tomada de 
decisões sobre o “desempenho” destes ativos.

Aveiro e Universidade da Beira Interior, e também com 
parceiros tecnológicos internacionais de referência.

Em conjunto com um parceiro tecnológico de referência, a 
tecnologia de extração líquido-líquido foi testada com con-
densados da Caima, em ambiente-piloto, tendo-se provado 
que é tecnicamente possível recuperar Ácido Acético e 
Furfural na fase aquosa com elevados rendimentos. A fase 
orgânica, que contém o solvente recuperado, contém con-
centrações de Ácido Acético e Furfural residuais, podendo 
ser reutilizada novamente na extração destes. 

Em suma, a produção de ácido acético e furfural, integrada 
nos processos da Caima, é uma possibilidade bem real que 
está atualmente a ser desenvolvida pela equipa da Caima. 
A abordagem sistemática suportada pelo projeto I&D&I - 
CaimaChem, em conjugação com parcerias tecnológicas 
nacionais e internacionais, é a estratégia que a Caima está 
a prosseguir e com a qual se esperam resultados práticos e 
positivos num futuro próximo.

PAULA BRANCO

APM
Asset Performance Management

ELEVAR A FIABILIDADE
AO NÍVEL SEGUINTE

Sócio n.º 1168
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Inicialmente, muitos dos dados eram gerados por históricos 
de manutenção e ordens de trabalho (OT’s), mas é comum-
mente reconhecido que estes dados são notoriamente vagos 
e inconsistentes para se realizar uma avaliação precisa. As 
estatísticas confirmam que 60% dos dados são introduzidos 
por pessoas, o que significa que somos maioritariamente de-
pendentes da acção humana. Quem desenvolve a sua ativi-
dade no meio industrial, reconhece que por vezes as ordens 
de trabalho são gravadas no ativo errado ou nem sempre se 
consegue apurar o custo com a precisão necessária.

Com o advento da interconectividade de redes e dispositi-
vos inteligentes, temos acesso a um maior volume de da-
dos, mais precisos e robustos sobre a condição do ativo, que 
jamais se imaginava ser possível há 10-15 anos atrás.

Os complexos industriais tornaram-se mais inteligentes e 
capazes de fornecer informação sobre a sua condição e de-
sempenho, por forma a auxiliar e tornar as atividades cada 
vez mais proactivas. Ou seja, é chegado a um ponto em que 
se luta com a gestão do imenso volume de dados adquirido, 
o chamado “Big Data”, o qual sem o apoio de ferramentas 
adequadas, é praticamente impossível obter valor acres-
centado destes dados que organizados se tornarão a infor-
mação em conhecimento e auxiliarão a decisão.

2. RELEVÂNCIA DO APM PARA A FIABILIDADE

O sistema APM atua para reconhecer a fiabilidade e a dis-
ponibilidade de ativos físicos industriais em serviço, mini-
mizando riscos e custos operacionais envolvidos ao longo 
do seu tempo de vida. O APM inclui ligação a sistemas de 
monitorização em tempo real (sempre que possível) da con-
dição do ativo, avaliação preditiva do seu comportamento ao 
longo do tempo, gestão da integridade estrutural e avaliação

de risco (RCM - Reliability Centered Maintenance), envol-
vendo sempre tecnologia de apoio à recolha de dados, uti-
lizando as potencialidades da iIoT (industrial Internet of 
Things)  e recorrendo a smart devices.

Estas soluções de APM são capazes de compilar toda a vasta 
quantidade de equipamentos e dados de processo díspares 
de maneira a fornecer informações relevantes aos responsá-
veis de diferentes níveis da Organização. O APM surge assim 
como um facilitador de processo de fiabilidade que permite:

› Desenvolver estratégia de gestão dos ativos;
› Aferir o Risco;
› Identificar ações mitigadoras desse risco.

À medida que o desempenho dos ativos melhora, é iniciado 
um ciclo integrado de melhorias, que é sustentável a longo 
prazo. À medida que ativos e processos se tornam mais fiá-
veis, podemos desviar recursos (que são limitados) para a 
resolução das falhas repetitivas / crónicas para atividades 
mais proactivas. 

O APM eleva a fiabilidade ao nível seguinte, e aqueles que 
se prepararem mais cedo terão uma enorme vantagem 
competitiva. É uma oportunidade para poder observar o 
futuro a acontecer. Muito em breve, os nossos ativos come-
çarão a falar connosco e com um nível de detalhe que nem 
sequer imaginávamos ser possível. E será nessa altura que 
teremos de estar preparados para os ouvir.

Após a aquisição e colocação em serviço do ativo, o seu 
comportamento ao nível da fiabilidade é condicionado pela 
forma como é operado e mantido. Deixando as operações 
de lado por um momento, a forma como é realizada a ma-
nutenção afectará diretamente o desempenho dos ativos. 

