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Caros Colegas,

Este nosso mundo que parecia tão estável afinal está cheio de surpresas. Surpresas muitas vezes completamente 

inesperadas e com impacto muito perturbador nas nossas vidas.

Estas alterações com que temos aprendido a conviver nos últimos anos criaram-nos novos desafios nas famílias, 

nas empresas e na sociedade. Nas empresas gerámos novas formas de trabalho e necessidade absoluta de combate 

ao desperdício.

Nos últimos tempos aprendemos que as pessoas procuram novas formas de estar no trabalho tendo o teletraba-

lho revelado ser uma forma de facilitar algumas atividades. No entanto, não devemos nunca perder o espírito de 

equipa e a identificação com a empresa e com a equipa a que pertencemos. Estamos perante um grande desafio de 

criação de novos modelos de trabalho que agradem às gerações mais jovens e que permitam manter a motivação 

e o elevado desempenho.

Esta instabilidade do mundo levou a uma escassez de bens e matérias primas para as atividades das empresas. Esta 

escassez cria um enorme desafio de otimização dos processos por forma a reduzir consumos e, assim, eliminar 

alguns desperdícios que ainda temos nas nossas atividades. Na área da energia, o nosso sector já implementou 

grandes programas de redução de consumo e de aumento de produção projetando-nos para uma situação bastan-

te sustentável e com contributo significativo para o balanço energético do país. O desperdício é algo que não cria 

valor e apenas consome recursos. Mas esta otimização de processos necessita de conhecimento e de orientação 

para a mudança.

Ao longo deste ano a Tecnicelpa irá desenvolver um conjunto de atividades que, esperamos, acrescentem bastan-

te valor na vossa preparação para estes desafios.

A todos o nosso MUITO OBRIGADO.

EDITORIAL

Os novos desafios

VITOR LUCAS
Presidente do Conselho Diretivo

EDITORIAL // 03

VITOR LUCAS
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CURSO
Tratamento Efluentes
Mód II V.V. Ródão

Os sistemas biológicos modificados foram desenvolvidos 
com o objectivo de obtenção de melhorias de desempenho, 
assim como, a resolução de alguns problemas dos sistemas 
biológicos convencionais, nomeadamente o aumento de 
eficiência de remoção de alguns parâmetros, optimização 
de produção de lamas, diminuição de necessidade de área, 
etc. No entanto, apresentam, para além das vantagens re-
feridas, também pontos menos positivos que foram am-
plamente debatidos.

As sessões de formação permitiram aprofundar conheci-
mentos e analisar com detalhe sistemas descontínuos de 
tratamento biológico, sistemas biológicos de enchimento 
fluidizado e os designados bioreactores com ultrafiltração 
por membrana. Para além da apresentação detalhada de 
cada um dos sistemas por especialistas de empresas forne-
cedoras (Mikko Lonka – Aquaflow e Luis Urrutia – SUEZ), 
pelo Prof. Luis Arroja (Universidade de Aveiro e Isabel 
Gonçalves (the Navigator Company), foi ainda possível 
numa sessão final uma avaliação global e comparativa das 
vantagens e desvantagens apresentadas por cada um dos 
sistemas realizada por especialista com larga experiência 
no sector (Marten Krogerus – AFRY).

De 20 a 22 de Outubro de 2021 decorreu, em Vila Velha de Ródão, 
o 2º módulo do curso de tratamento de efluentes da Tecnicelpa 
que incidiu sobre as modificações aos sistemas de tratamento biológico 
mais convencionais, nomeadamente o sistema de tratamento de efluentes 
por lamas activadas.

LUÍS MACHADO
Sócio n.º 754

Grupo em visita na Caima
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Para além das sessões formais de formação que decorre-
ram nas instalações da Casa de Artes e Cultura do Tejo em 
Vila Velha de Ródão ocorreram ainda duas visitas técni-
cas a Estações de Tratamento de Águas Residuais onde se 
encontram instalados os sistemas abordados no curso, o 
sistema MBR (Membrane BioReactor) e de leito fluidizado 
com enchimento, seguido de lamas activadas.

Os sistemas de tratamento de efluentes visitados foram os 
da Biotek em Vila Velha de Ródão e da Celulose do Caima 
em Constância, ambas do grupo ALTRI. As visitas técnicas 
efectuadas decorreram num excelente clima de abertura 
onde foi possível verificar o funcionamento dos sistemas 
em ambiente real e foram determinantes para o interesse 
e sucesso do curso. Por esse motivo a Tecnicelpa agradece 
aos técnicos e direcção de ambas as empresas pela excelen-
te forma como fomos acolhidos.

