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< VITOR LUCAS // Presidente do Conselho Diretivo

EDITORIAL

“O essencial é invisível aos olhos”
Antoine de Saint-Exupéry

O antes, o durante e o pós-covid…
Em momento algum da minha vida, tanto profissional, como pessoal, pensei que tudo o que dava como adquirido, de
um momento para o outro deixasse de o ser.
Nenhum evento na história recente nos afetou tão profunda e amplamente. No entanto, como tudo na vida, tem os
seus prós e contras. Esta ameaça, inesperada e global, dá-nos uma oportunidade que não podemos desperdiçar: já que
somos obrigados a parar as nossas rotinas habituais, temos o dever de saber resistir e de aproveitar este momento ímpar para pensar naquilo que devem ser as nossas vidas, as nossas prioridades, o nosso papel, tanto ao nível individual
como de sociedade.
Em tempo de adversidades, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, devemos ter capacidade de abrir a nossa
janela de capacidade criativa e não ter receio de ousar. Ver as melhores oportunidades, parar, pensar, decidir a melhor
solução e finalmente agir. Desta forma, de certeza que conseguiremos melhorar a nossa vida e a dos outros.
Agora, mais do que nunca, é importante perspetivar soluções e desenvolvimentos para o pós-Covid. Esta fase inverteu-nos o iceberg das oportunidades e ameaças. No passado víamos poucas oportunidades e muitas ameaças. As
ameaças tornaram-se mais visíveis e circunscritas, por outro lado esconde-se um grande universo de oportunidades
para serem exploradas.
Este é o “momento” em que o associativismo se torna ainda mais importante no seu papel de envolver a participação,
solidariedade, união e cooperação por objetivos comuns. É uma maneira de mobilizar cada um de nós e acreditar que
juntos conseguiremos criar propósitos e caminhos para entrarmos num pós-covid mais fortes, coesos e resilientes.
A Tecnicelpa e a equipa do Conselho Diretivo continuarão a dar o seu melhor contributo para ajudar os seus associados a ultrapassar esta fase pessoal e empresarial mais difícil e na realização de eventos que ajudem na descoberta de
novas oportunidades.
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Próximos Eventos
EVENTOS TECNICELPA
› Curso “Introdução ao processo de Pasta” (parceria UBI) - 7, 8 e 9 de outubro 2020 - Covilhã
› Webinar “Prevention of fires and explosions in the pulp and paper industry” (parceria FIREFLY)
10 de novembro 2020 - Online
› Curso “Tratamento de Efluentes – módulo II” (parceria UNAVE)
18, 19 e 20 de novembro 2020 – Vila Velha Ródão
› Webinar “Plataforma FLORESTAS.PT” (parceria RAIZ) - 25 de novembro 2020 - Online
› XXV Conferência Tecnicelpa – XI CIADICYP 2021 - 10 a 12 de março 2021 – Coimbra

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

Movimento Associativo

Tecnicelpa

Novos Sócios admitidos

Sócios excluídos

Universo atual de Sócios

Individuais: 3
Coletivos: 1

Individuais: 1
Coletivos: 0

INDIVIDUAIS: 394
COLETIVOS: 68

Novos Sócios Individuais admitidos

Novos Sócios Coletivos admitidos

› Patrícia Alexandra Martinho Cardoso – CELTEJO
› Sandra Zorro Coelho – ENKROTT
› Belinda Isabel Gomes Soares – RAIZ

› SUEZ WTS FRANCE

ÓRGÃOS SOCIAIS // Biénio 2020-2021

TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

Mesa da Assembleia Geral

Conselho Diretivo

Presidente: José Nordeste (The Navigator Company)
Vice-Presidente: Mário Amaral (Ds Smith)
Secretário: Luís Leal (grupo Altri)
Secretário: Cidália da Torre Abreu (The Navigator Company)

Presidente: Vitor Lucas (grupo Altri)
Vice-Presidente: Paulo Ferreira (Univ. Coimbra)
Vice-Presidente: Ricardo Rodrigues (The Navigator Company)
Tesoureiro: João Martins (grupo Altri)
Vogal: João Inácio (Ds Smith)
Vogal: Ana Paula Costa (Univ. Beira Interior)
Vogal: Luís Machado (RAIZ)
Vogal: Luís Alvelos Marques (The Navigator Company)
Vogal: Manuel Delgado (Papeleira S.A.)

Conselho Fiscal
Presidente: Manuel Patrício (ex- Prado Karton)
Secretário: Óscar Arantes (The Navigator Company)
Relator: Luís Saramago (Renova)
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Suplente: Pedro Ângelo (grupo Altri)
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Assembleia Geral 2020
Depois de um primeiro adiamento motivado por um confinamento global obrigatório e inesperado,
em finais de março, conseguimos finalmente realizar a nossa Assembleia Geral ordinária,
no dia 26 de junho 2020, no Hotel dos Templários – Tomar.
Dadas as circunstâncias e exigências do momento, a presença de sócios na sala foi reduzida ao mínimo, tendo sido
aberta pela primeira vez a oportunidade de participação
dos sócios efetivos individuais por videoconferência.
Foi uma experiência nova para todos, quer oradores quer
assistentes, mas que resultou muito bem, tendo se revelado
um sucesso e uma mais valia, para podermos chegar mais
facilmente a quem está longe fisicamente, mas perto em espírito e entusiasmo.

Apresentação da nova lista e programa por Vitor Lucas

Nesta Assembleia foi feita uma transição de mandato,
com eleição de novos órgãos sociais. Terminou nesta data
o terceiro mandato como presidente do Conselho Diretivo
Pedro Matos Silva, sendo substituído pelo anterior vice-presidente Vitor Lucas.
Também a Mesa da Assembleia Geral foi alterada, tendo terminado o mandato como presidente Carlos Santos, substituído também pelo anterior vice-presidente José Nordeste.
Nesta nova era da tecnologia foi possível a todos ver as pessoas, as apresentações, ouvir as intervenções quer da sala,
quer dos participantes online, que assim puderam transmitir
as suas opiniões tal como se estivessem na sala (salvo a intervenção de Carlos Brás, que fez o favor de transcrever abaixo)

A passagem do testemunho: Novo presidente Vitor Lucas e presidente cessante Pedro Silva

No final decorreu o usual jantar de saudação aos que terminam as dedicadas tarefas e felicitações aos que iniciam a
nova jornada. Boa sorte a todos!

Opinião de Carlos Brás
Na última Assembleia Geral da Tecnicelpa, realizada de
forma presencial e virtual (situação já vulgar nos tempos
que correm), tive oportunidade de intervir remotamente a
propósito da Tecnicelpa e da sua vitalidade. Como a minha
intervenção não foi audível devido a dificuldades tecnológicas aqui deixo, por escrito, uma sumula do que então disse.
A Tecnicelpa vive num quase permanente terror de desaparecer, porque as empresas do sector cada vez contribuem
menos e porque não é fácil angariar novos e jovens sócios.
Nunca alinhei muito nessa visão. Sempre achei que a Tecnicelpa mantinha a força necessária para se manter à tona
de água e até para crescer, reforçando o seu prestígio junto
da classe que representa e das empresas que a apoiam. Os
mandatos do Pedro Silva foram mandatos em que ele e as
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suas equipas demonstraram que de facto, a Tecnicelpa,
não só se manteve, como se desenvolveu. Reforçou-se a
formação e cativaram-se mais jovens para aderirem a esta
associação que se alimenta do seu passado histórico, mas
principalmente dos impulsos que os jovens quadros lhe vão
imprimindo de forma abnegada, com prejuízo da vida pessoal, mas com grande compromisso e entusiasmo. São sócios como o Pedro e as pessoas que o acompanharam, bem
assim como outros dirigentes jovens que o antecederam
(Paulo Barata, Cidália Abreu, António Prates), que me fazem ter a certeza que a Tecnicelpa não vai morrer. Tem nos
seus sócios gente capaz para transformar as dificuldades
em oportunidades. Felicidades para a nova Direção agora
liderada pelo Vitor Lucas.

NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

HISTÓRIAS
E MEMÓRIAS
ÂNGELO LOUREIRO
Sócio n.º 8

As histórias do papel
e outras histórias
Esta história, que é sempre bom lembrar para memória futura, remonta a 1986 e foi vivida
quatro anos após a minha integração nos quadros da INAPA – Indústria Nacional de Papéis.

Foi Vasco Quevedo Pessanha filho, quem me fez o convite para integrar os quadros da empresa, com a função que
continha as seguintes acções a desenvolver:
- assistência técnica ao mercado, reportando para o interior
da empresa os requisitos dos clientes e as suas dificuldades
na utilização dos papéis produzidos,
- desenvolvimento e melhoria de produtos e respectivos
investimentos para atingir os objectivos,
na perspectiva de melhorar o perfil da empresa para
“market oriented”.
A história do papel descrita neste texto reporta-se ao papel
produzido em bobines naquela época pela INAPA, “Base
para Autocopiativo” designado internamente por “BA 48”,
e utilizado pelos clientes transformadores e produtores do
papel “self copy paper” ou “carbonless paper” como a folha
superior “top sheet” ou seja “CB (coated back)”.

Os cientistas americanos responsáveis pelo desenvolvimento deste produto, Lowell Scheicher e Barry Green, trabalharam em conjunto no desenvolvimento deste sistema
de microencapsulagem ao serviço da NCR, que registou a
patente em 30 de Junho de 1953.
Da colaboração da NCR com a empresa Appleton Coated
Paper Company foi introduzido no mercado o denominado
“NCR paper (carbonless)” em 1954.
Por cá tínhamos na década de 80, a INAPA a fornecer bobines de BA 48 para a SARRIÓ RENOR, com otimização feita
no local de consumo e satisfação do cliente, num regime de
tonelagem mensal pré acordado.

Relembremos a constituição do papel
autocopiativo vulgarmente
chamado NCR,
Este produto baseia-se no uso
de um sistema de microcápsulas,
cheias de um líquido com cores,
dispersas em solução. e aplicadas
em máquinas de revestimento
sobre suporte papel.
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Face à qualidade do produto BA 48 (CB) não só do ponto
de vista da aplicação das microcápsulas em máquina de
revestimento, mas também da qualidade da impressão, era
altura da empresa se virar para outros mercados externos.

Tratava-se de uma máquina de pequena dimensão com
uma única cabeça de revestimento, um túnel de secagem
horizontal - curvo e uma saída a 90º descendente para o
sistema de controlo de tiragem da folha.

E aqui começa a história do papel BA 48 na Austrália…..

Mais ainda recorri à análise da composição fibrosa “com o
rasgamento transversal em modo manual”, sendo evidente à
vista desarmada, o elevado teor de fibra comprida do papel
japonês, e quando digo elevado estou a falar da ordem dos
40 a 50%.

A INAPA, no sentido de consolidar mercado deste produto, exportou no início de 1986, 500 toneladas de bobines do
seu BA 48 para a VISY PAPER (Austrália), que possuia uma
unidade de transformação de papel localizada nos arredores de Sidney.
Na primeira semana de Março, e com alguma surpresa, generalizada a todos os quadros envolvidos em diversas áreas
, produção, qualidade e eu próprio, recebemos a triste notícia através da área comercial (neste particular o sempre
amigo Rui Silva), de que as bobines não corriam na máquina de revestimento da VISY, resultado de frequentes quebras na máquina, pelo que se levantava o espectro de devolução-indemnização (falávamos de 500 tones de papel!).
A potencial gravidade da situação, levou de imediato Vasco Pessanha a mobilizar-me para uma deslocação à Austrália para prestar apoio técnico ao cliente VISY, com o meu
pedido do visa de visitante obtido em 11 de Março, a partida de Lisboa via Londres no dia 12 e chegada a Sidney na
sexta-feira, dia 14 (foto 1).

E à minha chegada no dia seguinte, lá estava uma bobine
de BA 48 no desenrolador, para iniciar o fabrico, reproduzindo todas as condições de máquina, normais para o tipo
papel utilizado.
Posta a máquina a rodar à velocidade normal e de imediato ocorre uma quebra após o secador.
Reencaminhado o papel, postei-me em frente do local da
primeira ocorrência e ocorre nova quebra, o que me permitiu ver a origem da quebra.
Tínhamos então a criação de um enorme vinco a meio da
bobine no rolo de papel sem camba que tinha diâmetro de
2”, imediatamente após o secador.
EUREKA!
Meu Deus, só quem não conhece o que é uma folha de um 48
g/m2 com composição fibrosa maioritariamente eucalipto, a
abraçar um rolo de papel sem camba e deste diâmetro, a seguir a uma aplicação em superfície.
Mas esta foi a origem da quebra, a causa base estava sem
dúvida no sistema de tiragem (tiragem em excesso) a seguir ao rolo de papel.
Não havendo referências do valor da tiragem para o BA
48 da INAPA, só tive de pedir para irem baixando o valor
da tiragem, mantendo o controlo do alinhamento da folha.