Fig. 1 Identificação da estratégia de manutenção
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E para decidir como e quando essa manutenção é realiza-
da, há que definir uma estratégia. De acordo com o nível 
de criticidade do ativo, impõe-se uma estratégia diferente 
de manutenção, ou seja, definir uma tarefa de acordo como 
um intervalo de manutenção, monitorizar o ativo para pro-
curar mecanismos de propagação da falha ou definir alar-
mes para desencadear ações pró-ativas.

3. O PROGNÓSTICO É UMA ETAPA, NÃO O DESTINO

Os sistemas de prognóstico da condição de ativos (PHM – 
Prognostic Health Management) não são mais do que um 
chapéu que cobre todos os processos industriais e que po-
dem ser visualizados no APM. O objetivo de ambos, PHM e 
APM, é satisfazer os processos de gestão de uma organiza-
ção, ou seja, incremento do lucro por aumento da eficiência 
e consequente redução de investimentos.

Quando as organizações reconhecem que os sistemas de ges-
tão da execução da manutenção não dispõem de ferramen-
tas suficientes que permitam a otimização do desempenho 
dos seus ativos, tendem a reconhecer que existem outras 
tecnologias recentes e já disponíveis no mercado. O APM
apresenta-se, pela sua capacidade de monitorizar a condição 
e a integridade dos ativos, como uma tentativa de evitar 
falhas não planeadas em serviço, detectando atempada-
mente a sua degradação, permitindo uma intervenção de 
manutenção com um adequado planeamento.

Embora o APM ajude a detectar a ocorrência de uma falha 
iminente, monitorizando a degradação dos ativos, este por 
si só nada faz para solucionar a causa da degradação. 

A definição de uma estratégia de fiabilidade e gestão de ati-
vos é crucial e iminente. A grande vantagem é  combinar 
um sistema de gestão da execução da manutenção (CMMS) 
com um APM. Em conjunto, permitirão a definição de uma 
estratégia de fiabilidade eficaz. Na realidade, tudo começa 
com a estratégia.

Fig. 2 Ligações de um PHM (Prognostic Health Management)

4. ESTRATÉGIA, A ÚLTIMA PEÇA DO PUZZLE

A estratégia é um pilar fundamental no sistema de gestão 
de ativos, é a última peça do puzzle que faz a ligação entre 
a execução da manutenção e a avaliação e prognóstico de 
desempenho.

Com a implementação da estratégia, é possível desenvol-
ver, implementar e gerir esta estratégia com base na fia-
bilidade dos ativos, que visa a concretização dos objetivos 
estratégicos a um custo mínimo e com um risco aceitável. 
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As estratégias de fiabilidade são definidas com recurso a 
um conjunto de dados conectados digitalmente, por forma 
a alavancar de uma forma rápida e eficiente a gestão ao 
longo de todo o ciclo de vida dos ativos. Assim, assegura-se 
que a estratégia implementada nos ativos é sempre a mais 
otimizada em termos de custo, desempenho e risco. 

Mas, antes de mais, há que assegurar que a estratégia im-
plementada está a funcionar. Tal pode ser feito através da 
utilização de métricas e KPI’s (Key Performance Indicators). 
O próprio APM fornece um registo de controlo de tarefas 
executadas, na frequência adequada.

Com os ativos cada vez mais inteligentes, é também pos-
sível utilizar IIoT (Industrial Internet of Things), análise 
preditiva e outras soluções integradas de avaliação da inte-
gridade de ativos para fornecer uma visão de quão bem as 
estratégias definidas estão a ser eficientes.

É possível avaliar a maturidade de uma organização quan-
do as equipas de intervenção, após a ocorrência de uma 
falha crítica, não se preocupam apenas com a reposição 
da condição mas também com a razão do evento e com a 
eliminação de potenciais eventos futuros. Não existe um 
botão  que possa ser acionado para melhorar a fiabilidade, 
é necessário sim rever continuamente a robustez da estra-
tégia e evitar que eventos semelhantes voltem a ocorrer.

Em resumo, não existe o ‘botão fácil’ para melhorar a fiabi-
lidade, é preciso reflexão e praticidade. A jornada é longa 
e com vários solavancos ao longo da estrada, no entanto, 
uma abordagem firme, mas prática, não poderá deixar de 
ter sucesso e contribuir de forma decisiva na melhoria dos 
resultados das organizações.