Por último, é de referir também que o programa social 
incluiu um passeio de barco com almoço às portas do Tejo 
que muito contribui para o excelente ambiente e interac-
ção entre todos os participantes.

1 › Apresentações teóricas por Marten Krogerus
2 › Visita na Biotek
3 › Almoço no barco, a navegar no Tejo
4 › Efluente tratado na Biotek

1

3

2

4
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Este artigo de resumo embora extenso, deve, no entan-
to, ser abordado apenas como o prefácio de um livro em 
que cada capítulo se mostra sob a forma de um vídeo que 
contém, ele sim, toda a extensão e riqueza da informação 
partilhada pelos oradores que participaram na Tecnicelpa 
Innovation Talks. 

Ele faz o convite e abre a porta para verem os vídeos do 
evento, extraindo deles ideias e métodos que possam ser 
úteis para que cada um, na sua atividade profissional, possa 
realmente acrescentar valor nas empresas onde trabalha.

No “Tecnicelpa Innovation Talks”, assistimos ao resultado 
final dum exercício empresarial de análise de contexto,  
identificação de desafios e definição de estratégias para o

sucesso do negócio, envolvendo os clientes nas soluções, 
melhorando as matérias-primas, redesenhando os produ-
tos para a circularidade e otimizando os processos.

Dia 1: “Innovation Trends & Policies”

Neste primeiro dia de conferência coube a Vitor Lucas, 
Presidente do Conselho Diretivo da Associação, dar as 
boas-vindas aos participantes e mostrar em traços largos a 
atividade da associação nas últimas 4 décadas, sobretudo 
na componente de formação técnica e divulgação do se-
tor. Este evento, “Tecnicelpa Innovation Talks” surge da 
vontade da associação em mostrar a um público alargado a 
capacidade da indústria de base florestal em responder aos 

Entre os dias 27 de outubro e 4 de novembro de 2021, a Tecnicelpa 
entreabriu as portas para o futuro do setor florestal, através da visão 
de um painel de oradores que mostraram como as instituições criam condi-
ções de apoio à inovação e as empresas materializam esses apoios em projetos 
que melhoram a sustentabilidade dos seus negócios.

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822

Um olhar sobre a indústria
de base florestal



desafios de um planeta, que clama por produtos adaptados à 
função, mas que não ponham em causa a própria existência 
dum planeta que, de alguma forma, nos pertence a todos.

Jori Ringman, Diretor-Geral da Cepi (Associação europeia 
dos produtores de pasta e papel) que representa mais de 500 
empresas deste setor, abriu a primeira “talk” no dia 27 mos-
trando uma indústria florestal intrinsecamente inovadora 
e traçou uma imagem das caraterísticas da indústria e de

Francisco Gomes de Silva, Diretor-Geral da Celpa, mos-
trou os desafios que se colocam à indústria portuguesa:

› Uma contribuição positiva para a redução das alterações
   climáticas, minimizando as emissões de CO2 fóssil, por
   substituição do gás natural por energia proveniente
   de biomassa. 
› Uma evolução tecnológica que permita uma otimização dos   
   processos, minimizando os consumos de água e energia.
› Uma evolução no sentido da circularidade com o aumento
   da incorporação de materiais reciclados
› Uma prática florestal que permita à floresta ser um
   sumidouro líquido de carbono. 

Fig. 1 – Fatores chave para o sucesso da indústria de pasta e papel (CEPI – 2022)

fatores de contexto, que em conjunto criam um cenário 
de oportunidade para o desenvolvimento do setor na Eu-
ropa. Mostrou como o “European Green Deal” definido 
por Ursula von der Leyen (2) como o “Man on the Moon 
moment” da Europa, pode criar as condições políticas para 
que a inovação europeia crie valor acrescentado na europa. 
Mas também deixou claro, que empresas que não se adap-
tarem a este novo futuro, serão apenas memórias do passa-
do da indústria.

Deixou claro a importância do “Green Deal”, mas mostrou 
que existe um desfasamento entre as ambições deste progra-
ma e a realidade tecnológica, dado que algumas tecnologias 
necessárias para cumprir os objetivos estão ainda em fase 
inicial de desenvolvimento e as fontes de financiamento 
não estão clarificadas ou têm condições de acesso complexas.

Um aspeto crítico resulta do conflito entre a política flo-
restal de europa e a estratégia de aumentar o peso dos ma-
teriais de base florestal na economia. 