Foto 1 – Passaporte

Com o apoio do distribuidor local, desloquei-me à VISY no
dia 17 de Março, segunda-feira, no sentido de agendar o ensaio com o papel BA 48, condicionado como seria natural,
à satisfação atempada de encomendas de clientes da VISY.
Assim, ficou acordado que as bobines da INAPA, iriam para
a máquina na terça-feira 18.
A minha permanência na fábrica e junto da máquina de revestir foi autorizada pela VISY, o que me deu a oportunidade
de reconhecer o lay-out da máquina e o comportamento do
papel da concorrência de origem japonesa, durante esse dia.
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Eis senão quando, à primeira redução de tiragem, o vinco
se mantinha embora suave, provocando defeito na bobine
a enrolar, mas não provocava quebra!
EUREKA!
E de seguida, nova redução da tiragem, com tendência para a
folha oscilar, mas de imediato corrigido até aguentar a folha.
Fixado o parâmetro da tiragem para o produto INAPA, segue-se a utilização em contínuo das bobines fornecidas,
sem qualquer perturbação da máquina.
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
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Na reunião da manhã seguinte, verificámos a satisfação
do cliente neste particular da eficiência de máquina, mas
adicionalmente com a imprimabilidade do papel de acordo
com os testes laboratoriais, de longe superior ao papel da
concorrência japonesa.
Informado o patrão Vasco do resultado, respirou de alívio,
e imaginem, obtive a sugestão de adiar o regresso e gozar
uns dias de férias na Austrália, pelo que só parti de Sidney
de regresso a casa, no dia 21 de Março.
E agora vêm as outras histórias…
Como dito antes, saí de Lisboa no dia 12 para Heathrow,
onde tomei um Boeing 747 com destino a Sidney e duas
escalas em Bombaim e Perth.
Um simples pormenor que faz parte da história. Como não
tinha mala disponível para a viagem, pedi por empréstimo
uma mala a um amigo, a qual era demasiado grande para
viagem tão rápida e curta.
O Boeing aterrou em Bombaim de madrugada no dia 13, e
fiquei desolado com a panorâmica ao redor do aeroporto
constituído por bairros de lata com “habitações” cobertas
com chapa ondulada, e todo o transporte de materiais para
a construção civil era feito em carregos à cabeça, por mulheres em fila indiana.
Mais ainda, a plataforma de carga acabada de sair do avião,
supostamente tinha dispositivos que permitiam movimentação de modo automático, estava a ser movimentada
manualmente por 12 indianos.
Que país àquela data!
Apesar da imagem chocante com que fiquei e retenho para
sempre, decidi procurar uma recordação de Bombaim, e
comprei no aeroporto duas jarras de cobre gravadas, ainda
hoje objecto de decoração em casa (foto 2).
Foi feita escala em Perth durante a noite, e após 4 horas
de voo e diferença de fuso horário de 2 horas, aterrei em
Sidney na manhã do dia 14 de Março.
Ao receber a mala no transportador, verifiquei que a tampa da mala estava amarrotada, o que me fez abrir a mala,
bater a tampa por dentro, e seguir em direcção à saída normal (nothing to declare).
Esqueci-me que na recepção do aeroporto estavam montadas câmaras que monitoravam os transportadores e logicamente os movimentos dos passageiros.
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Foto 2 – Jarras de Bombaim

Ao passar pela alfândega sou interceptado pela polícia
para colocar a mala num balcão anexo, e solicitam a sua
abertura e de seguida exigem pôr à disposição da vistoria,
os bolsos da tampa para verificação de conteúdo.
Não sei se estão a imaginar a sensação de impotência, a
milhares de quilómetros de Lisboa sujeito a uma inspecção como possível portador de droga!
Após esta primeira inspecção, e agora com a presença de
dois agentes, um fazendo perguntas e outro tomando notas, sou questionado sobre:
- quem era,
- o que fazia na vida,
- o que ia fazer à Austrália,
- quantos dias iria permanecer na Austrália,
- quais eram os meus contactos locais.
Se tanto não bastasse, mandam desembrulhar as jarras
compradas em Bombaim, e com as jarras invertidas batem
em cima da mesa.
Horror dos horrores!
De dentro das jarras sai um pó castanho, para mim proveniente de corrosão do metal, mas mais um facto que não
veio ajudar em nada a situação.
Ninguém imagina a sensação de poder ser preso de imediato, alegadamente por comércio de droga!
Posteriormentre tomei conhecimento que a importação de
droga na Austrália era vulgar àquela data.
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

Caros leitores, não fora o meu contacto com o nosso distribuidor, e a felicidade de ele estar disponível para alegar a meu
favor e disponibilizar-se para me ir buscar ao aeroporto, não
sei se não teria ido directamente visitar outro “cliente”.

- Hunter Valley famosa região vitivinícola 200 Km a norte
de Sidney, onde tive o prazer de me sentir com em Portugal, nas estradas do interior rodeadas de eucaliptos e com
venda de fruta na berma das estradas,

Felizmente que após a resolução do problema técnico e de
receber a proposta do patrão para passar mais uns dias na
Austrália, tive a oportunidade de visitar:

-Cidade de Sidney com a sua opera house, a ponte e o famoso jardim zoológico.
Simplesmente maravilhoso!

- Old Sidney Town,
Para o patrão Vasco paz à sua alma!!!

JOÃO VINAGRE
Sócio n.º 88

Histórias da nossa
INDÚSTRIA/TECNICELPA
CATEDRÁTICOS DA NOSSA INDÚSTRIA
Em 1987 realizou-se em Lisboa o Sympósio da Eucepa. Com
grande participação de congressistas estrangeiros, em que
o custo da inscrição era elevado para os sócios da Tecnicelpa, recebemos várias sugestões para se realizar no Estoril
um Encontro mais acessível. Assim realizou-se o 11º Encontro da Tecnicelpa, que decorreu a 20 e 21 de abril-1990.

1-Investigação
Joaquim Von Hafe
O curriculum e louvor, foi
apresentado por Maria Isolete
Torres Matos.

Passados 30 anos faz sentido recordar as homenagens feitas aos Catedráticos da nossa indústria.

2-Floresta
Ernesto Góis
O curriculum e louvor, foi
relatado pelo nosso presidente
da Assembleia Geral, Rui Ribeiro.

O nº de sócio em 1990 eram 577 individuais e 87 coletivos.
O nº de sócios em 1999 eram 408 individuais e 67 coletivos.
Ou seja, uma maior adesão em 1990. Mais vitalidade.
Recordo ainda que Rui Ribeiro era o presidente da Assembleia Geral e Coelho da Silva secretário.

3-Pasta
Luís Gonzaga B. Rolo
O curriculum e louvor foi feito,
com emoção, por João Vinagre.

Como estudei na Universidade de Coimbra, assisti a vários
doutoramentos na sala dos Capelos, com os professores vivos. Surgiu assim a ideia de homenagear os mestres mais
importantes da nossa indústria, desde a investigação, floresta, pasta e papel. VIVOS.

info tecnicelpa 64

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

09

4-Papel (escrita)
Júlio M. Ferreira Lopes
O curriculum e louvor foi
apresentado por Augusto Góis.

Recordo ainda que nesta A.G, estiveram as mulheres dos associados, valorizando a cerimónia.
Por último, efetuar em vida estas homenagens, teve mais valor.

5-Papel (tissue)
Luís Tavares Simão
O curriculum e louvor foi
apresentado por Sá Nogueira.

A apresentação do que se passou nesta A.G. histórica, é para
recordar aos associados presentes na mesma, 30 anos já a
memória fraqueja, mas também aos mais novos para saberem o valor da nossa TECNICELPA.

MIKE ODELL
Sócio n.º 951

The Tale of Mr. Needle Jet´s Champagne
Papermachines can be fickle and irritating. Amongst other idiosyncracies they frequently contrive to delay start ups that were supposed to be “before dinner”to the “wee small
hours” between night and morning. On one such occasion I was in the control room
waiting to follow a modification to the forming board´s mounting to prevent vibration – a
trivial but necessary detail. Waiting with me was another equipment supplier who had
an installation of “ruby” needle jets for edge trimming. This was so long ago these ruby
needle jets were then a new innovation. The cuttting quality from these jets was much
better than the prevailing technology and “Mr Needle Jet” wanted to verify that all was
set up well and no doubt to get a sample of the edge trim to inspect that all important cut
quality. Time passed as the crew patiently procrastinated over their procedures for start
up. We had drunk enough coffee and run out of small talk. The conversation was getting
stretched to unusual limits as Mr Needle Jet started telling me about a radio program
he had heard where someone could identify a car model just from hearing its door slam
closed. “Clank”– Peugeot 504; “Clink”- BMW 316; “Clunk”-Saab 93, etc. “

“Huh! That’s not so special” I replied, “Show me a piece of
paper and I can tell you from which machine it came.” Dear
and gentle reader, please forgive my exaggerated self confidence but I was young then, it was late, we were tired and
desperate for conversation. Mr Needle Jet considered my
somewhat boastful jest and after only the slightest hesitation reached down into his bag. He took out a large file
with edge trim samples from the wide range of machines
equipped with his ruby nozzle edge trim systems. Slowly,
carefully and with deliberate thoughtfulness he turned the
samples over until he found what he must have considered
to be a sample so difficult that I had no chance to survive
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the rashness of my extravagant claim. He unfolded a sliver of edge trim sample about 100 mm wide and from distant memory about 500 mm long. He hesitated a moment,
perhaps considering if he could find a still more difficult
choice and then apparantly satisfied that he could not,
he asked with a tone that was both soft and menacing
“Where does this come from”? I admit I had not actually
expected he would call my bluff. Now my reputation was
on the line.
It was newsprint. Actually it was largely (or most likely
completely) recycled furnish since close inspection showed
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

the deinking quality was not very good. There were a lot of
traces of ink left on the fibres. This sample was either from
a start up or a badly run deinking operation. I judged the
formation was “most likely” from a roll & blade forming section since it had the “soft graininess” visually characteristic
of that type of machine. Blade formers have a finer scale
of flocculation but with a distinctly sharper grainy characteristic and hybrid formers have an altogether cloudier
and l arger scale of flocculation. During the time needed
to get my analysis this far down the track I could feel Mr
Needle Jet´s penetrating stare concentrated on me with the
same devatating effect as his by now famous ruby nozzles.
My confidence was being cut to shreds. Conversly his confidence was growing as I nervously concentrated on my
inspection of this rather mundane paper sample. At that
time newsprint was the most common grade of paper made
worldwide. What little I had deduced so far still applied to
hundreds of machines. Mr Needle Jet was however by now
so uber confident that he made a mistake! “If you can identify this sample I will give you a bottle of wine, French Champagne in fact” he said magnanimously. Did my subconscious
detect just a hint of emphasis on the word “French”? I was
not totally sure since I had not been on speaking terms with
my subconscious ever since I took up papermaking.
My conscious self however saved the day since I knew
that two weeks earlier a roll & blade newsprint machine,
supplied by the the company I worked for and based
on 100% recycled furnish had started up in France using ruby nozzles supplied by Mr Needle Jet. The penny
dropped and as I reached down to pick it up, I casually slid
the edge trim sample back across the table commenting
with studied nonchalance that this was “Obviously from
Golbey PM2”.
Stunned disbelief intruded into our hitherto amiable camaraderie. A steely eyed suspicion clouded Mr Needle
Jet´s countenance as he double checked this particular
machine´s name was not actually written on the sample!
“You can not know that but how do you know that” he
gurgled. I stiffled a triumphant grin. However I was saved
the trouble of further explanation and from the need to
correct the contradictions in his English grammar, by the
entry of the shift foreman come to tell us that the stock
was on the wire and would we care to come and make our
inspection. Back in the real world the forming board was
not vibrating and the edge trim nozzles were trimming
nicely. All was well with the world again. The party broke
up and we crossed the high bridge over the river mouth
with its mythical fig tree and returned to the Mercure
with not another word uttered; neither about paper samples nor French champagne.
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The author´s grandson is on the road to a champagne lifestyle.

Next morning we met in the hotel dining room for breakfast, or was it lunch – I don’t remember. Mr Needle Jet was
as formal and unfailingly polite as I have come to expect
from him and his countrymen. The meal passed with a
minimum of conversation allowing us both to savour the
delights of Portuguese bread and coffee –so I guess it was
breakfast! At the conclusion of our satisfying repast Mr
Needle Jet once more reached down into his bag. Oh no
– he has another sample to test me. My mind raced, heart
rate increased, he is coming back for his revenge and I cant
get that lucky twice in a row! But no, Mr Needle Jet proved
to be a man of honour and a wide grin softened his normally stern teutonic visage. This time he drew out a bottle
of champagne (French of course) and plonked it down in
front of me.
Now it was my turn to suspend belief. How had he materialized a bottle of French champagne between the hours
of 4 am and a late breakfast in a sleepy provincial Portuguese town (albeit one of great beauty and papermaking
excellence). “You are surprised eh. Please remember young
man” (once more I remind you this was a long time ago)
“you are not the only one with professional secrets”. As
I reflect on it now his skill in locating that bottle was of
far greater value than my educated guesswork about the
source of that paper sample.
There are many true stories concerning amusing incidents
on papermachines. Some of these true stories actually
happened. This one did. But I still did not know if he had
made a mistake by promising French champagne or had
he taken pity at my discomfort and given me a hint? And
I still didn´t know where he got the champagne from. Mr
Needle Jet relaxed his grin to a mere inscrutable smile and
I sensed that further questioning would not be appropriate. Clearly there are many mysteries in the papermaking
process and I console myself with the knowledge that it is
not neccesary to understand them all.
ARTIGOS DE OPINIÃO
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TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