Fig. 3 Gestão Estratégica de Ativos

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com
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ARTIGOS TÉCNICOS

Vitorino de Matos Beleza1 e Sofia Assunção Fernandes1

Prevenção e Controlo da Legionella em Circuitos de Água

Parte 1

Nota: este é o primeiro de uma série de artigos a publicar no âmbito da prevenção e controlo da Legionella. Para o efeito, 
neles reuniremos os conhecimentos adquiridos sobre o assunto na literatura e na prática de muitos anos. Procuraremos 
transmitir os melhores métodos para a condução de circuitos de água potencialmente propensos ao desenvolvimento 
daquela bactéria. Entretanto, é, para os autores, muito interessante que haja interatividade com leitores desta série de 
artigos que se interessem por este tema e que queiram transmitir as suas opiniões e questões. Podem fazê-lo para o en-
dereço que se apresenta em rodapé.

1 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Neste mês de março de 2020 vivemos sob a influência de uma pandemia provocada por um novo Coronavírus, o COVID-19, iden-
tificado em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Este vírus provoca uma infeção semelhante a uma gripe comum ou, 
em situações mais graves, como pneumonia. Porque se refere este Coronavírus num artigo em que o título indica como objetivo 
a prevenção e controlo da Legionella? A resposta é simples: pelas semelhanças, embora seja importante começar pelas diferenças. 
A Legionella não gera pandemias e é muito improvável a transmissão pessoa a pessoa. Como semelhanças, deve ser feita referência 
aos sintomas da infeção e à mediatização dos casos, tanto através dos veículos tradicionais como das redes sociais. Entendemos 
que estes temas devem ser tratados e divulgados com subtileza, responsabilidade, e de forma fundamentada.

Embora a Legionella esteja presente numa boa parte dos meios de água doce, ela não oferece perigo evidente para o homem, quer 
porque as temperaturas são baixas, quer porque a sua concentração é reduzida e pouco agressiva para o homem. Apesar dos aeros-
sóis que se produzem nas cataratas do Niágara, não cabe na imaginação de alguém admitir a necessidade de prevenir tecnicamente 
o desenvolvimento da Legionella naquele presente que a natureza ofereceu ao homem. Por diversas razões que adiante se identifi-
carão, o controlo da Legionella é importante nos sistemas artificiais, como os circuitos de água de arrefecimento com torre, redes de 
água quente sanitária, etc., com capacidade para produzir aerossóis. A identificação dos riscos da presença da Legionella nos siste-
mas referidos impõem aos responsáveis pelas instalações transmissoras de Legionella uma atitude proactiva para aplicação das an-
tigas boas práticas para condução dos sistemas, apenas lhes acrescentando mais rigor no controlo microbiológico, particularmente 
o exame da Legionella e as ações a aplicar sempre que os resultados demonstrem a necessidade de tomar medidas preventivas.

Embora tenha sido reconhecido mais tarde, o primeiro caso documentado terá ocorrido em Minnesota, EUA, em 1947. Todavia, 
a Legionella apenas passou a ser uma preocupação a nível mundial, em termos de saúde pública (Cachafeiro et al., 2007), quando 
ocorreu, em 1976, primeiro surto com relevo mediático. Numa reunião de legionários realizada num hotel em Filadélfia - EUA, 
221 dos 4000 participantes contraíram “pneumonia”, tendo vindo a falecer 34 dos enfermos. Após seis meses de investigação ve-
rificou-se que a moléstia, a que atribuíram a designação de doença do legionário, tinha sido provocada por uma bactéria até então 
desconhecida e que foi denominada por Legionella, em homenagem às suas vítimas – os legionários. Verificou-se ainda que aquela 
bactéria não era tão rara como se chegou a admitir, tendo sido reconhecido que a Legionella foi o agente responsável por um surto 
de doenças semelhantes à gripe em Pontiac (Michigan) em 1968. A doença, que não provocou mortes, manifestou-se por febre alta 
(daí o nome de febre de Pontiac) com mialgia e sintomas neuropsiquiátricos, tais como confusão mental. A pesquisa efetuada no 
final de 1976 em vários bancos de soro confirmou outros surtos epidémicos anteriores causados por Legionella.

1 Osminergia, Projetos, Equipamentos e Sistemas, Lda. Correspondência: vmb@osminergia.pt.
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2
 Neutrófilos - Granulócito cujos grânulos não absorvem corantes ácidos ou básicos, que têm grande capacidade de fagocitose.

3
 Macrófagos - Grande célula do sistema imunitário, que deriva dos monócitos do sangue e de células conjuntivas ou endoteliais e que é capaz de atacar e digerir corpos estranhos.