Mas desenhou também um quadro positivo para uma in-
dústria nacional com indicadores que a colocam ao nível 
das empresas de referência a nível mundial, ou nalguns 
casos, como referência a nível mundial.

NOTÍCIAS DA TECNICELPA // 07
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Fig. 2 – Áreas chave para 
a Inovação, na indústria 
de pasta&papel (Celpa 2022)

Fig. 3 – Sustentabilidade 
da indústria portuguesa 
de pasta e papel (Celpa 2022)

Alexandre Almeida, Coordenador Nacional da Estratégia 
para uma especialização inteligente, pôs o foco naquilo a 
que chamou” o paradoxo da produtividade” que resulta 
do facto de no trinómio “Profit  People Pla-
net”, o fator “Profit” estar ainda tão sobrevalorizado que 
coloca em causa os fatores “People” e “Planet”, o que em 
última análise afetará negativamente o próprio ”Profit”. 
Por outras palavras, a procura quase exclusiva de resulta-
dos financeiros colocará em causa a sustentabilidade das 

empresas, pois efeitos climáticos adversos sistemáticos, 
implicarão acréscimos de custos operacionais.

Fugir a este desígnio obriga a uma estratégia de evolução 
assente em três vetores essenciais, circularidade (produ-
zir o mesmo com menos materiais virgens), adaptação às 
alterações climáticas por exemplo nos modelos de gestão 
florestal e descarbonização dos processos de fabrico, subs-
tituindo por exemplo combustíveis fósseis por biomassa.  



Fig. 4 – Vetores essenciais na evolução da indústria (ENEI 2022)

Fig. 5 – Maiores consumidores de pinho marítimo em Portugal (Centro Pinus – 2022)

Embora reconhecendo que a indústria de base florestal 
tem provas dadas nestas temáticas, foi lançado o desfio de 
se tornar ela própria, motor de desenvolvimento de outras 
empresas ligadas à floresta.

Susana Carneiro, Diretora Técnica do Centro Pinus, come-
çou por ilustrar a atividade do Centro não cluster do pinho 
e mostrar a vantagem do pinho marítimo como espécie

perfeitamente adaptada ao solo e clima nacionais. Esta flo-
resta é o maior sumidouro de carbono em Portugal.

A maior ameaça ao setor é o sobreconsumo de pinho face à 
capacidade de produção da floresta em exploração. Em 2020 
foram consumidos 4,1 Mm3 de madeira, mas destes apenas 
1,7Mm3 resultam de crescimento da floresta no mesmo 
ano, criando uma redução da massa florestal em 2,3Mm3.

NOTÍCIAS DA TECNICELPA // 09

As políticas públicas, quer a nível europeu no âmbito do 
“Green Deal” quer a nível nacional  através do Plano de 
Recuperação e Resiliência poderão dar um contributo para

esta fileira sobretudo no tocante à resina, que foi considera-
do um setor chave da economia a par do têxtil e do calçado.
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Os desafios nesta fileira prendem-se com a renovação 
da floresta e com melhores práticas de gestão de floresta 
existente. O desafio mais difícil será, no entanto, criar um 
compromisso de longa duração acerca da forma com deve-
mos analisar e gerir o nosso património florestal. 

Dia 2: “Wood based products”

Nuno Diniz Santos, “Product and Material Development 
Manager” da IKEA Indústria em Portugal, começou por 
nos dizer que o seu maior cliente é … a IKEA (retail).

O modelo de desenho de produtos usado pela IKEA e de-
signado como “Democratic Design” impõe como aspetos 
chave a sustentabilidade e como tal o conceito de econo-
mia circular está implícito.

A inovação para a economia circular nasce assim da com-
binação do modelo acima com nove regras básicas de pro-
jeto, das quais quatro, serão a base do compromisso 2030 
da empresa:

1. Devem usar-se biomateriais, passíveis de reciclagem
      no fim de vida útil do produto.

2.  Os produtos devem ter componentes que possam ser
       integrados noutros produtos.

3. Os produtos devem ser reparáveis de forma a
     parecerem novos, prologando o seu tempo de vida útil.

4. Os produtos devem ter uma segunda vida (reutilização), 
      através de revenda a novos utilizadores ou cobrando
      custos de nova utilização (arredamento dos produtos). 