ARTIGOS DE OPINIÃO
CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

Reinventando o Setor
de Celulose e Papel
A sociedade humana nunca enfrentou tantas mudanças
como no presente momento da história. Essas mudanças
têm acontecido na forma de viver e de se buscar o bem-estar, como também nos tipos de produtos (e tecnologias associadas) que a sociedade consome para satisfazer seus anseios
de qualidade de vida e de felicidade. Por outro lado, existe
ampla consciência de que o estilo de vida atual é altamente
demandante de recursos naturais e de que eles são finitos.
As mudanças são as grandes promotoras de evoluções sociais e tecnológicas tanto no sentido de criação como de
destruição. O setor de celulose e papel está consciente de
que muitos de seus produtos estarão em processo de envelhecimento e desaparecimento; ao mesmo tempo em que
outros precisarão ser criados. Também existe a dúvida sobre até quando o processo de aumentar a escala de produção de suas plantas industriais continuará sendo uma das
principais maneiras para ganhar mais competitividade pela
capacidade da escala produtiva ajudar a reduzir os custos
unitários de fabricação.
O setor de celulose e papel tem a cultura de fabricar produtos conhecidos por commodities, onde a lei da oferta e da
procura afeta sobremaneira os preços. Ao se trabalhar com
fábricas com altíssimos níveis de produção (por exemplo: 5
a 10 mil t/dia de celulose de mercado) resultam vantagens
nos custos de fabricação e na competitividade, mas também
existem desvantagens associadas, tais como:
1. Grande dificuldade para se adaptar nas flutuações de
mercado, quando os preços despencam por excesso de oferta do produto.
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2. Concentração elevada de uso de recursos naturais em
uma mesma região de atuação, tais como o uso de terras,
água, energia, ar, produtos químicos, etc. Mesmo com a modernização das fábricas de celulose e papel, com reduções
de consumo unitário de insumos e de geração específica de
poluentes, ao se dobrar ou triplicar a escala de uma mesma
unidade produtiva, os somatórios totais das necessidades de
insumos e de geração de poluentes aumentarão. E com eles
os impactos socioambientais, mesmo se trabalhando com
tecnologias no estado da arte.
3. O intenso uso de automação nas chamadas indústrias 4.0
acabará reduzindo o número de empregos gerados pelo setor, o que poderá reduzir sua integração com as comunidades onde as fábricas atuam.
Isso tem motivado o setor a buscar novas plataformas de
produtos, serviços e negócios. É o que vem acontecendo há
cerca de uma década, quando todo o setor global de celulose
e papel está buscando o desenvolvimento de outros produtos a partir da biomassa, que possam ser úteis e desejados
pela sociedade.
O conceito de biorrefinarias integradas às fábricas de celulose e papel poderá ajudar o setor a trabalhar em aglomerados de negócios distintos e com inúmeros produtos sendo
fabricados em unidades industriais próximas umas às outras. Uma oportunidade que se descortina é a maior ecoeficiência pelo aproveitamento de insumos e resíduos entre
essas unidades, bem como a utilização de resíduos gerados
até mesmo pela sociedade e por outros tipos de atividades
agrícolas e industriais nas proximidades. Espera-se também
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maior agregação de valor e a diversificação de produtos,
criando-se então uma maior resistência às flutuações da
economia, que serão menos perversas às empresas do que
as que têm acontecido atualmente.
Uma vantagem ambiental que certamente poderá acontecer será a de redução da escala de produção, pois as fabricações desses múltiplos produtos terão maior integração em
níveis menores de produção das unidades âncoras. Isso porque as escalas produtivas dos diferentes produtos do agregado industrial serão diferentes. Como muitos desses novos
produtos são muito valiosos, mesmo em escalas menores de
produção, o agregado produtivo terá desempenho econômico melhor. E social também, pela maior geração de postos de
trabalho em mais empresas ou unidades de produção.
É bem possível que os agregados produtivos induzirão a
cultura de verticalização, com as fábricas de celulose também se integrando na fabricação de diferentes tipos de
papéis, de bioenergia e de bioprodutos de origem lignocelulósica e derivados da biomassa. A bioeconomia é um caminho

inovativo que as empresas do setor de celulose e papel poderão trilhar, da mesma forma que outros segmentos da
economia também, muitas vezes em integração com nosso
setor. Vantagens competitivas o setor continuará tendo,
desde que mantenha ou até aumente a produtividade de
suas florestas plantadas.
Os aspectos relacionados à busca de sustentabilidade encontrarão certamente novos desafios, em novas rotas tecnológicas. Com isso, o setor estará em constante processo
de reestruturação e de reinvenção. Uma provável consequência será o redimensionamento do modelo atual de altas escalas de produção para fábricas menores, mais ecoeficientes, dentro do conceito da economia circular, onde a
integração entre as unidades do agregado produtivo resultará na sonhada fabricação com mínima geração de resíduos. A ciência e os avanços tecnológicos irão introduzir
mudanças nos modelos atuais: novas oportunidades surgirão, assim como, novas ameaças. E assim caminharemos
em direção ao futuro, esperando e trabalhando para uma
aproximação maior à desejada sustentabilidade.

CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474

Este vírus que não nos larga

Continuamos a viver este drama que nos atingiu de surpresa no início do ano. Depois de uma fase de alarme, que envolveu a tomada de decisões pelos diversos governos, com
uma desproporção apenas semelhante ao de uma guerra,
tivemos um período de maior sossego entre os meses de
junho e agosto. Saímos à rua, a medo e sempre com a desconfiança de que aqueles com quem nos cruzamos nos possam infetar, obrigando a distanciarmo-nos e a escolhermos
os locais por onde andamos. Fomos de férias, diferentes de
outros anos, com receio mas ao mesmo tempo com a vontade de podermos gozar de alguma liberdade depois de três
meses de “prisão” em casa.
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Continuámos a seguir as notícias e percebemos que, apesar da maior acalmia na Europa, noutros lugares do Mundo
a situação tendia a piorar, com o surgimento de cada vez
maior número de casos diários.
Em finais de Julho atingia-se o record de 200.000 casos por
dia em todo o Mundo. Em Setembro já se ultrapassaram os
300.000 casos diários, de acordo com o site worldometers.
info. Ultrapassaram-se os 33 milhões de casos e 1 milhão de
mortes, que correspondem a cerca de 4% de total dos casos
encerrados. A taxa de letalidade é baixa, incidindo principalmente sobre os mais velhos, mais incapazes de resistir à
voracidade do vírus.
ARTIGOS DE OPINIÃO
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Quando comparamos esta pandemia com outras que
aconteceram na História do Mundo, é fácil verificar que o
impacto na mortalidade é muito mais reduzido, apesar do
alto grau de contágio do SarS Cov 2. Na gripe espanhola
(1918 a 1919) morreram 40 a 50 milhões de pessoas; com
o vírus da Sida morreram, desde 1981 até hoje 25 a 35 milhões de pessoas. As medidas de isolamento, as medidas
de proteção e a muito maior capacidade que hoje existe
de divulgação da informação, explicam uma parte desta
diferença. A outra estará com certeza relacionada com as
características dos diferentes vírus.
Ouvimos os sábios e os fazedores de opinião alertando
para aquilo que designavam por segunda vaga, muito
provavelmente para os meses da gripe, entre Outubro e
Fevereiro.
Estamos agora em Setembro e de facto a segunda vaga já
aí está. O número de casos nas últimas semanas tem crescido aceleradamente em Portugal, Espanha, França, Inglaterra e noutros países da Europa.
O drama deste vírus não é só a sua disseminação rápida e
os danos que pode causar na saúde e na vida das pessoas.
É, e muito, o drama social, resultante do forte impacto na
economia. Durante o confinamento em Portugal, uma
boa parte das empresas teve quedas abruptas nos seus negócios. Vários setores da economia ficaram praticamente
paralisados. Apesar dos apoios governamentais muitas
empresas tiveram que despedir, o que se traduziu em
rendas de casa por pagar, prestações de empréstimos por
cumprir e a necessidade de criação de uma rede de suporte social para aqueles que, de um momento para o outro
ficaram com os seus rendimentos brutalmente afetados.
Apesar do desconfinamento, a incerteza é tal que o verbo
“adiar” passou a ser um dos mais utlizados no léxico das
empresas e das pessoas. Adiam-se investimentos, pagamentos, decisões relativas a novos negócios e novos mercados. Adiam-se pagamentos de rendas, prestações de empréstimos, férias, compras de bens e serviços. No fundo
adiam-se os problemas. Em algum momento no tempo os
compromissos têm que ser cumpridos, sob pena de após
uma crise sanitária saltarmos para uma crise financeira.
Por outro lado, o adiamento de decisões sobre o desenvolvimento das empresas e o adiamento do consumo (os depósitos nos bancos estão a aumentar) paralisa a atividade
económica, agravando a situação.
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A incerteza sobre o futuro vem do facto de não se saber
quando é que teremos a situação controlada. Prometem-se
vacinas a todo o momento para o curto prazo. Os mais pessimistas (realistas neste caso), garantem que dificilmente
haverá uma vacina antes do Verão de 2021, e que se isso
acontecer, será uma revolução na investigação médica,
porque nunca se desenvolveu uma vacina em tão curto período de tempo.
As crises também são fontes de oportunidades. O grande
desafio para muitas empresas, incluindo as da Pasta e Papel,
é não ficarem imobilizadas, mas antes analisarem o presente para daí tirarem ilações sobre o futuro, repensando os
seus modelos de negócio e desenvolvendo novos caminhos
para uma nova realidade. Uma realidade em que o papel
baixará no ranking dos suportes de informação mais preferidos. Mas também uma realidade em que as questões
ambientais serão o motor e o guia do desenvolvimento, trazendo novos desafios e oportunidades para as indústrias de
base florestal.
Um dos efeitos colaterais mais alarmantes nesta crise sanitária é o aumento impressionante de consumo de materiais
plásticos. Basta ver a quantidade de máscaras que diariamente e em todo o mundo são depositadas no lixo doméstico ou as embalagens que transportam comida para entrega
ao domicílio ou que protegem as pessoas do contacto direto com objetos. Pena foi que não se estivesse num estádio
de desenvolvimento mais avançado de substituição de
plásticos por materiais biodegradáveis com base em fibras
naturais, porque esta tinha sido a oportunidade da nossa
indústria.
Neste momento é como se avistássemos difusamente uma
outra margem, a qual nos obrigará a atravessar um rio do
qual não conhecemos a profundidade nem os perigos escondidos. A única certeza que existe é que temos que chegar ao outro lado, o que nos obriga a estratégias, umas mais
defensiva, outras mais arrojadas, que permitam fazer a
travessia com o risco mínimo. O que está do outro lado é
ainda desconhecido, mas se confiarmos na capacidade de
progresso da humanidade, provavelmente será um mundo
diferente mas melhor, onde podemos enfrentar de forma
mais segura novas pandemias.

ARTIGOS DE OPINIÃO

PEDRO MATOS SILVA
Sócio n.º 825

Impressões
Estranhos os tempos que estamos a viver completamente condicionados
pela evolução da Pandemia da Covid-19.

Impressionante a forma como o vírus continua a ganhar
terreno apesar dos factos científicos terem sido conhecidos muito cedo, de como todos os modelos preditivos
apontaram desde o inicio que esta Pandemia seria imparável sem medidas drásticas de contenção, de como todo
o mundo em geral, de um modo ou de outro, se empenhou
em combate-la.
Em Portugal a percepção é que estamos a viver um segundo pico. De resto o mesmo se passa na generalidade da Europa onde as medidas adoptadas são semelhantes, mas o
padrão é distinto noutras partes do globo. No continente
Americano ainda a ritmos bem maiores que no início da
Pandemia. Em África e no Oriente com crescimentos crescentes e preocupantes, dada a menor qualidade de dados
estatísticos.
O mundo não parece estar a viver um segundo pico mas
sim nunca ter saído do primeiro. Excluindo a Coreia do
Norte e a Antártida, por razões certamente diferentes e
que podemos especular, não há países/regiões que não tenham reportado casos de infeção. Apesar de um patamar
de estagnação de novos casos em julho, a segunda metade
do mês de agosto iniciou nova subida constante do número diário de novos casos global, situando-se neste momento nos 280 mil em termos médios. É certo que o número de
mortes relacionadas com a Covid-19 tem uma tendência
para maior estabilização flutuando com um padrão que
aparenta ser mais sazonal, mas de maio para setembro há
um aumento da média móvel em mil casos por dia, para
um valor atual global de 5,3 mil/dia.
As nossas vidas estão suspensas em muitas das nossas atividades habituais. O distanciamento sanitário afasta-nos
ainda mais, agravando a individualização e a superficialidade das relações, hoje muito marcada pela dependência
e manipulação das redes sociais. O impacto é sobretudo
preocupante nos extremos geracionais. Os mais velhos
sentem-se mais inseguros e mais isolados, num momento

info tecnicelpa 64

em que tinham mais tempo e necessidade do contacto familiar e social. As crianças estão a ser condicionadas no
seu desenvolvimento de uma forma que trará reflexos no
futuro.
Mudar comportamentos e normas sociais requer comunicação clara e incisiva das autoridades. No mundo em geral,
a classe política tem hoje um nível de confiança muito baixo, o que não ajuda o processo.
A capacidade de superação e reação à adversidade é uma
característica humana. Construímo-nos enquanto indivíduos em grupo, através do contacto com os outros. Reagimos aos estímulos e adaptamos o nosso modo de vida ao
contexto.
Esta crise, neste aspecto, mostra-nos a força desta condição. Todos mudámos muito a nossa vivência encontrando alternativas a certos comportamentos. Libertamo-nos
dos preconceitos relativamente às dificuldades de certas
práticas que tardávamos a adoptar, percebendo agora que
estávamos preparados, como demonstra o caso do trabalho à distância. A economia reage e reinventa-se. Os tratamentos começam a ser uma realidade e a procura de
vacina tem todo o foco da comunidade científica. Vamos
ter esperança.
Na Tecnicelpa não estamos imunes aos efeitos da Pandemia e à necessidade de adaptação. O nosso Encontro terá
necessariamente que ser diferente do que é habitual. Para
já decidimos que, independentemente da possibilidade de
poder ser presencial, será integralmente transmitido on-line via web o que representa para a nossa organização
um desafio enorme. Certamente haverá perda pelo menor
contacto mas ganho em experiência diferente, mais adaptada ao nosso ritmo e agendas.
A minha impressão é que estas alterações vêm para ficar!
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PAULA BRANCO
Sócio n.º 1168

PEDRO COELHO

A resposta
da manutenção
ao desafio COVID-19
1 - INTRODUÇÃO

2 - SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Nos tempos que se vivem atualmente, sob o efeito dos níveis de stress impostos pela recente pandemia da COVID-19,
muitos serão aqueles que irão descartar os procedimentos
estabelecidos, na tentativa de cortar custos de curto prazo,
por forma a manter um nível equilibrado de resultados.
Pode até mesmo ser entendido que, por se estar a passar por
um nível reduzido de atividade industrial, não será necessária manutenção. Poderá ser o abandono dos Investimentos em Manutenção, a desistência da busca pela Fiabilidade
e o desmoronamento da Estratégia da Manutenção. Esta
abordagem é demasiado curta em visão e pode até mesmo
levar ao caos e fracasso quando a recuperação chegar.