Legionella é o nome genérico de uma bactéria aeróbia e gram-negativa. Tem um diâmetro equivalente de 0,3 – 0,9 μm e um com-
primento de 2 a 20 μm. O género Legionella tem mais do que 60 espécies conhecidas, mas nem todas infetam o homem. As espécies 
L. pneumophila, especialmente os serogrupos 1, 3, 4 e 6, são as que estão mais associadas a algumas doenças do homem do foro 
pulmonar, sendo responsável por mais do que 90% dos casos de “legionelose” ou “doença do legionário”, e pela febre de Pontiac, não 
pneumónica. Mais de 75% dos casos são atribuídos a um dos seus serogrupos – a Legionella Pneumophila (LP) serogrupo 1. No caso 
da doença do legionário, mais comum nos homens de 40 a 70 anos, a fatalidade nos casos não tratados pode ser superior a 10%. 
A febre de Pontiac tem sintomas semelhantes ao de uma forte constipação e, em princípio, não é fatal.

Para a infeção, que tem origem na inalação de aerossóis contaminados ou, mais raramente ou, se desejarem, muito improvável, 
por aspiração quando, por exemplo, se bebe ou gargareja com água contaminada, não é conhecida a dose de Legionella necessária 
para infetar o homem, e não está fixado qualquer nível a partir do qual se pode considerar uma dada situação como perigosa. 
Também não está provado que em todos os casos de ingestão de Legionella produzam a doença. No caso da infecção por inalação 
as gotículas de água contendo Legionella Pneumophila serogrupo 1 viável devem ser suficientemente pequenas (<5,0 μm) para se 
depositarem nas zonas mais profundas dos alvéolos. Por conseguinte, a simples deteção da Legionella na água não representa, 
necessariamente, um risco de doença, em parte porque nem todos os serogrupos da Legionella estão associados à legionelose.

Para gerar infeção, a Legionella tem que resistir às naturais defesas humanas. Quando a bactéria Legionella entra nos pulmões, o 
sistema imunitário alerta os neutrófilos2 e macrófagos3 que imediatamente acorrem para a destruir. Caso escape à inativação, ela 
inicia o processo da sua multiplicação no interior daquelas células, atingindo quantidades tão elevadas que levam à “explosão” 
da própria célula. As bactérias libertadas ocuparão outros macrófagos e o ciclo prossegue dando origem a uma inflamação dos 
alvéolos pulmonares, equivalente a uma pneumonia.

2 – SINAIS E SINTOMAS DAS DOENÇAS PROVOCADAS PELA LEGIONELLA

Não é fácil diagnosticar a legionelose ou doença do legionário. Os sintomas desta doença não são diferentes dos sintomas associa-
dos a outros tipos de pneumonia (infeção pulmonar), embora mais grave e requerendo atenção médica imediata. Uma radiografia 
ao tórax, normalmente usada para identificar uma infeção pneumónica, não é suficiente para a identificar. É necessário recorrer 
a provas específicas para distinguir a legionelose de uma pneumonia, como exames laboratoriais na urina (deteção do antigénio 
da Legionella pneumophila) e em secreções respiratórias (isolamento de Legionella), ou biopsia do pulmão.

No quadro 1 apresentam-se os sintomas que podem ser indicadores de infeções com origem na Legionella. Os da legionelose são 
notados de 2 a 10 dias depois da exposição às bactérias, com uma média de 2 a 5 dias, podendo, em alguns casos, aparecer mais tar-
de e até duas semanas após a exposição. A febre de Pontiac pode apresentar os mesmos sintomas, mas de uma forma mais suave, 
e começam a ser sentidos de algumas horas a dois dias após exposição à bactéria, durando, no máximo, uma semana. Os doentes 
com a febre de Pontiac não apresentam sinais de pneumonia.

A doença do legionário é tratada com antibióticos, com êxito na grande maioria dos casos. Em geral, é necessário tratamento em 
hospital. Esta doença pode provocar danos nos pacientes, dos quais se destacam as lesões pulmonares e a morte. A febre de Pon-
tiac pode desaparecer sem qualquer tratamento específico. A maioria das pessoas sãs não se infetam com a Legionella depois da 
exposição. O risco é mais elevado em todos aqueles que:

› Tenham mais do que cinquenta anos;
› Fumem ou tenham deixado de fumar;
› Tenham uma doença pulmonar crónica, como enfisema;
› Tenham o sistema imunitário debilitado por doenças como o cancro, a diabetes ou a insuficiência renal;
› Tomem medicamentos que debilitam o sistema imunitário.