Fig. 6 – Objetivos do “Green Deal” para as florestas europeias (Centro Pinus – 2022)
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Isabel Moutinho, “Product Development Manager” da So-
naeArauco, iniciou a sua apresentação definindo em tra-
ços gerais a estratégia da empresa que inclui um elemento 
inovador. Os produtos SonaeArauco devem desencadear

Num contexto de Inovação, falou-nos do projeto “Radiata” 
que visa desenvolver uma floresta de coníferas com plan-
tas adaptadas às condições de terreno e clima, procuran-
do-se a assim uma melhor produtividade por hectare/ano. 

emoções nos clientes (ex. devem transmitir conforto se 
forem produtos para ambiente familiar, devem ter um 
design excitante para ambientes de escritório ou empre-
sariais , …). 

Fig. 7 – Modelo de desenho da IKEA para uma economia circular (IKEA 2022)

Fig. 8 – Principais pilares da estratégia de inovação da SonaeArauco (2022)

NOTÍCIAS DA TECNICELPA // 11
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O passo seguinte foi a digitalização de processos, uma ini-
ciativa englobada numa tendência de Indústria 4.0 e que 
visou aquisição de informação processual em tempo real 
para redução de produto com defeitos de fabrico.

Abordou também a inovação de produto, com materiais 
premiados internacionalmente como o 3DF (painéis MDF 
-3D), o “Fell Like Design” que combina painéis de madeira 
com têxteis e concluiu com um exemplo de comunicação 
intraempresa, através de revista em que todos os trabalha-
dores são convidados a partilhar a sua história.

A fechar esta sessão, ouvimos José Pedro Fernandes, “Di-
rector for Product Development” da Amorim Florestal 
mostrar a abrangência mundial do negócio da cortiça, onde

uma empresa portuguesa com 150 anos de existência é re-
ferência de mercado.

Da apresentação inicial destacam-se os 4300 empregos dire-
tos que a empresa cria e os cerca de 10 milhões de euros anuais 
que investe em atividades de inovação e desenvolvimento.

Não espanta por isso que exista uma enorme lista de mate-
riais produzidos com cortiça ou que incorporam este ma-
terial e que um dos clientes da empresa seja a NASA.

Mas a continuidade do negócio assenta numa estratégia 
clara, baseada em três pilares fundamentais, Ambiental, 
Social e Sócio económico, os quais se desdobram em doze 
objetivos principais que abrangem pessoas e produtos.

Fig. 9 – O projeto “Radiata” 
visa uma floresta produtiva 
e diversificada 
(SonaeArauco 2022)

Fig. 10 – Estratégia de 
desenvolvimento sustentável 
do grupo Amorim (2022)
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Para concretização desses objetivos foram desenhados 
programas como o “Forest Intervention program” e den-
tro destes projetos concretos como o “Cork Oak Improve-
ment Program”. Este projeto com a duração de 3 anos visa 
fazer um melhoramento do sobreiro 
de forma a criar uma floresta de cres-
cimento mais acelerado, mas manten-
do a qualidade do produto cortiça.   

Fig. 11 – Principais questões
do projeto “Cork Oak

Improvement Program” (2022) 
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Dia 3: “Packaging&Recicled products”

Greg Dawson, “Corporate Affairs Diretor” da empresa 
DS Smith, começou por mostrar-nos uma empresa de di-
mensão mundial com mais de 10 000 trabalhadores em 
34 países. 

O passo seguinte foi mostrar os tremendos desafios que se 
colocam a uma empresa de embalagem num planeta em 
“guerra com os plásticos” e a definir estratégias para atingir 
“embalagem zero”.

Fig. 12 – Principais desafios do atual contexto mundial para DSSmith (2022)



O orador seguinte, Gustavo Duarte, “Manager of Com-
petence center for packaging solutions” da Sappi Europe, 
mostrou-nos, com alguns exemplos, a interação diária que 
temos com os produtos da Sappi, mesmo sem termos cons-
ciência disso. 

Sendo um produtor com uma forte base florestal, o desafio 
para Sappi é obter o máximo valor acrescentado da sua ma-
téria-prima, através de um portfólio de produtos variado.

Dessa lista constam produtos comerciais conhecidos, mas 
numa base mais “biobased” e/ou “biodegradable”, mas 
também novos produtos compósitos (symbio), derivados 
de açúcares (ex. xilitol), de lenhinha (ex. colas) e nanocelu-
lose (valida). 

Fig. 13 – Envolver o cliente – o caminho certo
para o sucesso (DSSmith 2022)
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E o caminho foi pôr todos os colaboradores a olhar “para 
fora” da empresa e a olhar para o “futuro” da embalagem. 
Esse exercício levou a uma alteração da missão da DS Smidt 
para a transformar numa empresa que “Redefine a emba-
lagem para um mundo em mudança” (redefining pakaging 
for a changing world). Levou também ao desenho de uma 
estratégia assente numa reciclagem eficiente de materiais e 
num desenho de produtos que facilite essa reciclagem.