A primeira preocupação, dando resposta à COVID-19 e tentando contornar os seus efeitos, é assegurar a segurança das
equipas da Manutenção, internas e externas, durante este
período pandémico. É fundamental cumprir na íntegra os
Planos de Contingência que as Empresas adotam e adaptá-los às atividades da Manutenção.

Sendo da responsabilidade da Manutenção a continuidade
de geração de valor dos ativos que constituem o seu parque
industrial, é fundamental que atue por forma a manter-se a
manutenção contínua do ritmo produtivo, seja ele qual for
e imposto pela exigência do mercado. O processo de tomada
de decisão torna-se assim crucial para a obtenção de sucesso.
Mas, coloca-se a questão - qual o benefício de fazer manutenção aos ativos físicos quando estes estão parados ou a
operar abaixo da sua capacidade? Que tipo e quanta manutenção?
Um dos principais focus da manutenção é zero tempo de
indisponibilidade não planeada para ativos críticos. Ora,
nos tempos em que a indisponibilidade planeada aumenta
para fazer face às necessidades que o mercado exige, como
manter um equilíbrio financeiro?
Este artigo tem como objectivo abordar estes temas, não
pretendendo dar uma receita, mas sim uma contribuição
reflexiva resultante da necessidade de atuar de uma forma
eficaz, rápida e consciente.
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As equipas de realização poderão estar repartidas com desdobramento em horários de trabalho distintos para evitar o
mais possível os contactos entre si. Quer para a resolução de
uma avaria quer para o cumprimento de atividades sistemáticas de manutenção e inspeção, todos os intervenientes
das várias equipas devem manter o distanciamento social
possível, usar máscara e limpar e desinfetar os locais e ferramentas de trabalho.
Os elementos das equipas de Engenharia e suporte à realização da manutenção devem manter o distanciamento
recomendado e sempre que possível poderão desempenhar
algumas funções em teletrabalho.
Esta preocupação com a segurança das pessoas e com o
cumprimento do Plano de Contingência, pode alterar o
funcionamento da Organização da Manutenção e da sua
Gestão. As reuniões devem ser por vídeo-conferência com
alteração do seu formato, do seu número e dos tempos de
duração. Alguns dos processos terão que ser repensados
na sua forma de execução, como sejam as ferramentas da
Gestão Lean - 6S, SMED, VSM, Daily e Leaders kaizen, assim
como os processos de relacionamento com os parceiros internos e os fornecedores de serviços e materiais.
Resiliência e rigor são as palavras de ordem para ultrapassar
esta realidade.
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3 - GESTÃO DE ATIVOS DURANTE
A DESACELERAÇÃO COVID

Para atividades que estavam em ”carteira” a aguardar por
uma oportunidade que fosse alargada em tempo, é agora a
altura da sua realização.

Milhares de linhas de produção em todo o mundo reduziram
a sua produção ou tornaram-se silenciosas. Mas, como em
tudo, há sempre que procurar a oportunidade. A otimização
da disponibilidade do parque industrial sempre foi a preocupação da manutenção. Contudo, nesta conjuntura, esta não
é a prioridade atual. Os orçamentos e os investimentos para
a realização da atividade da manutenção são mais contidos
ou cortados, mas, não devem de forma alguma comprometer a segurança e fiabilidade dos ativos físicos industriais.
Para dotar esta “estranha” realidade de equilíbrio, são necessárias medidas diferentes e uma liderança clara e inequívoca. Mas, como pode a gestão de crise em tempos de
COVID-19 determinar a atividade em manutenção?
Existem algumas medidas/recomendações que podem ajudar a otimizar o processo de tomada de decisão na gestão
dos ativos durante este período, na tentativa de os preparar
para saírem ilesos e prontos para a retoma da produção e do
mercado, após esta desaceleração imposta pelo vírus

3.1 - ANTECIPAR PARAGENS
GERAIS PLANEADAS
A paragem ou redução do ritmo das linhas de produção
permite a antecipação de paragens, legais ou tecnicamente
exigidas, e que haviam sido originalmente planeadas para
mais tarde. Acima de tudo há que verificar se as exigências
dos trabalhos e seus requisitos técnicos e de segurança, são
assegurados. O alargamento em tempo das paragens permite metodologias diferentes de intervenção, distanciamento das equipas em trabalhos que anteriormente eram
realizados em simultâneo e redução de custos de manutenção. Evita-se o recurso a equipas externas e a horas extras.

Algumas destas intervenções exigem tempos de paragem
longos e uma gestão operacional e logística exigente. Contudo, a possibilidade de executar os trabalhos em regime
normal, sem necessidade de recurso ao trabalho noturno,
e sem necessidade do recurso a equipas externas, permite
ganhos consideráveis comparados aos custos inicialmente
estimados.
A redução do ritmo das instalações permite também “aguentar” algumas avarias e “prolongar” o trabalho do equipamento. Caso se tenha que parar para repor a condição de fiabilidade do equipamento é possível a recuperação da produção.

3.2 - EVITAR CORTES ALEATÓRIOS
DE ORÇAMENTO
Sabemos que a manutenção deve apoiar a redução de custos
em tempos de orçamentos apertados. No entanto, se esta redução for feita de forma generalizada e sem critério, os efeitos sentir-se-ão no espaço de um ou dois anos, exatamente
no período em que a economia, presumivelmente, estará de
novo a ganhar velocidade. Isto significa que caso a procura
volte a aumentar, como é o esperado, não será possível fornecer a disponibilidade necessária dos equipamentos para
fazer face a essa resposta do mercado.
Há que verificar com cautela e de uma forma sistemática
onde pode ser realizada a redução com um menor risco
possível.
É nesta altura que os sistemas de APM (Asset Performance
Management) mostram qual a resposta eficaz para o conforto na tomada de decisão.

Fig. 1 - APM Asset Performance
Management
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O objetivo do APM é consolidar todos os tipos de dados de
fiabilidade (equipamentos e processos) num sistema único,
centralizado e que pode dar sentido a todos estes dados e
orientar às equipas para a melhor a tomada de decisões
sobre o “desempenho” destes ativos. A gestão de ativos é a
ciência da otimização das decisões baseada em risco, custo
e performance. A aleatoriedade neste caso reduz-se consideravelmente.

3.4 - PRIORITIZAR OS TRABALHOS DE
MANUTENÇÃO BASEADA NA CONDIÇÃO

Há portanto, que verificar com muito cuidado onde podem
ser reduzidos custos com o menor risco possível, de modo
a não causar acidentalmente desvantagens competitivas a
médio e longo prazo.

No caso de estarmos perante situações de ruído, aumento
temperatura, desequilíbrio, há um comprometimento da
performace destes ativos físicos industriais face aos seus
homólogos que operam em contextos limpos, de temperatura controlada e isentos de ruído. Torna- se crucial o seu
controlo e monitorização.

3.3 - MINIMIZAR O ÂMBITO DOS
INVESTIMENTOS E EMPREITADAS
Os Grandes Investimentos previamente negociados ou
previstos e que estão relacionados com um investimento
intensivo de capital são um desafio no imediato, podendo
ser adiados. Os Investimentos/Empreitadas que mantêm o
cenário das operações rentável devem ser mantidos. Todos
os Investimentos/Empreitadas que não reduzam custos a
curto prazo devem ser adiados, até que surja um cenário
económico mais favorável.
A optimização do scope destes trabalhos leva também a
uma redução de recursos na fábrica o que facilita a gestão
das condições restritivas impostas pela Covid 19.

Não existe um processo mais eficaz no incremento do intervalo médio entre falhas (MTBF – Mean time between
Failures) do que a monitorização de parâmetros de condição
dos ativos, como por exemplo o desgaste, principal causa de
avaria de vários equipamentos.

Deixemos que a Produção e a Manutenção, que conhecem
as condições ideais de referência dos equipamentos (lubrificação, alinhamento, equilíbrio, etc) melhorem a comunicação entre si por forma a definirem exatamente o tempo
de reparação ou substituição em função das necessidades
de produção. Terá que haver uma co-responsabilidade nesta
monitorização dos equipamentos e na priorização dos trabalhos de manutenção.
É neste altura, também, que as ações de recondicionamento
de alguns equipamentos a aguardar janela de oportunidade, devem ser realizadas.

Fig. 2 - Curva P-F reliabilityweb
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3.5 - OPTIMIZAR A MANUTENÇÃO
PREDITIVA
Nesta fase é fundamental o trabalho das equipas de engenharia na otimização de planos de manutenção e inspeção,
e que têm a seu a seu cargo uma grande quota de responsabilidade no orçamento da manutenção.
Sendo o nível de produção esperado relativamente baixo
face ao contexto COVID-19, este período deverá ser aproveitado como oportunidade para uma avaliação de “Bad
Actors” ou seja, realizar uma análise às causas-raiz dos
maus atores responsáveis pelas avarias existentes em equipamentos críticos ao processo.

Estes “maus atores” são responsáveis por uma elevada quota
de responsabilidade na manutenção corretiva (não planeada) e custos de manutenção excessivos. São avarias que muitas vezes não têm grande impacto na disponibilidade, mas
devido à sua recorrência podem conduzir a custos elevados.
Estas atividades podem ser asseguradas à distância uma vez
que recorrem apenas a análise de dados e avaliações estatísticas de comportamento. Torna-se assim, nesta fase, uma
aposta essencial para o futuro na recuperação do ritmo produtivo com resposta ótima dos ativos em disponibilidade.

Fig. 3 - Identificação de estratégias de manutenção com base na otimização de risco, custo e performance

3.6 - AJUSTAR AS MEDIDAS DE
MANUTENÇÃO À PRODUÇÃO E MERCADO

3.7 - ACELERAR A DIGITALIZAÇÃO
DA MANUTENÇÃO

Uma menor procura do mercado leva a uma diminuição
do volume de produção. Para a Manutenção, isto significa
mudar de uma estratégia orientada para a disponibilidade para uma estratégia orientada para custos.

Com as restrições impostas pela pandemia, sobretudo no
período de confinamento, tornou-se evidente a necessidade de adotar novas soluções, baseadas nas novas tecnologias, por forma a garantir o cumprimento das regras
impostas e revisitar e melhorar os processos. As limitações
associadas a questões de segurança de pessoas e bens permitiu acelerar a digitalização na Manutenção, o que implicou acelerar o redesenho de processos e atividades.

Assim sendo, há que avaliar toda a atividade de manutenção relacionada com a manutenção do nível esperado de
disponibilidade e o seu esforço financeiro. Verificar que
todo a estratégia desenvolvida está de acordo com as necessidades atuais de disponibilidade dos equipamentos e de
seguida eliminar, reduzir e protelar o maior número possível de atividades desnecessárias, mantendo sempre um
risco de falha admissível, sem colocar em causa os requisitos legais e a segurança de pessoas e equipamentos.
No entanto, há que realçar que um investimento hoje produz um incremento em fiabilidade num prazo de dois anos
ou mais anos. Da mesma maneira um corte hoje resulta
numa fiabilidade reduzida no mesmo período de tempo.
Estas duas premissas em fiabilidade têm sempre de estar
equilíbrio com a procura exigente do mercado e consequentemente da produção.
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Desta forma destaca-se a utilização de Equipamentos Móveis na atividade da Manutenção Preventiva, permitindo
uma maior autonomia e agilidade aos técnicos do terreno
na execução das suas tarefas. Deve acelerar-se a instalação
de Sensores Inteligentes em motores, redutores, etc. Deve,
também, acelerar –se a adoção da solução da Assistência
Remota que utiliza os princípios da Realidade Aumentada
e que permite agilizar tanto o suporte técnico de fornecedores como evitar deslocações à fábrica em caso de assistência, facilitando o troubleshooting.
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4. CONCLUSÃO
A crise imposta pelo Coronavírus obrigou a uma estratégia de
gestão de ativos baseada em custos. Os responsáveis pela Manutenção tiveram de repensar e reinventar a sua estratégia.
O mais importante para o sucesso dessa estratégia, desta mudança de paradigma, está descrito no ponto 3.2 que
pode afetar todos os outros aspetos. O sucesso só será possível se se evitarem reações precipitadas, motivadas pela
desorientação, na redução aleatória de custos.

Ações desorientadas e descuidadas podem colocar em risco a capacidade de operar de forma fiável quando a retoma dos mercado surgir, o que invariavelmente acabará por
acontecer.
Há que agir com rigor e de forma metódica na gestão das
pessoas e bens. Só assim se conseguirá transformar uma
crise numa oportunidade.