A doença do legionário não é contagiosa. A bactéria é transmitida pela água e não por pessoas infetadas. No processo de transmis-
são são essenciais os aerossóis que transportam a bactéria e o seu, deles, comportamento quando arrastados por uma corrente de 
ar. No caso de o foco transmissor ser um chuveiro, a probabilidade de uma gotícula penetrar nas fossas nasais é elevada. A situa-
ção é mais complexa se considerarmos o exemplo de uma torre de arrefecimento de água. Geralmente, o ar usado no arrefecimen-
to da água sai pela parte superior através da denominada chaminé. Nessa corrente de ar podemos encontrar dois tipos de gotas ou



info tecnicelpa 62 ARTIGOS TÉCNICOS
31

gotículas: a) as resultantes da condensação do vapor de água arrastado pelo ar que não oferecem perigosidade se se conserva-
rem independentes; b) as gotas ou gotículas da própria água que vai ser arrefecida na torre que venham ser arrastadas pelo ar 
expulso pela chaminé. Só estas podem estar contaminadas, mesmo quando agreguem as gotículas descritas em a). O ar expulso 
da torre é impulsionado na vertical, rodando depois na direção do vento. Se ela mantivesse o seu volume e massa, a trajetória 
da gotícula dependeria da velocidade do ar expulso da torre, da direção e velocidade do vento e da ação da gravidade. Todavia, 
dependendo da temperatura e da humidade do ar atmosférico, a gotícula ir-se-á evaporando, podendo chegar à secura absoluta 
que retirará a perigosidade da bactéria porque ela tem pouca resistência quando se encontra em meio seco. O risco de infeção 
está, por isso, dependente das condições atmosféricas, como o comprovam casos conhecidos em que os surtos de Legionella 
com origem em torres de arrefecimento ocorreram em novembro e dezembro, meses de temperatura mais baixa e de mais alta 

humidade relativa.

Quadro 1 – As principais características da doença do legionário e a febre de Pontiac4

4 
Adaptado de Legionella and the prevention of legionellosis – World Health Organization, 2007

CARACTERÍSTICAS DOENÇA DO LEGIONÁRIO FEBRE DE PONTIAC

Duração Semanas 2 a 5 dias

Taxa de Mortalidade Variável, dependendo da suscetibilidade Sem mortes

Sintomas

› Muitas vezes não especí�ca;

› Perda de força (astenia);

› Febre alta;

› Dor de cabeça;

› Tosse seca;

› Às vezes, expetoração com sangue;

› Calafrios;

› Dor muscular;

› Di�culdade em respirar, dor no peito;

› Diarreia (20-40% dos casos);

› Vómitos, náuseas (10% a 30% dos casos);

› Manifestações do sistema nervoso central, 

como confusão e delírio (50% dos casos);

› Insu�ciência renal;

› Hiponatremia (diminuição da concentração 

de sódio no plasma sanguíneo para limites 

inferiores aos normais);

› Níveis elevados de lactato desidrogenase;

› Falta de resposta a alguns antibióticos.

› O estado gripal (moderada a grave); 

› Perda de força (astenia), cansaço;

› Febre alta e calafrios;

› Dor muscular (mialgia);

› Dor de cabeça;

› Dor nas articulações (artralgia);

› Diarreia;

› Náuseas, vômitos (numa pequena 
proporção de pessoas);

› Di�culdade em respirar (dispneia) 
e tosse seca.

Período de Incubação 2 a 10 dias, raramente acima de 20 dias
5 horas a 3 dias

(mais frequente entre as 24 e 48 horas)
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As nanofibrilas de celulose no desenvolvimento de novos 
produtos de papel: estado atual, perspetivas de futuro

e contributo do projeto inpactus

A indústria papeleira está continuamente sujeita a exigências de mercado por produtos com propriedades melhoradas que cum-
pram ou excedam os padrões de qualidade atuais. Por esse motivo, existe grande pressão sobre os atores da indústria para o de-
senvolvimento de papéis com características inovadoras [1]. Entre as estratégias atualmente em exploração para atender a estas 
exigências, a produção de papéis com incorporação de nanofibrilas de celulose (CNFs, frequentemente designadas por celuloses 
micro e nanofibriladas) têm-se afirmado, ao longo da última década, como uma das vias mais promissoras.

As CNFs constituem um conjunto de nanopartículas celulósicas com diâmetros compreendidos entre 3 e 100 nm e fatores de forma 
elevados. Caracterizadas por extensas áreas de superfície e excelentes propriedades mecânicas, apresentam uma capacidade de 
retenção de água extremamente elevada, formando hidrogéis estáveis mesmo a baixos teores de sólidos (Figura 1). São produzidas 
a partir de suspensões diluídas de fibras celulósicas através de tratamentos mecânicos intensivos – e.g., homogeneização de alta 
pressão, moagem – que induzem a quebra de ligações de hidrogénio na parede celular e promovem a libertação de fibrilas. As eta-
pas de tratamento mecânico são frequentemente antecedidas por estágios de pré-tratamento químico  ou enzimático (Figura 1) de 
modo a facilitar a desconstrução da matriz celulósica e reduzir os custos energéticos do processo. As características de superfície 
(funcionalização química, densidade de carga superficial), propriedades coloidais e dimensões do produto final são determinadas 
pela rotina de tratamento escolhida e resultam num conjunto de nanopartículas altamente variado e heterógeneo [1,2].