Mas o mais importante nas palavras de Greg Dawson foi 
envolver os clientes na procura de materiais de embala-
gem, que sejam adequados ao uso, recicláveis e economi-
camente sustentáveis.

Fig. 14 – Portfólio de produtos da Sappi, em comercialização e emergentes (2022)

info@tecnicelpa68



Como exemplo de produto em desenvolvimento foram 
referidos os produtos de embalagem multicamada, que 
utilizam plásticos como o polietileino e o poliéster e que 
numa primeira fase podem passar a incorporar materiais 
reciclados reduzindo a pressão sobre  as matérias primas, 
evoluindo posteriormente para camadas de materais de 
fontes renováveis. 

Outti Junti, “Senior partner” da consultora Jay Partners ini-
ciou a sua apresentação com uma visão do mercado de emba-
lagem que vale mais de 900 mil milhões de USD sendo que os 
“wood based materials” representam cerca de 45 % do total.

Mas este é um mercado em mudança e fatores como o 
crescimento económico na Ásia, os hábitos de consumo, o

Estes materiais podem ser funcionalizados via aditivação 
ou modificação química para desenvolver por exemplo 
propriedades barreira a gorduras e óleos, ao vapor de água, 
ao oxigénio e a compostos voláteis leves (ex. aromas)

comércio eletrónico e a legislação sobre plásticos, serão fa-
tores chave para a definição da embalagem de sucesso.

A utilização de embalagens biobased por empresas com 
impacto mundial com a Cola-cola, a Heinz ou a Samsung, 
vai criar uma enorme oportunidade de evolução para as 
empresas de base florestal. 

Fig. 15 – Evolução esperada dos produtos multicamada (Sappi 2022)

Fig. 16 – Fatores chave na evolução 
do mercado de embalagem 
(Jay Partners 2022)
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A apresentação final do terceiro dia de “Inovation talks” 
coube a Manuel Delgado, “Plant Manager” da Papeleira 
Coreboard (Artech group) que nos falou do mercado de pa-
péis “coreboard”.

Existe um forte investimento na modernização das unida-
des de produção usando tecnologias de controlo e gestão 
de processo da geração 4.0. Também o consumo de água 
e energia são temas de evolução, recorrendo por exemplo 
a coberturas de edificios com painéis fotovoltaicos ou a 
combustão dos resíduos orgânicos para produção de vapor.

O papel coreboard é um exemplo quase perfei-
to de circularidade, dado que se inicia com um 
papel reciclado, para produzir um produto co-
mercial que pode ser reutlizado ou reciclado 
de novo para reproduzir o produto original.

Depois de traçar o perfil industrial do grupo Artech, abor-
dou os principais tipos de papéis “coreboard”, usados como 
produtos de suporte (ex. mandris) ou de embalagem.

Como exemplo de inovação na área das matérias primas 
surgem os rejeitados do processo de produção de pasta como 
os nós e as lamas primárias. Estes materiais podem substi-
tuir com vantagem de qualidade alguns materais reciclados.
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Fig. 17 – Principais aplicações 
do papel “coreboard” 
(Papeleira Coreboard 2022)

Fig. 18 – Circularidade dos 
papéis coreboard 
(Papeleira Coreboard 2022)



Fig. 19 – Novos materiais para 
coreboard - resíduos do processo 

de produção de pasta 
(Papeleira Coreboard 2022)

Dia 4: “Pulp&paper”

A abertura deste último dia ficou a cargo de Gabriel Sou-
sa, Diretor Executivo para a Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico do grupo Altri, que mostrou a evolução dum 
grupo recente, mas formado por empresas com uma lon-
ga tradição no setor. Este é o único grupo em Portugal que 
produz pasta solúvel para aplicações têxteis (Viscose).  

A inovação tal como é entendida no grupo Altri, emerge de 
toda a organização, sendo por isso fundamental criar um 
ambiente que estimule a criatividade. 

A área de inovação desempenha neste contexto um papel 
de interface, importando para a organização conhecimen-
to e tecnologia, que permita acrescentar valor ao negócio, 
contrariando a afirmação de Ursula von der Leyen que, 
num discurso recente, referiu que na Europa fazemos “boa 
ciência com dinheiro, mas pouco dinheiro com a ciência”.   