VITOR CRESPO
Sócio n.º 353

Estaremos preparados para a mudança?
(Parte 2)

Não devo estar muito longe da realidade se disser que este
é o ano mais aborrecido dos noticiários dos media de todo o
mundo. Durante dias, semanas e meses, a notícia de abertura tem sido sempre a mesma e nem a vou mencionar,
porque é demasiado evidente para todos. Mas, o que mais
me impressiona é que o ponto principal gira em torno de
dados, absolutos e rácios, cuja verdade é parcial, duvidosa
e até enganadora.
Muito próximo de mim, na amizade, houve pessoas que me
relataram o nível de sofrimento que tiveram, ao ponto de
lhes ter sido administrada morfina, pelas dores insuportáveis e terem visto a “entrada do túnel”, mas que algumas
tiveram um final feliz, que hoje agradecem o mais básico
e elementar da nossa existência: viver. Uma lição que relativiza muito do que era importante na “era” pré-Covid,
dando muito mais valor a valores que antes eram imperceptíveis ou dados por adquiridos.
Curiosamente, reli o artigo que escrevi na última edição. Estávamos em Abril e, cinco meses volvidos, noto que continua bastante atual e que as reflexões que partilhei estavam
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em linha com o que aconteceu e o que continua a acontecer, sem fim à vista. Difícil encarar uma realidade cujas
soluções ainda não existem, apesar de algumas noticias
marketeerizadas que estará para breve uma solução “milagrosa” chamada vacina. Uma corrida impressionante, não
para um bem comum, mas pela conquista dos milhares de
milhões, que tornarão um laboratório, farmacêutica ou
país, na superpotência ganhadora da década que se iniciou
este ano. Será mesmo assim? Será esta concorrência, o verdadeiro caminho e a lição que devemos tirar da pandemia
que atravessa o mundo como um tsunami, com réplicas ainda imprevisíveis?
Tinha referido que as indústrias, gráfica e transformadora, se viram forçadas a parar e a assumirem iniciativas
de solidariedade, o que aconteceu em muitos casos e em
vários países. Mas nenhuma empresa não filantrópica,
com fins lucrativos, vive muito tempo desta forma, pelo
que retomaram o seu negócio da forma possível e com as
contingências, custos e nível de negócio da “nova” realidade. Conheço exemplos de gráficas que, em plena fase de
expansão no início do ano e investimentos realizados nos
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últimos 2-3 anos, estão neste momento a entrar em falência. A retoma não acontece á velocidade que necessitaríamos, quando foi interrompida e não se vislumbra para
breve. Mas, para as que estavam com saúde financeira
e pouco endividadas é, neste momento, uma excelente
oportunidade de repensar o negócio para o futuro. Como
curiosidade, a Drupa, a maior feira a nível mundial de tecnologias de impressão, que acontece em ciclos de 4 anos,
em Dusseldorf (Alemanha) e prevista para Junho passado, foi adiada para 2021. Uma feira que atingiu o seu auge
em 1990 com 440mil visitantes, sendo que em 2016 teve
260mil, oriundos de 183 países. Neste momento, já vários
produtores de equipamentos desistiram de apresentar as
suas novidades, com um ano de adiamento. Isto reflete a
enorme preocupação que existe sobre o futuro da indústria
gráfica e que o investimento de milhões em investigação e
desenvolvimento nos últimos anos se poderá revelar em
perdas muito significativas e retornos marginais. É inevitável pensar que o futuro da impressão não é brilhante, uma
realidade incontornável, o mundo mudou mesmo. Noutra
dimensão, é algo que poderá não ser muito diferente da indústria da aviação. Recuando na cadeia, a montante, surgimos nós, produtores de pasta e papel, com desafios que se
nos colocam mais exigentes, mas que acredito existir uma
capacidade de resiliência maior do que a jusante, na indústria gráfica. A retração do mercado já está a acontecer, foi
acelerada pela pandemia e a indústria terá

que se reajustar e se reinventar em torno de novos produtos, novas aplicações. É necessário pensar e agir rápido,
adaptar-se à nova realidade.
Na minha opinião, mais do que se ser estratégico a médio e
longo prazo, é ter agilidade na capacidade de reação, na busca de oportunidades diferentes. Penso que é uma das grandes lições deste ano, que estratégias de médio e longo prazo
correm sérios riscos de falharem. Mais do que nunca, a chave do sucesso está na perspicácia de assimilar as tendências,
em particular, as iniciativas inscritas no Acordo de Paris e
ao qual devemos juntar uma outra preocupação: a redução
do plástico como “single use”. Tratar e cuidar melhor do planeta, torná-lo mais saudável; sermos menos “plasticmaniac”,
menos consumidores; com menos desperdício; energeticamente mais eficientes. Senão, vejamos o exemplo da Alemanha que não abrandou o programa da descarbonização,
apesar da “travagem económica” gerada pela pandemia. E
volto a tocar no tema do plástico, porque com a redução
significativa das aplicações do papel em printing e writing,
existe e é possível encontrar uma conjugação de fatores e de
oportunidades que não devem ser desprezadas. Insisto, teremos que ser ágeis a adaptar-nos, reconhecer que existem
mudanças irreversíveis e que existem caminhos promissores para a nossa indústria. É fundamental interiorizarmos
esta nova realidade, que continua a ser muito promissora
para a cadeia de valor da nossa indústria.

MARTA SOUTO BARREIROS
Sócio n.º 1069

“Os desafios da Floresta de Produção
e a PAC pós 2020”
A CELPA (Associação da Indústria Papeleira) esteve presente, no passado dia 9 de setembro,
na Agroglobal, num ano em que a organização deste conceituado e tão profissional evento
se realiza em circunstâncias diferentes, devido ao atual contexto de pandemia. Num modelo híbrido, presencial e em streaming, onde apenas foi possível contar com uma plateia
muito reduzida, as audiências superam as expectativas, com mais de 1900 visualizações.

Reconhecendo o enorme contributo do sector florestal para
a economia do País, a CELPA e as suas Associadas quiseram
estar presentes e dedicar uma tarde a ouvir especialistas a
debater um tema de importância estratégica, para o setor
agro-florestal, nomeadamente a floresta de produção, daí o título: “Os desafios da Floresta de Produção e a PAC pós 2020”.
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Quando estão a ser discutidas, desenhadas e concebidas
as novas políticas públicas, sem esquecer o plano de recuperação europeu e o plano de recuperação económico
para Portugal, o tempo é de grandes responsabilidades
para assegurar que aquelas respondem às prioridades e
necessidades do setor. É fundamental que os instrumentos
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desenvolvidos e os recursos sejam eficazmente canalizados
para áreas e investimentos relevantes, de forma a que o setor agro-florestal continue a contribuir para o crescimento
de Portugal e responder mais uma vez à crise de forma adequada como já aconteceu no passado.
A CELPA propôs assim um debate alargado sobre o futuro
da floresta que permitisse traçar uma estratégia equilibrada para o sector. Luís Veiga Martins, Diretor-geral da CELPA, considerou importante “encontrar um incentivo para
o registo de titularidade das propriedades, utilizando as
Organizações de Produtores Florestais, através do balcão
único”. Destacou a importância dos Projetos e Programas
que a CELPA e as suas Associadas têm vindo a implementar e a contribuir para a gestão activa sustentável das florestas, bem como para o aumento da produtividade e diminuição do risco de incêndio, como é o caso do Projecto
Melhor Eucalipto e do Programa Limpa e Aduba.
Os últimos anos têm sido caraterizados por uma elevada produção de legislação sem envolvimento dos atores
principais do setor na consensualização das soluções. Algumas das soluções preconizadas têm uma aplicabilidade
reduzida, criando dificuldades adicionais de atuação. Este
facto tem tido um impacto muito negativo na floresta de
produção, reduzindo a sua área em cerca de 530 mil hectares, sem que tenha existido qualquer melhoria na produtividade ou na floresta de conservação. “Apesar de todas
estas condicionantes na atividade florestal, as empresas
Associadas da CELPA a operar neste setor, trabalham de
acordo com as regras definidas. O resultado tem sido mais
produção sem aumento de área quando, aliás, estamos na
realidade a perdê-la.”
No painel de oradores, o Diretor-geral do Gabinete de
Planeamento e Políticas, Eduardo Diniz, destacou na sua
apresentação que a visão proposta para o próximo ciclo de
programação terá de ser sustentada “numa Gestão ativa
de todo o território baseada numa produção agrícola e
florestal inovadora e sustentável”. Estamos perante “um
Desafio do Território” em que o contexto em que vivemos
é de uma longa tendência de extensificação da superfície
agrícola utilizada (SAU) nacional. Esta tendência também
se verifica na superfície florestal onde em 45% da Floresta
não são efetuadas operações de manutenção.
A recente crise de COVID 19 levou a um arrastamento da
negociação da PAC que se prevê que esteja concluída apenas no início de 2021. Devido a todo este processo de atraso
nas instituições europeias haverá, um período de transição
de 2 anos. O Plano Estratégico da PAC (PEPAC) terá início
em 2023 contendo já respostas para a ambição do Green
Deal. Para Portugal, prevêem-se 9,8 mil M€ para o período
2021-2027 para a PAC.
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Luís Veiga Martins, Gomes da Silva, Eduardo Dinis, Miguel Freitas,

Prossegue entretanto a elaboração do PEPAC que consiste num “Programa Único” que abarca dois pilares da PAC
(os Pagamentos Diretos e o Desenvolvimento Rural) e que
possui 9 objetivos para as questões económicas, ambientais
e climáticas e ainda a vitalidade das zonas rurais onde se
insere o tema da Floresta.
Tendo em conta os objetivos gerais e os diagnósticos já em
consulta elaborados pelo Ministério da Agricultura, o momento é o do desenho dos instrumentos, de debate sobre
as melhores opções, os quais requerem uma forte articulação dos vários ministérios envolvidos e diferentes serviços
da EU. No caso da Floresta destacam-se as seguintes áreas
de debate:
• Apoio à Gestão versus apoio ao investimento;
• Intervenções de cariz ambiental e de
conservação/intervenções de cariz produtivo;
• Articulação entre apoios da PAC e Fundos
Europeus/ outros fundos nacionais;
• Interligação com a temática da Bioeconomia;
• Forte integração com a Indústria.
Nuno Sequeira em representação do ICNF destacou que
“as macro necessidades do sector florestal já estão identificadas, é importante garantir a integração e coerência
dos instrumentos de planeamento. O que precisamos é de
melhorar a operacionalização das medidas. “
É essencial a promoção do pagamento dos serviços de ecossistema em territórios mais vulneráveis, onde tem de haver
gestão de risco e mantido o rendimento dos proprietários.
Os pagamentos devem ser canalizados para a gestão activa,
onde a floresta é rentável com ganhos de produtividade e
aumento de escala de gestão.
Outro dos intervenientes no seminário, Francisco Gomes
da Silva, professor do Instituto Superior de Agronomia e
ARTIGOS DE OPINIÃO

informação para chegar aos beneficiários a qual é essencial para trabalhar. Temos de trabalhar numa nova ciência florestal e numa nova economia florestal, temos de integrar novos elementos essenciais para o nosso trabalho”.

Nuno Sequeira e o moderador Luís Leal

antigo Secretário de Estado das Florestas, considerou que
“nunca o setor florestal viveu um momento como este, de
negociação. É um momento único em que a floresta está
no ministério mais poderoso da República, o Ministério
do Ambiente. Até aqui, na segunda metade do ciclo a agricultura ‘roubava’ dinheiro à floresta, agora será o inverso”.
Reconhecendo falhas como governante, Gomes da Silva
apostaria em instrumentos simples e muito específicos:
“um Programa específico para cada uma das principais fileiras florestais, com objetivos claros e com o envolvimento
ativo das indústrias”.
O antigo Secretário de Estado recomendaria um “programa destinado ao Eucalipto, ao Sobreiro e ao Pinheiro Bravo, que desenvolva propostas específicas, tal como para
o Pinhal Manso. E desenharia um Programa específico
para intervenção nos territórios das espécies autóctones”. Mas realça, “que todos estes Programas, para terem
sucesso, exigem a presença ativa dos agentes de ligação
aos mercados – as indústrias e os prestadores de serviços
–, porque sem eles a economia não chega ao território, e
aos seus proprietários ou gestores. E sem economia não
há solução”.
Miguel Freitas, professor da Universidade do Algarve e
antigo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, destacou a importância “dos planos de paisagem olharem para floresta de proteção e para a floresta
de produção. Só assim haverá rendimento para os produtores para que continuem a operar. É fundamental que
seja que temos de continuar a acarinhar e depois temos do
outro lado um país que precisa de mais apoios, o país não
está todo no mesmo saco”.garantida uma componente de
30% de floresta de produção nos projetos. Considero que a
mecanização é essencial para trabalhar e aumentar a produtividade. Temos de romper com a ideia de que ter boa
informação é só para alguns. Temos de ter arquitetura de
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Miguel Freitas refere que “é preciso liderança colaborativa, mais do que modelos de gestão, são precisos modelos
de governação territorial e tem de se passar de uma lógica
de parceria a uma lógica de plataforma, com programas
de longo alcance e liderança colaborativa da indústria.
Nunca a floresta portuguesa teve uma oportunidade de
ser financiada como agora, com um pacote de grande envergadura no programa de recuperação e resiliência e
uma reforma da PAC mais verde. É preciso que as políticas públicas olhem para a integridade dos processos de
desenvolvimento rural, percebam as dinâmicas demográficas e a sua relação com os sistemas ecológicos e produtivos, e incorporem as tendências de uma nova economia
baseada no local”.
João Catarino, Secretário de Estado da Conservação da
Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território,
lembrou que “Portugal é o país do mundo com mais área
privada, há uma grande dificuldade em fazer floresta de
conservação em terra privada. A floresta é importante
para o mundo, mas não para o dono da terra. Este é o princípio que está na base do programa de transformação da
paisagem. Não conseguimos defender a floresta apenas
olhando para a floresta, temos de olhar para o que a envolve. Ninguém coloca dinheiro hoje para lucrar daqui a 40
anos, mas é isso que se passa na floresta”.
Para João Catarino “só o Estado o pode fazer, mas somos
o país com menos área pública e, ou nacionalizamos a terra ou nos entendemos com o proprietário, que é o que se
fará em Portugal, com apoios aos proprietários nos primeiros 20 anos. Dispomos de uma verba de 100 milhões de
euros, sempre cientes da importância da floresta de produção, essencial para a economia nacional. O Estado tem
de acompanhar, regular e ter consciência de que tem uma
indústria de ponta, líder mundial de investigação de topo,
que tem de ser acompanhada. É um trabalho extraordinário que temos de continuar a acarinhar e depois temos do
outro lado um país que precisa de mais apoios, o país não
está todo no mesmo saco”.
O debate está lançado, fica assim o desafio de encontrar as
soluções adequadas para uma floresta que representa um
capital natural único em Portugal, ocupando mais de 35%
do território nacional e sendo um setor fundamental para
o desenvolvimento de uma economia verdadeiramente
sustentável. De notar a referência, continuada e enfática,
ao valor e indispensabilidade da floresta de produção!!
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RUI BELFO
Sócio n.º 1177