Aliadas à boa compatibilidade do produto com 
as matérias-primas e processos utilizados na in-
dústria papeleira, as propriedades de nanoescala 
das CNFs posicionam-nas como uma escolha in-
teligente para o desenvolvimento de papéis com 
características inovadoras [1]. O número de arti-
gos científicos e de revisão dedicados à utilização 
de CNFs na produção de papel tem registado um 
aumento significativo ao longo dos últimos anos, 
apontando para uma exploração crescente do 
potencial destes materiais na indústria [1,2]. Já 
em 2015, uma contribuição para a presente pu-
blicação documentava a utilização de CNFs no 
reforço da resistência em húmido e na melhoria 
das propriedades de impressão inkjet [3]. Os resul-
tados descritos testemunham não só o excelente 
desempenho das nanoceluloses em produtos de 
papel, mas também a diversidade de possíveis 
aplicações à disposição da indústria. Entre essas 
aplicações, a utilização de CNFs como aditivos 
funcionais na massa e como componentes de for-
mulações de revestimento tem merecido particu-
lar atenção [1,2]. A presente comunicação oferece 
um resumo dos principais efeitos das CNFs em 
cada um destes domínios (sumariamente esque-
matizados na Figura 1).

Tal como exemplificado pela publicação acima 
citada [3], a incorporação das CNFs como aditi-
vos de massa tem sido investigada maioritaria-
mente como forma de aumentar as resistências 
mecânicas do papel . Devido às suas dimensões 
reduzidas e à elevada densidade de grupos –OH 
superficiais as CNFs preenchem os espaços dis-
poníveis entre as fibras celulósicas e contribuem

Figura 1 - Representação esquemática do processo de produção
de nanofibrilas de celulose (CNFs) e das estratégias de incorporação
de CNFs em produtos de papel.
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para um aumento das ligações de hidrogénio no seio da estrutura. Em consequência, a densidade e as forças de ligação inter-fibra 
sofrem um aumento que se reflete em propriedades mecânicas – índices de tração, rebentamento e extensão de ligações internas 
– superiores. De acordo com os dados atualmente disponíveis, taxas de incorporação de CNFs inferiores a 5% podem produzir au-
mentos de até 60% no índice de tração [1,2]. Por outro lado, a retenção das CNFs entre as fibras celulósicas resulta numa diminuição 
da porosidade da matriz e contribui para um aumento significativo na capacidade de retenção de água. Estes efeitos são tão mais ex-
tensos quanto maior a adição de CNFs e tendem a reproduzir-se num aumento do tempo de drenagem [1,2]. A combinação das CNFs 
com agentes de retenção catiónicos, como as poliacrilamidas catiónicas (cPAM), ou com sistemas de retenção (SR) duais, e.g., cPAM/ 
/bentonite, tem sido apontada por vários autores como uma estratégia adequada para controlar a drenabilidade a níveis aceitáveis. 
A escolha do SR mais adequado para o efeito é afetada pelas características morfológicas e de superfície das CNFs (diâmetro, fator 
de forma, química de superfície e densidade de carga superficial) e obriga a estudos de otimização prévios [1].

Além do aumento das resistências mecânicas do papel, múltiplos estudos têm investigado o potencial das CNFs enquanto agentes 
de retenção. Num exemplo, a pré-floculação de carbonato de cálcio precipitado (PCC) com CNFs de grau enzimático (sem funciona-
lização superficial) revelou melhorias significativas na retenção de cargas e nas resistências do papel sem necessidade de qualquer 
aditivo [4]. Além destas, várias classes de CNFs cationizadas têm demonstrado desempenhos comparáveis aos de alguns SR conven-
cionais na retenção de cargas e finos [1].

Além da melhoria das propriedades funcionais de grades de impressão e escrita [3], a incorporação de CNFs em formulações de 
revestimento tem sido encarada, em grande medida, como uma boa forma de desenvolver as propriedades de barreira do papel, 
incluindo as barreiras à permeação de ar, ao oxigénio, ao vapor de água e a gorduras/óleos [2]. A evidência experimental acumulada 
sobre o comportamento de barreira das CNFs aponta para um excelente desempenho no bloqueio da transmissão de O2 e gorduras 
e tem motivado o desenvolvimento de múltiplos novos conceitos de embalagem. No entanto, o caráter hidrofílico das nanofibrilas 
de celulose resulta num fraco desempenho de barreira à água e compromete seriamente as restantes barreiras em ambientes hú-
midos. As linhas de pesquisa mais recentes têm procurado encontrar soluções de compromisso que permitam simultaneamente 
explorar as características de barreira ao O2 das CNFs e minimizar as suas fragilidades perante a água [5]. O RAIZ – Instituto de In-
vestigação da Floresta e Papel, em parceria com a Universidade de Coimbra, encontra-se atualmente a preparar novos contributos 
para a área no âmbito do projeto inpactus.