Fig. 20 – O ecossistema da Inovação no grupo Altri (2022)
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A estratégia de inovaçãoda Altri, nas palavras de 
Gabriel Sousa, passa por quatro quadrantes prin-
cipais, intimamente ligados à atividade atual do 
grupo e que têm um denominador comum, a ma-
téria-prima.

Os principais projetos de inovação dentro do grupo estão 
relacionados com a otimização de pastas para a produção 
de fibras têxteis, com a recuperação de produtos químicos 
das correntes processuais (ex, ácido acético e furfural), bio-
plásticos envolvendo a incorporação de fibra celulósica e 
valorização de resíduos.

O impacto no mercado das novas diretivas sobre plásticos 
e energia e o condicionamento do financiamento público e 
privado a projetos ambientalmente eficientes, serão temas 
relevantes para o futuro da inovação nas empresas do setor.

O orador seguinte, Carlos Pascoal Neto, Diretor Executivo 
do RAIZ (grupo Navigator) e professor na Universidade de 
Aveiro, fez uma apresentação mais focada em R&D, mas 
também sem esquecer que, no final, é preciso criar produ-
tos transacionáveis e deste modo “obter dinheiro a partir 
da ciência”.

Traçou depois uma imagem bastante clara da evolução que 
as fábricas de pasta e papel tem de operar, para verdadeira-
mente se converterem em biorefinarias e dos desafios que 
tal transformação implica.
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Fig. 21 – Temas principais para a inovação
no grupo Altri  (2022)

Fig. 22 – Conceito de 
biorefinaria no setor da pasta
e papel (RAIZ 2022)



Um exemplo é a celulose bacteriana, que encontra aplica-
ção na indústria cosmética e alimentar e tem potencial para 
ser um dos materiais de maior sucesso na próxima década.

A inovação no RAIZ passa ainda por outros produtos como 
sejam os biocompósitos e a celulose nanocristalina, que pre-
cisam vencer a barreia do custo de produção para se afirma-
rem no mercado.

Um breve olhar para o futuro sob a forma de um “concept 
car” japonês, integralmente construído com materiais ob-
tidos de plantas e resíduos agrícolas.

A mensagem final passou pela perceção da necessidade de 
afirmação da indústria de base florestal que passa por polí-
ticas de proteção de produtos “biobased” e pela garantia de 
matéria-prima para os fabricar.

David Powlson, “Diretor at AFRY Consulting” (ex. Poyry) 
fez uma breve resenha de uma das mais reputadas empresas

No RAIZ seguem várias linhas de desenvolvimento no âm-
bito de um projeto de grande dimensão (app 15 milhões de 
euros):

› Bioquímicos a partir de extratáveis da biomassa: 
como exemplos foram citados os óleos essenciais extraídos 
das folhas do eucalipto e os ácidos tri-terpénicos extraídos 
das folhas da casca e que encontram aplicação na indústria 
de cosméticos, alimentação e farmacêutica.

de consultadoria em engenharia para a indústria de base 
florestal e que conta atualmente com mais de 16 000 téc-
nicos em 50 países.    

Com tema principal escolheu a digitalização da indústria, 
frisando que este é um termo muito utilizando, mas mal 
compreendido e aplicado por muitos que não possuem 
experiência no setor da pasta e papel. Alguma confusão re-
sulta da mistura de empresas que ainda estão no caminho 
de uma automação sofisticada com empresas que já usam 
informação para análise processual preditiva e não apenas 
controlo processual (indústria 4.0).

As principais vantagens desta 4ª revolução industrial po-
dem ser agrupadas em 4 categorias principais: Processos 
preditivos (ex. inteligência artificial), Conectividade au-
mentada (ex. IoT - the internet of things), Digitalização 
da decisão (ex. controlo remoto do processos); Simulação 
de processos (ex. gerir um processo virtual antes de gerir o 
processo físico).

› Substâncias derivadas da lenhinha: Neste âmbito te-
mos a vanilina e o seringaldeído que encontram aplicação 
na indústria alimentar e farmacêutica e os polióis que ser-
vem de base para espumas de poliuretano usadas na indús-
tria de construção. 

Também vários tipos de açúcares podem ser obtidos por hi-
drólise da biomassa constituindo a base de uma complexa 
plataforma industrial.

Fig. 23 – Plataforma 
dos açúcares (RAIZ 2022)
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Fig. 24 – Principais benefícios 
da industria 4.0 (AFRY 2022)

Fig. 25 – Posicionamento da indústria de pasta e papel na atual revolução industrial (AFRY 2022)

A questão que se coloca é onde está a indústria de pasta e 
papel neste processo e a resposta é que está numa fase ini-
cial, mas já com acesso a um volume de informação proces-
sual muito acima do existente na maior parte dos restan-
tes setores industriais. No entanto ainda não está a aplicar 
todas as ferramentas para tirar o máximo proveito desta 
informação.  