Polvo da motivação
Dizem, alguns, que o polvo poderia ser a espécie dominante. Conhecido
pela sua inteligência, foi atraiçoado pela natureza. Sempre que os pequenos eclodem, os pais morrem, não havendo qualquer transferência de
informação ou aprendizagem.
Naquele verão, após ter mordido o anzol, lá vinha um bom polvo sendo
rebocado, o fio era bom, o carreto é bom, a cana aguenta-se. Ao chegar à
tona de água, abriu e imediatamente vi que era uma boa peça. Entretanto,
um cálculo mais infeliz e deixei-o agarrar a uma pedra. Seria o fim, mais
uma pescaria falhada, mais um grande exemplar que por lá ficou no reino
dos oceanos. Teimoso lá fui a nado buscá-lo, o polvo solta-se da pedra e
agarra-se à minha perna, imediatamente começa a turbinar água pela cabeça, e cola-me ao fundo, cerca de 3 metros de profundidade e assim tinha
sido o triste fim, não fosse uma iluminação de calma, algo miraculoso. Ao
não conseguir descolar as ventosas, tive a sorte de ter tido calma para lhe
passar os indicadores pela cabeça e um por um, quebrei as ligações dos cérebros. Após alguns segundos, uma paz imensa, um arco-íris de cores, em
jeito de curto-circuito, um relaxar das ventosas e assim o trouxe a nado, já
meio inerte. Que bela arrozada deu, um festim em casa.

Encetar um novo projeto, num sítio desconhecido, num
país desconhecido, é um pouco como o polvo que nasce
uma e outra vez. Gerir o projeto, as pessoas alocadas, as pessoas da fábrica, a língua, a execução técnica, processual e
operacional, a formação e a manutenção, é aquilo que hoje
em dia me move, o que realmente gosto, por vezes penso
que faço o que gosto e ainda me pagam por isso.
Tudo isto é maravilhoso, porque existe algo que vai muito
para além da soft ou da hard skill. Chama-se carisma.
Nunca fui grande apreciador de estilos políticos, do padrão
teatral que tenta passar por entre os pingos da chuva, que
não assume, que não tem coragem, ou até mesmo padrões
de ideias fixas, de raciocínios binários associados à vulgar
teimosia. Não vou deixar de fazer o que gosto por não ser
apreciador desta maneira de encarar a vida, ao invés, tenho que crescer, aprender e adaptar. Somos todos diferentes, nada é perfeito, nunca será, por vezes existem atritos e
desmotivações, temos que nos assumir como parte de uma
melhoria de grupo, uma espécie de bem comum.

24

info tecnicelpa 64

O polvo renasce começando do zero. Dentro do ecossistema industrial, as lutas entre estruturas internas, a desmotivação, as chefias incapazes por vezes de ter carisma na
liderança e ao mesmo tempo colaboradores, cada vez mais
distantes dos saberes, associados à desvalorização dos saberes e a sua substituição por coloridos quadros e cinturões
que pouco acrescentam aos processo contínuos, o descurar
da formação, realmente importante para o desenvolvimento técnico e pessoal e a altivez com que por vezes se
tratam os serviços, poderão arrastar-nos para o fundo. Passamos por uma conjetura complicada, mas tudo isto, é fruto de um processo cumulativo que poderá estar a chegar ao
seu expoente. Terão que haver processos de coragem para
tratar estes assuntos a nível organizacional.
Estou convicto que não será com a apologia da assertividade, antes pelo humanismo. Na minha opinião, é, mais do
que nunca, necessária uma espécie de iluminação para o
foco na motivação, nos saberes, no carisma e na liderança
motivacional. Cada um, todos nós, têm o seu papel, tanto
na auto-motivação, como na motivação dos companheiros!
Num ecossistema complexo, existem coisas para além do
dinheiro, é necessário ter e transmitir paixão e carisma!
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Parte 3
Os circuitos abertos de água de arrefecimento com torre
e o desenvolvimento e disseminação da Legionella
(continuação da edição anterior)

Vitorino de Matos Beleza2 e Sofia Assunção Fernandes1

3.1 - Introdução - A água é usada para a remoção de calor de diversos sistemas. A sua utilização e feita de três circuitos distintos:
a) circuitos de uma só passagem; b) circuitos fechados; c) circuitos abertos com torres de arrefecimento. Os dois primeiros sistemas
não estão ligados à propagação de Legionella, embora, ela se desenvolva nos circuitos de uma só passagem em pequena extensão,
não constituindo risco para a saúde pública por não se formarem aerossóis. Os circuitos abertos, através das torres de arrefecimentos ou dos arrefecedores evaporativos, são, entre todos os processos que utilizam água, os principais responsáveis pela difusão
da Legionella e infeção do homem. O primeiro surto de febre de Pontiac conhecido deveu-se, soube-se mais tarde, à contaminação
da água de um condensador evaporativo, em 1968, com Legionella.
As torres de arrefecimento de água são reconhecidas como uma das principais fontes de contaminação da Legionella. Logo que foi
identificada a torre de arrefecimento que deu origem à infeção pulmonar que afetou, em 1976, 221 dos cerca de 4.000 legionários
que participaram na sua convenção anual realizada num hotel de Filadélfia, EUA, a opinião pública virou-se contra este tipo de
equipamento e contra as empresas que assumiam a responsabilidade do seu tratamento (AWT, 2003). Sabemos hoje que a Legionella se desenvolve e propaga em todas as instalações que usam, água arejada. Todavia, a história mostra que sete dos dez maiores
surtos de legionelose conhecidos tiveram as torres de arrefecimento como fonte da contaminação. Infelizmente, um deles, considerado como o segundo maior, ocorreu em Vila Franca de Xira. Detetado em 7 de novembro de 2014, neste surto registaram-se
403 casos, dos quais perderam a vida 14 pessoas. A responsabilidade do surto foi atribuída a uma torre de arrefecimento de água
de um circuito aberto de uma unidade industrial, mais tarde identificada como pertencendo à ADP, Adubos de Portugal, SA.
A condução dos circuitos de água de arrefecimento em ambiente industrial
apresenta alguns problemas de corrosão e de sujamento, particularmente o sujamento biológico muito comum nestes casos (ver fig. 3.1) Há mais de 80 anos que
se aplicam diversas tecnologias para controlar estes problemas, sabendo-se que
o combate ao sujamento biológico por aplicação de cloro foi a primeira e bem-sucedida experiência. A inserção de circuitos de água de arrefecimento com torres
em ambiente urbano faz com que as preocupações se multiplicassem, e aquelas
dificuldades passaram a ser bem menores quando comparadas com a possibilidade de os arrastamentos de gotículas contaminadas com origem nos penachos
das torres de arrefecimento de água atingirem zonas habitacionais. Essas gotículas podem percorrer centenas de metros, dependendo a distância percorrida do
seu tamanho, da velocidade do vento e das condições atmosféricas, nomeadamente a temperatura do ar e a humidade relativa. Como nos meses de novembro
a fevereiro, em Portugal, a temperatura é mais baixa e a humidade relativa mais
elevada, por vezes próxima da saturação, a distância que uma gotícula emitida
por uma torre de arrefecimento pode percorrer, neste período, é maior.
1

Figura 3.1
Aspeto de um permutador (condensador de um chiller
arrefecido a água) sujo. Tipo de sujidade:
no interior do tubo – carbonato de cálcio; no espelho do
condensador – predominante - biofilme)

Osminergia, Projetos, Equipamentos e Sistemas, Lda. Correspondência: vmb@osminergia.pt.
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3.2 – Circuitos de água de arrefecimento com torre - Quando as quantidades de calor a dissipar são significativas (Potência>40 kW) e quando a temperatura da água a arrefecer está entre 32 ºC e 46 ºC, a solução mais razoável consiste na escolha de um
circuito de água de arrefecimento com recirculação e torre de arrefecimento (fig. 3.2) em que o arrefecimento da água se faz por
transferência de calor sensível da água para o ar e, sobretudo, por evaporação de parte da água reciclada. Neste tipo de circuito o consumo de água é reduzido, mas são descarregados para a atmosfera e para o meio hídrico, a carga térmica, produtos químicos usados
na proteção da corrosão e sujamento, e contaminantes microbiológicos da qual o caso mais mediático se prende com a Legionella.

Figura 3.2 - Esquema simplificado de um circuito de água de arrefecimento com recirculação aberto

Passeando por uma moderna cidade podemos reparar, nas coberturas de modernos edifícios, na presença de torres de pequena e
média dimensão que libertam, nas manhãs mais frias, penachos de vapor. Nas centrais térmicas ou nucleares podemos observar a
saída do equivalente penacho de vapor de torres de enormes dimensões com um belo perfil hiperbólico. Embora à primeira vista
possa parecer que elas não têm nada entre si, a verdade é que a função das duas é exatamente a mesma: rejeitar para o exterior o
excesso de calor de um dado processo. No primeiro caso a pequena torre liberta o calor que é removido do ar para garantir o controlo
de temperatura e de humidade do ar condicionado que abastece um edifício, um centro comercial, um hospital, ou outro. Na segundo
liberta-se uma grande quantidade de calor que não pode, por razões termodinâmicas, ser usado para a produção de energia elétrica.
Numa torre de arrefecimento a água de retorno é arrefecida, essencialmente, por evaporação, em contacto direto com o ar. A circulação do ar é garantida por convecção natural nas torres de maior dimensão (centrais térmicas, centrais nucleares e indústria química
de grande dimensão), ou por tiragem forçada, como ocorre nos circuitos de pequena e média dimensão (pequena e média indústria,
sistemas de ar condicionado em médios e grandes edifícios de uso público) (ver fig. 3.3). Para facilitar a evaporação a água é pulverizada e lançada sobre o enchimento para aumentar a área de contacto ar/água, promovendo-se, assim, a capacidade para a evaporação.
As pequenas gotas e películas de água e elevadas velocidades do ar ventilado favorecem o processo de arrefecimento e fazem com
que o tamanho da torre seja menor e, portanto, investimento inferior.

Torre de Arrefecimento de Tiragem Natural Torre de Arrefecimento de Tiragem Induzida Torre de Arrefecimento de Tiragem Forçada
Figura 3.3 - Esquemas de torres de arrefecimento com tiragem natural, induzida e forçada
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Geralmente, numa torre de arrefecimento (figura 3.4) encontramos os seguintes componentes:
• Carcaça - estrutura envolvente, geralmente em material metálico ou plástico, embora no passado se utilizasse bastante a madeira. A carcaça tem a principal função de confinar a água e o ar no seu percurso através do enchimento.
• Ventilador - este órgão, que não existe nas torres de tiragem natural, destina-se a fazer circular o ar através do enchimento
(torres de tiragem mecânica);
• Separador de gotículas - próximo da saída da corrente de ar, e cuja função consiste em reduzir o arrastamento de gotas e gotículas de água pela corrente gasosa. A quantidade de água arrastada depende da velocidade do ar. Velocidades mais elevadas
justificam maiores arrastamentos. Para reduzir as perdas de água, essas gotas são capturadas pelo respetivo separador, que não é
mais do que um conjunto de lâminas onduladas orientadas de tal maneira que obrigam o ar a mudar sucessivamente de direção
(ver figura 3.5). Estas mudanças fazem com que as gotas e gotículas choquem e adiram às referidas lâminas. A agregação de várias
gotículas dá origem a gotas mais pesadas, incapazes de acompanhar o ar expulso da torre e regressando ao enchimento. Os separadores de gotas eficientes podem garantir perdas de água por arrastamento de 0,001% a 0,005% do caudal de recirculação da
água de arrefecimento. Contudo, essas perdas podem chegar a 0,02% nas torres de tiragem mecânica. O arrastamento de gotículas
pode representar uma perda importante que ganha relevo porque representa um importante veículo de contaminação para o
espaço envolvente da torre. É então imperioso instalar eficientes separadores de gotas e verificar periodicamente que eles estão
a funcionar em boas condições. Como o caudal de água arrastada depende da velocidade do ar de arrefecimento, é importante
regular o seu caudal evitando-se o seu excesso.
• Distribuidor de água - assegura a distribuição correta da água pelo enchimento; podem ser usados vários tipos, como chuveiros,
caleiras perfuradas, etc.;
• Enchimento - O enchimento é o órgão fundamental da torre, cujo objetivo é aumentar a área de contacto entre a água e o ar,
responsável pela maior ou menor eficiência na transferência de calor e massa; é essencial que tenha uma área específica elevada
e não introduza perdas de carga significativas, tanto à passagem da água como à do ar. O enchimento deve ser leve, ter área específica (área por unidade de volume) muito elevada, ter boa resistência química, biológica, e térmica, e barato. Nas últimas décadas
tem-se dado preferência aos materiais plásticos (ver figura 3.6).
• Bacia da torre - tanque de recolha da água arrefecida; geralmente situam-se também aqui: as entradas de água de compensação
e dos produtos químicos para tratamento da água, e as saídas para as bombas de circulação e da água a purgar.