Apesar das limitações referidas, a aplicação de revestimentos à base de nanocelulose, com ou sem aditivos, em substratos de papel 
tem permitido atingir alguns sucessos controlados no que toca à redução dos níveis de permeação de vapor de água [2]. Na vasta 
maioria dos casos reportados, a propriedade mais afetada é, no entanto, a permabilidade ao ar, significativamente reduzida em re-
sultado da colmatação dos poros do papel pelas nanofibrilas [2]. A aplicação de revestimentos de CNFs pode ainda contribuir para 
uma melhoria das propriedades mecânicas (índice de tração, rigidez e extensão de rutura) e superficiais (lisura) do papel-base [2].

Do ponto de vista da processabilidade, o desenvolvimento de revestimentos à base de CNFs continua a impor um conjunto de desa-
fios relacionados com as características da calda. Tal como referido anteriormente, as CNFs formam hidrogéis com baixos teores de 
sólidos (quase sempre inferiores a 2%), altamente viscosos e com um comportamento reológico complexo (pseudoplástico e tixotró-
pico). Além de comportar custos de secagem avolumados, a utilização destes materiais em processos de revestimento pode causar 
problemas na distribuição do material à superfície do papel e perturbar o funcionamento de equipamentos que não estejam pre-
parados para o processamento de fluidos viscosos. A aplicação de aditivos espessantes, como a carboximetilcelulose, e a escolha de 
tecnologias de revestimento que apliquem elevadas taxas de corte ao fluido (e.g., revestimento por spray, slot-die) têm sido sugeridas 
como formas de aumentar o teor de sólidos, minimizar a viscosidade da formulação e facilitar a aplicação das nanoceluloses [1,2].

Os resultados listados acima provêem, na sua vasta maioria, de estudos laboratoriais e provas de conceito. O número de produtos 
da indústria do papel comercializados com mênção explícita à incorporação de CNFs continua a ser reduzido e prevê-se que a sua 
disseminação no mercado seja, pelo menos ao longo dos próximos anos, mais progressiva do que explosiva [1]. O caminho da im-
plementação deverá depender menos dos produtores comerciais já estabelecidos e mais da instalação de unidades para produção 
e consumo de CNFs on-site de modo a atender às necessidades específicas de cada produtor.  Atualmente, são já conhecidos relatos 
de unidades deste tipo nas instalações de alguns dos principais atores da indústria, incluindo a Stora Enso, a Norske Skog, a Billeru-
dKornäs ou a International Paper, entre outros [1]. Espera-se que esta abordagem permita desbloquear a viabilidade económica das 
CNFs na indústria da pasta e papel e assim concretizar o seu potencial no desenvolvimento de novos produtos.
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Estamos em 2020
e contamos com 20 anos
de história e crescimento

EFEMÉRIDES

Historial da sua constituição

A JTP2 constituiu-se na cidade da Figueira da Foz a 1 de 
abril de 2000 por iniciativa dos seus acionistas, que já há 
época eram detentores de uma pequena empresa familiar 
de construção civil (JTP). Criou-se após ter-se identifica-
do neste concelho uma clara oportunidade de negócio na 
área de prestação de serviços em grandes unidades indus-
triais dada as necessidades das mesmas e a incapacidade 
de resposta de empresas próximas e capazes de as assistir 
e acompanhar no seu desenvolvimento, pelo facto de o te-
cido empresarial figueirense estar claramente virado para 
a restauração e turismo. Assim, na mudança de milénio, 
aproveitou-se para mudar de direção. A JTP deu lugar à 
JTP2 com novo objeto social e novos objetivos, mantendo, 
no entanto, a essência e compromisso dos seus acionistas 
com os seus colaboradores, clientes e fornecedores.

O compromisso com o triângulo
comercial, e a sua importância
no desenvolvimento da empresa

O compromisso da gestão entre este triângulo (cliente/co-
laborador/fornecedor) aliada com a capacidade de resposta 
a situações não previstas levou a que rapidamente refor-
çasse a sua posição no mercado industrial consolidando e 
fidelizando os seus clientes. A confiança entre este triân-
gulo e a visão estratégica da gestão, que a cada momento se 
mostrou capaz de identificar e se adaptar às necessidades 
que cada cliente ia demonstrando, contribuiu decisiva-
mente para o crescimento da empresa, sendo hoje a JTP2 
reconhecida como uma referência nacional na prestação 
de serviços em grandes unidades industriais, atuando de 
entre outras, principalmente na indústria de pasta e papel, 
vidro, energia, cimentos e aglomerados.