A complexidade da digitalização está fazer evoluir, nas 
empresas mais avançadas, a gestão de processos de Dire-
tores Executivos para Administradores (CTO – Central 
Technology Officer).

info@tecnicelpa68
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Fig. 26 – Principais etapas para a digitalização total (AFRY 2022)

O que parece ser uma evidência é que a maior parte das em-
presas precisam de fazer uma adaptação profunda nas pes-
soas e nos processos e alocar recursos significativos para 
percorrer o caminho da digitalização.

Dos 4 dias de Innovations Talks fica clara uma imagem de 
dinamismo e adaptação ao contexto do setor de base flo-
restal, alicerçado em projetos focados em produtos transa-
cionáveis. 

A questão seguinte é saber que caminho a indústria ainda 
tem de percorrer e a resposta é que ainda estamos numa 
fase inicial (smart systems), embora existam já alguns 
exemplos de empresas nos patamares seguintes. 

O próximo desafio é a digitalização, onde a indústria ainda 
está numa fase inicial mas em aceleração constante.  

Uma última palavra de agradecimento aos moderadores, 
Teresa Prezas, Dolores Ferreira e Gabriel Sousa que coloca-
ram frequentemente em cima da mesa as perguntas mais 
relevantes para que a informação fosse claramente perce-
bida por todos os participantes.   

Pode ver os vídeos completos no canal Youtube da Tecnicelpa em:

Day 1: https://www.youtube.com/watch?v=iu-vXL9Vbbc
Day 2: https://www.youtube.com/watch?v=fZicztDJRak
Day 3: https://www.youtube.com/watch?v=1twr8LoaUB8
Day 4: https://www.youtube.com/watch?v=7sLMFw9f_n0 
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CONVÍVIO NATAL
Casa Alentejo / Circo Coliseu

Após um ano em que não houve encontro de sócios presen-
cial, devido à pandemia, eis o grupo de novo reunido, para 
um belo almoço convívio na tão famosa Casa do Alentejo. 
Mesmo com os elevados receios de contágio, as famílias 
marcaram presença com avós, pais e netos. Para segurança 
de todos, foram tomadas todas as precauções de verificação 
de certificados e testes, para limitar a circulação do vírus.

Durante este repasto, muitas conversas foram postas em 
dia, novos contactos se aprofundaram e novos projetos se 
deram a conhecer. Deu tempo para conversas, risos, brindes, 
discursos e palmas, qua já não se ouviam faz tanto tempo.

No dia 5 de dezembro de 2021 pudemos finalmente realizar 
o nosso convívio de Natal em Lisboa.

Depois da refeição veio a diversão. Vamos todos ao circo 
no coliseu, um circo internacional e sem números com 
animais.

Estes momentos de convívio e gargalhada são a “cola” que 
une esta grande família, pois alimenta as relações huma-
nas e os contactos que são imprescindíveis ao desenvolvi-
mento do setor e das organizações.

Bem hajam a todos os que estiveram presentes e até ao pró-
ximo convívio.

info@tecnicelpa68

Almoço convívio na Casa do Alentejo

O circo no Coliseu dos Recreios
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Fernando
Sobreira
FUNDADOR DA TECNICELPA

IN MEMORIAM

Três dos Quatro Fundadores da Tecnicelpa
prestam, nesta edição, a sua mais profunda
e sentida homenagem
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Antes mesmo de conhecer o Fernando 
tive o privilégio de conhecer seu pai 
o Engenheiro Gustavo Sobreira.

O Engenheiro Sobreira era então 
o Director da Matrena e o “homem 
de confiança” do Dr. Joaquim Rastei-
ro, proprietário da Fábrica de Papel 
da Matrena.

A esse título formou com o Engenhei-
ro Júlio Ferreira Lopes a primeira 
equipa de técnicos papeleiros a estudar 
e especificar a máquina de papel da 
recém-constituída Inapa.                  

Ambos se caracterizavam pelo rigor 
técnico … e um relacionamento nem 
sempre fácil…

Uns anos mais tarde quando conheci 
o Engenheiro Fernando Sobreira 
situávamo-nos em campos opostos…
eramos concorrentes na actividade 
técnico-comercial.                               