Figura 3.4
Constituição esquemática de uma torre de
arrefecimento de tiragem mecânica

Figura 3.5
Esquema e imagem dos separadores de gotas
(adaptado de Hamon Group, http://goo.gl/0Bjv8y)

Figura 3.6
Vista de um módulo de enchimento em
polipropileno (adaptado de Baltimore Aircoil
Company, https://goo.gl/CMU2RW)
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3.3 - Desenvolvimento, disseminação e prevenção da Legionella - A torre de arrefecimento de água identifica-se perfeitamente com uma torre de lavagem de ar. Todos os contaminantes (microrganismos, partículas sólidas orgânicas e inorgânicas, gases,
etc.) presentes na corrente gasosa podem ser transferidos para a água. Este “enriquecimento” da água com importantes quantidades
de nutrientes promove o desenvolvimento biológico quer o planctónico quer o séssil. Como os microrganismos não são “estúpidos”,
desenvolvem biofilmes que os protegem dos elementos agressores e neles esperam pela passagem dos “alimentos” necessários ao
seu metabolismo. Estima-se que mais de 90% dos microrganismos (os sésseis) vivem na forma de biofilmes; os restantes vivem no
seio da água e são estes que normalmente são incluídos nas gotas e gotículas arrastadas pelo ar que é lançado através da chaminé da
torre para a atmosfera. O enchimento e a bacia da torre, as paredes da tubagem e as superfícies de transferência de calor são as áreas
preferidas para a formação de biofilmes.
Numa torre de arrefecimento o separador de gotas ou gotículas pode ser um fiel retrato do modo de funcionamento da torre e do circuito ver figura 3.7). Se as lâminas que o constituem apresentarem muito sujamento viscoso e escorregadio, é certo que a desinfeção
da água está a ser mal-executada ou com produtos inapropriados. Essa observação, cuja rotina pode ser definida, no mínimo, com
carácter anual, é então essencial para prevenir a propagação da Legionella e de outros contaminantes. Mas não só! Verificações regulares do estado de limpeza das superfícies (interior do tubo ladrão, paredes da bacia da torre, superfície do enchimento (figura 3.8), etc.)
dão indicações muito interessantes sobre o nível do risco atribuível ao sistema. Desde logo se deduz que os circuitos de água de arrefecimento com torre devem ser desenhados de modo a minimizar os arrastamentos e a facilitar limpezas, desinfeções e inspeções.

Figura 3.7 - Vista da parte superior dos separadores de gotas de uma
torre de arrefecimento que se encontrava em operação e parada para a
inspeção. As superfícies estão bastantes limpas, o que é um bom sinal.

Figura 3.8 - Vista da parte inferior do enchimento de uma torre de arrefecimento que se encontrava em operação e parada para a inspeção. As
superfícies estão bastantes limpas.

Como consequência do funcionamento da torre, o ar libertado para a atmosfera arrasta consigo o vapor e gotículas da água. Num
circuito com um caudal de 1000 t/h água, podem-se dispersar pela envolvente cerca de 20 kg/h de gotas e gotículas que podem ser
transportadas a alguns quilómetros. Por exemplo, no surto de Vila Franca de Xira de 2014, há relatos de elas terem atingido quatro
quilómetros! O ar expulso de uma torre de arrefecimento arrasta gotas e gotículas de água cuja composição química e microbiológica
é semelhante à da água do circuito aberto. Essas gotas contêm os contaminantes da água, particularmente os produtos usados no
seu tratamento, alguns dos quais podem ser tóxicos, e os microrganismos que se desenvolvem no circuito, entre os quais se destaca
a Legionella. As gotas de maior dimensão depositam-se na proximidade da torre. Encontrando condições atmosféricas adequadas,
isto é, condições de humidade do ar próxima da saturação, as gotículas de menor dimensão podem ser transportadas a centenas de
metros. Se estas gotículas estiverem contaminadas com Legionella, podem, se forem inspiradas por um indivíduo, induzir infeções
pulmonares como a doença do legionário, a febre de Pontiac.
Nos condensadores evaporativos ou, como preferimos, nos arrefecedores evaporativos, o enchimento é substituído por equipamento
de transferência de calor, geralmente um conjunto de tubos com ou sem alhetas, circulando no interior dos tubos o fluido a arrefecer
e por fora a água de arrefecimento que evaporará em contacto com as superfícies aquecidas. Este equipamento limita bastante os
problemas de corrosão, embora os problemas de sujamento biológico e os relacionados com o desenvolvimento da Legionella sejam
idênticos aos das torres de arrefecimento clássicas.
Chama-se à atenção que as torres de arrefecimento devem ser instaladas longe de entradas de ar condicionado e ventilado, de janelas
abertas e de áreas muito ocupadas (EHEDG, 2002), sendo também importante conhecer, antes da decisão da instalação da torre de
arrefecimento, a direção predominante do vento para que o penacho produzido pela torre não se dirija para as áreas de risco. As
mesmas preocupações devem existir relativamente a outras fontes de contaminantes que deverão estar suficiente e adequadamente
afastadas da torre de modo a prevenir a contaminação da água de arrefecimento.

3.4 – O tratamento de água de arrefecimento dos circuitos abertos - O primeiro objetivo imposto para o tratamento
da água de arrefecimento é controlar os processos corrosivos e os de sujamento do sistema. Para o efeito, aplicam-se sempre dois
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métodos: a) atuação física e química sobre a qualidade da água arrefecimento de modo a impedir a precipitação de quaisquer substâncias dissolvidas na água (correção de pH e alcalinidade, amaciamento, etc.); b) adição de inibidores de corrosão e sujamento. Como
inibidores de sujamento usam-se produtos como poliacrilatos e polimetacrilatos (dosagens de 20 a 100 mg/L de produto), polifosfatos
(5 a 10 mg/ L PO4) e fosfonatos (1 a 6 mg/L PO4). Como inibidores de corrosão os mais comuns são: sais de zinco (3 a 5 mg/L Zn), fosfatos,
polifosfatos (10 a 20 mg/L PO4), molibdatos (10 a 15 mg/L MoO4), fosfonatos (3 a 5 mg/L P), e triazoles e seus derivados2.
Um programa de tratamento da água de arrefecimento contempla sempre a adição de biocidas. Prefere-se a adição regular (preferencialmente em contínuo) de um biocida oxidante como o cloro e derivados, e bromo e derivados, complementada com a aplicação
(diária, semanal ou quinzenal) de um biocida orgânico não oxidante em doses elevadas (100 a 300 mg/L). Sublinhe-se que a tendência
para operar na zona alcalina agrava os problemas de sujamento biológico e reduz a eficácia dos biocidas aplicados, como é o caso dos
compostos de cloro. A seleção de um biocida oxidante e não oxidante deve considerar este importante aspeto, bem como o facto de
ser necessário garantir que a dose usada e descarregada pela purga não afete os processos biológicos de tratamento de águas residuais.
Para prevenir o desenvolvimento da Legionella, foram publicados inúmeros documentos, alguns deles normas legais, onde se definem
as condições a que devem obedecer os métodos de desinfeção da água de arrefecimento dos circuitos abertos com torre. Quatro bons
exemplos de referência são o Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, do Ministerio de Sanidad y Consumo espanhol, a Norma espanhola
UNE 1000303, 2017 – Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella em instalaciones”, “Legionellosis Guideline: Best Practices for control of Legionella” do Cooling Technology Institute (CTI)4, e o VDI 2047, Part 2, VDI Cooling Tower Code of
Practice Os três primeiros documentos preocupam-se mais em fixar as regras de prevenção da Legionella e a forma de atuação sempre
que aquela bactéria seja detetada nos exames de Legionella ou nas revisões do sistema regulares ou nos casos de surto. O último documento é um excelente tratado que envolve todo o trajeto de prevenção desde o projeto, operação e tratamento de água, o controlo de
todo o sistema e a manutenção de todo o equipamento.
Os biocidas disponíveis no mercado podem reunir-se em dois grupos: os oxidantes e os não oxidantes. Os oxidantes, como os produtos
à base de cloro ou de bromo, foram os primeiros a ser usados para este fim e o seu uso está praticamente generalizado e comprovado.
Os biocidas não oxidantes são utilizados na grande maioria dos casos como complemento da aplicação dos biocidas oxidantes. Ainda
como suplemento, pode-se usar uma família de produtos que toma o nome genérico de biodispersante e que têm a função de facilitar
a penetração dos biocidas nos biofilmes.
Poucos desinfetantes são mais eficientes do que os derivados de cloro ou de bromo. O ozono é um deles, mas, por motivos diversos, a
sua utilização é rara ou inexistente na água dos circuitos em causa. Os derivados do cloro, são os produtos mais usados na desinfeção
da água de arrefecimento. O dióxido de cloro é um excelente desinfetante para a água destes circuitos abertos. A sua elevada eficiência
é independente do pH, o que é uma grande vantagem. O seu custo e a eventual necessidade de ser preparado no local são importantes
desvantagens e devido as perdas de produto na torre de arrefecimento porque, sendo um gás, é transferido para a corrente gasosa.
Os outros derivados do cloro (cloro gasoso, hipoclorito de sódio ou de cálcio e os clorocianuratos), produtos mais baratos e de mais fácil
aplicação, geram, quando dissolvidos em água, o ácido hipocloroso e o ião hipoclorito cuja proporção depende do pH. A pH próximo
de 7,5 aquelas espécies têm concentrações iguais. Como o ácido hipocloroso tem capacidade desinfetante muito superior à
do ião hipoclorito (segundo alguns autores, cerca de
100 vezes mais), para valores de pH superiores a 7,5
é necessário reforçar a concentração de cloro ivre
(soma das concentrações de ácido hipocloroso e ião
hipoclorito) para se conseguir uma desinfeção aceitável. Por exemplo, ao passar de pH de 7,5 para 8,0
devemos, praticamente, duplicar a concentração de
cloro livre (ver figura 3.8). Como, por concentração
dos sais dissolvidos da água de arrefecimento devido
à evaporação de água na torre, o pH tem tendência
para subir para além do valor 8,0. Para garantir a eficiência da desinfeção é necessário a correção do pH
por adição de um ácido, geralmente ácido sulfúrico.
Figura 3.9 - Relação entre a concentração de cloro livre e o pH da água da piscina
para garantir a concentração de 0,5 mg/L Cl2 de ácido hipocloroso.
Os triazoles e derivados são aplicados como inibidores de corrosão específicos para o cobre e suas ligas.
O Real Decreto 865/2003 refere no seu Artigo 6 – “Con carácter complementario se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma UNE 100030 IN Guía para la prevención y control
de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones.” Significa isto que, sempre que é publicada nova versão norma o decreto é automaticamente atualizado.
4
CTI. 2006.
2
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Os equilíbrios químicos associados ao bromo como desinfetante são muito semelhantes aos do cloro. Tem duas vantagens: a) as concentrações de ácido hipobromoso e de hipobromito são iguais a pH= 8,65; b) a capacidade desinfetante das duas espécies não é muito
diferente. Assim, o uso de derivados do bromo permite que se possa operar com o pH mais elevado, tendo em atenção as limitações
associadas ao tipo de inibidor de corrosão usado e à tendência para precipitar carbonato de cálcio. A aplicação da desinfeção à base de
bromo pode ser feita por adição, preferencialmente em contínuo, de hipobromito de sódio, de cloreto de bromo ou, mais comum, pela
produção in loco por mistura de hipoclorito de sódio com brometo de sódio. O tratamento é mais caro quer pelo preço dos produtos
quer pela dosagem que deve garantir concentrações superiores a 2,0 mg/L Br2, podendo chegar a 14 mg/L Br2.
Um conhecido método para avaliação da eficácia de um biocida baseia-se na determinação do produto CTX%, em que C é a concentração do desinfetante, mg/L, T (minutos) o tempo necessário para reduzir em X% a concentração de um dado microrganismo. Como a
taxa de desinfeção depende da temperatura e, no caso do cloro, do pH da água onde reside o microrganismo, a determinação de CT tem
sempre que considerar aquelas duas variáveis. Admitindo o valor de CT99,9% para a eficácia do cloro livre na inativação da Legionella
pneumophila (redução em 99,9% da sua concentração) é, para pH= 8, 4 mg/(L.min.) a 30 ºC (Jjemba et al, 2015: 482)5, a concentração
daquele microrganismo reduz-se em 99,9% em 2 minutos se a concentração de cloro livre se mantiver em 2 mg/L Cl2. Como o valor de
CT se aplica a bactérias em suspensão na água, a existência de biofilmes nas superfícies do circuito contribui permanentemente para
a contaminação da água com Legionella exigindo que o sistema se encontre bastante limpo, de preferência com ausência absoluta de
biofilmes, pelo que se deve considerar que o êxito da prevenção do desenvolvimento da Legionella em circuitos abertos de água de
arrefecimento com torre deve incluir revisões e consequentes procedimentos de manutenção, incluindo os de limpeza e desinfeção.