O reconhecimento pela mudança
e a confiança dos nossos parceiros 

Vinte anos passados, e analisando o percurso e crescimen-
to da empresa não podemos deixar de estar orgulhosos por 
na altura certa termos mudado de direção e de vermos hoje 
essa decisão, empenho e dedicação reconhecida. Cabe-nos 
também reconhecer e agradecer aos nossos clientes pela 
confiança demonstrada, à nossa equipa de gestão pela de-
dicação e empenhamento, aos colaboradores pela disponi-
bilidade e capacidade de execução e aos fornecedores pela 
prontidão com que sempre nos respondem, dando-nos um 
backup essencial nesta cadeia de relacionamento comer-
cial. Se este triângulo se mantiver, daqui a vinte anos, com 
certeza que teremos algo mais para acrescentar à nossa his-
tória, pois, continuaremos a crescer juntos, juntos seremos 
mais fortes e chegaremos mais longe, veremos até onde…

A diversidade de serviços prestados
surgiu naturalmente para dar resposta
às necessidades dos nossos clientes 

A JTP2 presta hoje aos seus clientes um leque variado de 
serviços que de entre outros destacamos alguns tais como 
limpezas domésticas e industriais; serviços de conserva-
ção e reparação; logística de produção; gestão de armazéns; 
movimentação de cargas; segregação de resíduos; opera-
ções em áreas fabris consignadas; manutenção industrial; 
montagem de andaimes; remoção de amianto; aplicação de 
isolamentos térmicos ou acústicos; aplicação de produtos 
fitofármacos; pintura industrial e civil; hidro-decapagem; 
limpeza específica (alta pressão, jato de areia e tecnologia 
criogénica); construção civil. Todos estes serviços foram 
a cada momento sendo introduzidos no nosso portfólio 
pela capacidade que a equipa de gestão teve de identificar a
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necessidade específica de cada cliente, olhando para essa 
necessidade não apenas como oportunidade única de ne-
gócio, mas analisando-a como uma oportunidade capaz de 
ser sustentável para a empresa.

A sustentabilidade da empresa assenta 
exatamente na diversidade e integração
de serviços prestados 

Muitas vezes existe uma ideia preconcebida de que uma 
empresa com um vasto leque de serviços não é especializa-
da em nenhum. No entanto, após 20 anos de sucesso neste 
modelo, a JTP2 é um exemplo de uma empresa, que com 
base na essência do que é uma verdadeira prestadora de 
serviços, sempre procurou apresentar soluções adequadas 
às necessidades dos seus clientes, tendo-as desenvolvido e 
certificado pela NP EN ISO 9001.

Se por um lado a diversidade de serviços permite o “crosso-
ver”, entre diversas áreas de atividade, conseguindo a JTP2 
realizar autonomamente os diversos serviços, facilitando o 
planeamento logístico e a redução de custos, por outro lado, 
permite-nos ainda que em alturas de sazonalidade ou de 
crise de mercado tenhamos a flexibilidade necessária para 
afetar os recursos a outras áreas de negócio, permitindo à 
empresa manter os recursos e continuando a crescer.

Novos desafios… Garantir o futuro,
preservando o passado…

No ano do seu 20º aniversário, a JTP2 procura novos de-
safios mantendo o rumo. Decidiu por isso incorporar na 
gestão a 3ª geração do seu corpo acionista. É convicção da 
empresa, que novas mentalidades aliadas ao conhecimento 
já consolidado pela restante equipa de gestão contribuirão 
decisivamente para a renovação e prospeção da JTP2 pro-
curando assim desenvolvê-la, modernizá-la e prepará-la 
para novos mercados. Áreas como a segurança e o ambien-
te serão cada vez mais desenvolvidas, tentando sempre 
manter e melhorar a qualidade nos serviços prestados a 
que habituámos os nossos clientes.

Nova identidade de marca…
Novas oportunidades…

De acordo com a sua visão estratégica e mantendo os seus 
princípios, a JTP2 aproveitou a celebração do seu 20º ani-
versário para criar uma nova identidade de marca, a divul-
gar oportunamente, que irá procurar passar uma imagem 
mais irreverente, moderna e institucional da empresa e 
que ajude a equipa de gestão na sua comunicação, divulga-
ção e promoção, garantindo aos nossos clientes que sempre 
continuaremos a ser JTP2.

Equipamento próprio
para a movimentação

de cargas

Limpezas industriais,
montagem de andaimes,

lavagem, hidrodecapagem,
tratamento anti-corrosivo
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