3.5 – Aspetos práticos na prevenção da Legionella em circuitos abertos de água de arrefecimento com torre – A
Lei 52/2018 de 20 de agosto prevê, no artigo 6.º, que “o controlo da bactéria Legionella é assegurado por um plano de prevenção e controlo”
(PPC-LEG) baseado numa análise de risco, e que deve integrar, entre outros: um programa de monitorização e tratamento, um programa de revisão, limpeza e desinfeção do sistema e, consequentemente, o programa de manutenção, e a definição dos procedimentos
para limpezas e desinfeções, para recolha de amostras, para atuações a realizar em função do controlo analítico ou quando ocorram
surtos, etc. A citada Lei admite, no artigo 7.º, n.º 1, que o programa de monitorização e tratamento de água deve ser realizado nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e do ambiente, o que ainda não aconteceu.
A literatura indicada em 3.4 é um importante apoio para a definição dos programas necessários para a preparação do PPC-LEG. Importa, aqui, que definamos as linhas gerais para o tratamento de água de arrefecimento dos circuitos abertos e sua monitorização.

3.5.1 – Definição das características físico-químicas da água de arrefecimento – A preparação do programa de tratamento da
água de arrefecimento deve começar com a identificação das condições operacionais do circuito (caudais de água reciclada, temperatura da água de retorno à torre e a da água arrefecida, a potência térmica da torre, volume de água do circuito, velocidades da água na
tubagem e nos permutadores de calor, metais e ligas em contacto com a água) que devem incluir um diagrama de fluxo da instalação.
Estes elementos permitirão estimar os caudais de água evaporada, da água a purgar e da água de compensação. A identificação dos
metais e ligas a proteger abre o caminho para a correta seleção dos inibidores de corrosão e sujamento.
Uma boa caracterização físico-química da água a alimentar ao circuito, denominada de compensação, é essencial para a definição das
características da água de arrefecimento. A boa caracterização implica que se conheçam resultados obtidos em análises de amostras
feitas, pelo menos, ao longo de um ano. Caracterizada a água de compensação deve ser estimada a composição da água de arrefecimento de modo a que o seu Índice de Estabilidade de Langelier6 tenha valores entre -0,5 e +0,5. A estimativa é feita a partir do conceito do “Número de Concentrações”7, Nc. O valor de Nc permite estimar a quantidade da água a purgar que, somada à quantidade de
água a evaporar, esta estimada com base na potência térmica da torre, indica o consumo de água de compensação.

3.5.2 – Definição do programa de tratamento para proteção da corrosão e do sujamento não biológico – Existem no mercado diversas empresas fornecedoras de formulações contendo as substâncias inibidoras de corrosão e sujamento mais adequadas ao
circuito em causa. Elas contêm uma mistura de duas a quatro substâncias constantes da lista que se apresenta na secção 3.4, por
exemplo, um fosfonato, um sal de zinco e um triazole. A empresa fornecedora deve indicar a dose a usar para as condições do circuito
e a forma de adição, geralmente na água de alimentação por meio de bomba doseadora controlada automaticamente por meio de um
contador de impulsos instalado na linha de água de alimentação.
O controlo da qualidade físico-química da água de arrefecimento é feito pela purga que pode ser conduzida por um controlador de
condutividade.
Na internet existem muitos sítios que dispõem de aplicações para o cálculo deste índice.
Nc – razão entre as concentrações de uma espécie na água de arrefecimento e na água de compensação. Esta noção não se aplica ao pH, à condutividade nem à alcalinidade total
que devem ser estimados por outros métodos. Eventualmente, o pH pode ser fixado se for admitido o seu controlo automático.
6
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3.5.3 – Programa de prevenção do sujamento biológico e do desenvolvimento da Legionella – É bem conhecido que o processo
de corrosão uniforme em circuitos de água de arrefecimento é de reduzida preocupação. Importante é, sem dúvida, a corrosão localizada promovida na maior parte dos casos pelo sujamento das superfícies metálicas, do qual o sujamento biológico é, quase sempre o
precursor. Este fenómeno dá origem ao primeiro princípio do processo de prevenção da corrosão, do sujamento e do desenvolvimento
da Legionella: em nenhum caso se deve proceder ao arranque de um circuito aberto de água de arrefecimento com torre sem antes
ter efetuado uma limpeza profunda com desinfeção. O arranque do circuito e a aplicação à água de um biocida devem acontecer em
simultâneo. Posteriormente, e atendendo à elevada taxa de multiplicação de microrganismos na água destes circuitos, a desinfeção
deve ser aplicada em contínuo.
Concretizando: nos circuitos de água de arrefecimento com torre é essencial, para uma solução, a aplicação contínua de um
desinfetante à base de cloro, mantendo concentrações entre 1,0 a 2,0 mg/L Cl2, podendo chegar, em tratamento de rotina, a 3,0
mg/L Cl2, controlando automaticamente o pH para que este se mantenha entre 7,5 e 8,2. Para facilitar a desagregação de biofilmes eventualmente existentes, pode-se completar o programa com a adição de um biodispersante. Quando tal se justifique,
pode-se aplicar periodicamente (diária, semanal ou quinzenalmente) um biocida não oxidante adequado à situação concreta e
na dosagem correta.
O doseamento do desinfetante deve ser feito por meio de bombas doseadoras. Para reduzir as necessidades de mão-de-obra, é vantajosa a instalação de medidores em linha associados a controladores da concentração de desinfetante que, permanente e automaticamente, ajustam a sua dosagem. Mesmo assim, a intervenção do operador é importantíssima, devendo medir diariamente, por
meio próprio, a concentração do desinfetante e, a partir daí, proceder à verificação do aparelho de medida. Na eventualidade de não
existir medidor/controlador, o operador deve determinar a concentração com maior frequência (2 a 3 vezes por dia) e ajustar a bomba
doseadora manualmente e de acordo com o resultado obtido. A concentração de cloro deve ser medida na água da linha de retorno
da água à torre de arrefecimento.
A hiper-cloragem é definida como a manutenção de uma concentração mínima de 5 mg/L de cloro livre durante, pelo menos, 3 horas
e deve ser realizada, pelo menos, uma vez por ano. Esta limpeza e desinfeção deve realizar-se de acordo com procedimentos tecnicamente bem estabelecidos. Esta prática pode ser necessária quando:
› Quando a autoridade de saúde o determine
› Se ponha a instalação em marcha pela primeira vez;
› Ocorre contaminação da água de arrefecimento com fugas do processo;
› O circuito apresenta sujamento biológico excessivo;
› Se usa água residual tratada como água de compensação;
› Depois de uma paragem superior a um mês;
› Depois de uma reparação ou alteração estrutural;
› Sempre que uma inspeção/ revisão o aconselhe;
› A contagem total de bactérias aeróbias excede regularmente 104 UFC/mL;
› Os resultados de um teste de Legionella sejam superiores a 103 UFC/mL, ou quando se deteta, num exame de uma amostra
de água de arrefecimento, a presença da Legionella pneumophila.
Como se referiu atrás, nas inspeções deve-se verificar o bom funcionamento da instalação e o seu estado de conservação e limpeza.
As inspeções ao equipamento especial devem ser feitas, quando possível, com a seguinte periodicidade mínima:
• Separador de gotículas e enchimento – semestral;
• Bacia da torre - mensal.
Deve ser feita uma inspeção anual a todo o sistema, procurando verificar se a instalação não apresenta sujamento, sedimentos, corrosão, etc. Na eventualidade de se encontrar alguma não conformidade, tratá-la de modo a eliminar as suas causas.

3.5.4 – Programa de controlo físico-químico e microbiológico – Como é óbvio, deve ser feito o controlo físico-químico e microbiológico da água de arrefecimento conforme se define no quadro1.
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Quadro 1 - Parâmetros de controlo de qualidade da água de arrefecimento e de compensação

Os requisitos de qualidade que se apresentam são orientares e definidos para um circuito em que a água é desinfetada com um produto à base de cloro e para um inibidor de sujamento que contenha um fosfonato. São admitidas condições diferentes conforme a
qualidade da água de compensação e o tipo de tratamento seguinte. É muito importante que, em cada caso, se elabore uma tabela de
ações corretivas. No que diz respeito à Legionella, às ações a desenvolver em função do resultado nos exames efetuados podem ser
encontrados na “Tabla 3” do Anexo 4 do Real-Decreto 865/2003, de 4 de julio, tendo em consideração que se deve atuar, no mínimo,
de acordo com a ação proposta nesse quadro quando a concentração de Legionella está entre 1.000 e 10.000 UFC.
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Representatividade de folhas laboratoriais face a papel
tissue industrial na análise de propriedades chave
Raquel A. C. Bértolo, Jorge F. S. Lopes, Ana M. M. S. Carta, Paula C. O. R. Pinto
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Eixo, Portugal
raquel.bertolo@thenavigatorcompany.com, ana.carta@thenavigatorcompany.com

Nos últimos tempos, o mercado global de papel tissue tem crescido devido ao aumento da população mundial e a uma maior consciencialização dos consumidores em relação à saúde e higiene. Para além disto, também a pandemia de COVID-19 gerou um aumento na procura de produtos tissue por todo o mundo. Como consequência, a capacidade produtiva deste sector tem aumentado,
tornando-se cada vez mais competitivo.[1] Para acompanhar este crescimento, a otimização do processo e o desenvolvimento de
novos produtos desempenham um papel fulcral e diferenciador, obrigando, assim, a uma maior pesquisa científica na área.
Neste contexto, torna-se crucial que o processo industrial de produção de papel tissue seja reprodutível de forma o mais fidedigna
possível em laboratório, permitindo a produção de materiais com características semelhantes. Deste modo, o conhecimento adquirido, à escala laboratorial, será facilmente transponível para a escala industrial. Por tal, foi realizado um estudo comparativo
sobre a aptidão papeleira tissue de papel base industrial e folhas laboratoriais tissue. Ambas as amostras, com igual gramagem
(18 g/m2), foram preparadas a partir da mesma suspensão fibrosa, recolhida na caixa de chegada de uma máquina de papel tissue
convencional, DCT (Dry crepe technology). Para as folhas produzidas em laboratório seguiu-se uma adaptação da norma ISO 52691, sem prensagem, utilizando um formador de folhas convencional.
As amostras de papel tissue industrial e laboratorial foram caracterizadas de modo a avaliar as propriedades relevantes em
papéis tissue (normas ISO 12625), tais como a resistência, capacidade de absorção, suavidade, entre outros, em atmosfera controlada a uma temperatura de 23 ± 1ºC e humidade relativa do ar de
50 ± 2%, conforme a NP EN 20187. Estas propriedades são importantes não só do ponto de vista da qualidade do produto, como
também da runnability da máquina de papel e do converting.
Pela análise dos resultados apresentados na FIGURA 1 é de notar
que a amostra de papel base (A. I.) e a amostra preparada laboratorialmente (A. L.) apresentam valores de capacidade de absorFigura 1 - Propriedades físico-mecânicas da amostra de papel industrial (A.I.) e de folhas preparadas em laboratório (A.L.). DM- Direção
ção, em gágua/gpapel, e suavidade (HF) aproximados. Já no que diz
Máquina; DT- Direção Transversal.
respeito à espessura, a amostra industrial (A. I.) revelou um valor
ligeiramente superior à laboratorial, e consequentemente maior
bulk, por ter sido submetida ao processo de crepagem (formação
de macro e micro rugosidades, como resultado do embate e remoção do papel com a lamina de crepagem). O processo de crepagem,
também explica as resistências inferiores, das folhas A.I., relativamente às A.L. Isto dever-se-á à quebra de ligações entre fibras na
estrutura do papel, aquando do processo de crepagem.Também o facto das folhas laboratoriais serem isotrópicas e não se verificar
direccionalidade das fibras, como nas amostras industriais, contribui para esta diferença entre os valores de resistência. [2] [3]
Este estudo permitiu comparar o processo laboratorial e industrial de produção de papel base tissue. Os resultados demonstraram
que a estimativa das características finais do papel produzido à escala industrial é representável através de papéis laboratoriais, em
propriedades importantes como a suavidade e capacidade de absorção de água. No entanto, para o caso das resistências e bulk seria importante, como trabalho futuro, a determinação de um fator corretivo, como forma de estimar o melhor possível estas propriedades.
Este trabalho foi realizado no âmbito do Projeto inpactus – Produtos e Tecnologia inovadores a partir do Eucalipto, Projeto N.º
21874 financiado no Portugal 2020 através do Fundo de Desenvolvimento Regional (FEDER), Compete 2020, nº246/eixo II/2017.

[1] Global Tissue Paper Market by Product (Toilet Paper, Facial Tissue, Paper Towel and Others), by Distribution Channel (Store Based Retail
and Non-Store Retail), by Application (Residential and Commercial), by Region, Forecast & Opportunities, 2025, Research and Markets, URL:
https://www.researchandmarkets.com/reports/5105855/global-tissue-paper-market-by-product-toilet#pos-0
[2] Tiago de Assis, Lee W. Reisinger, Lokendra Pal, Joel Pawlak, Hasan Jameel, Ronalds W. Gonzalez. Understanding the effect of machine
technology and cellulosic fibers on tissue properties- A Review. BioResources, (2018), 13(2):4593-4629.
[3] Tiago de Assis, Joel Pawlak, Lokendra Pal,Hasan Jameel, Lee W. Reisinger, Dale Kavalew, Clayton Campbell, Lucyna Pawlowska,
Ronalds W. Gonzalez. Comparison between uncreped and creped handsheets on tissue paper properties using a creping simulator unit. Cellulose (2020), 27:5981-5999
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