Corriam os trabalhos de consolidar 
a produção da Celnorte. O Fernando 
Sobreira visitava-nos no seu papel de 
representante da Fanafel, inicialmen-
te, com o Pai, mais tarde sozinho, já 
treinado nas artes do acompanhamen-
to de clientes papeleiros, vendendo 
com empenho e saber feltros e telas 
que nos ajudavam na produção.

De sorriso sempre aberto, simpático 
e agradável, era um dos comerciais 
que dava prazer receber e que, com o 
tempo, anos a passar, se foi tornando 

As firmas que representávamos eram, 
evidentemente, concorrentes o que 
não as impedia de terem um relacio-
namento ético, cordial e por vezes 
mesmo amigável. O mesmo acontecia 
naturalmente com o Fernando 
e comigo. A expressão popular que 
diz que “trabalho é trabalho e cognac 
é cognac” nunca se aplicou tão bem 
como no nosso caso.                                                                                                  

As reuniões que levaram à criação da 
Tecnicelpa permitiram-me melhor co-
nhecer e apreciar o Fernando Sobreira.            

As nossas actividades profissionais 
nunca levantaram a menor espécie 
de problema antes pelo contrário.                                 

Ambos conhecíamos razoavelmen-
te bem o sector e imediatamente 
partilhamos esse conhecimento com 
os colegas com quem reflectíamos 
sobre as possibilidades e alternativas 
de criar em Portugal aquilo que veio a 
chamar-se Tecnicelpa.             

amigo. Fino no trato, de berço com 
princípios de educação bem à vista, 
moderno e de hábitos bem dentro do 
seu tempo, este era o Fernando.

Estávamos muitos portugueses, pare-
cia mais que espanhóis, em Salamanca, 
nesse ano de 1979, no Encontro do 
Instituto Papelero Español, tinha eu 
viajado com o Fernando, quando foi 
decidido que se fizesse uma tentativa 
de formar em Portugal uma associa-
ção do setor, que permitisse encontros 
e ações comuns aos papeleiros

Tive então a oportunidade de valori-
zar mais as qualidades do Fernando.

A inteligência e o bom-senso, a calma e 
a disponibilidade faziam do Fernando 
alguém de um tracto agradável.

Mais tarde, já com a Tecnicelpa 
constituída, o Fernando continuou 
a generosamente responder sempre 
“presente” quando chamado a colabo-
rar sem reservas enquanto a saúde lho 
permitiu.               
                                                              
Descansa em bem merecida paz 
Fernando, que nós ficamos com a boa 
memória e a tristeza do Amigo que 
partiu.

portugueses. Quatro voluntários 
ofereceram-se e foram empossados 
para explorar o assunto: Fernando 
Sobreira, Augusto Góis, Henrique 
Dominguez e eu próprio.

A viagem de retorno a Portugal, foi já 
de contínua discussão e de formula-
ção de ideias para a tarefa que nos en-
tusiasmou desde logo e aí, o Fernando 
mostrou bem que não tinha aceitado 
aquela incumbência de ânimo leve. 
Disponível para trabalhar a sério, tal 
como os outros três, naquela

Recordando o Fernando com muita saudade

Fernando Sobreira, um Cavalheiro!

Por HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Fundador daTecnicelpa

Por ALBERTO VALE RÊGO
Sócio Fundador daTecnicelpa



Desde muito cedo, conheci o Fer-
nando Sobreira, através das normais 
relações profissionais. Não esqueço 
o esforço que fez, num dos primeiros 
contactos, para me mentalizar que, 
o facto dos estrangeiros venderem 
mais barato, tinha como objetivo 
programado, degradar e anular 
a produção Portuguesa de Feltros, 
para depois poderem vender sem 
concorrente. Portanto, muito novo, 
já sabia a lição. 

A última vez que vi o Fernando 
Sobreira foi no restaurante “A Lúria”, 
aquando do almoço pós reunião do 
Conselho Consultivo em 12 março 
2016. Era evidente a precaridade do 
seu estado de saúde que, infelizmente, 
não recuperou.

Através do contacto telefónico que 
sempre utilizámos, fomos sabendo, 
quando era oportuno, o seu estado

circunstância de umas horas de via-
gem, ali traçámos alguns caminhos 
e linhas de desenvolvimento e objec-
tivos para posterior melhor formula-
ção, consenso e afinação. E chegámos, 
meses depois, à Tecnicelpa, fruto de 
muito trabalho e engenho de todos 
quantos, em equipa, naturalmente, 
ele incluído, a ela nos dedicámos.

Por circunstâncias profissionais, dei-
xei de ter com o Fernando Sobreira

Denotava já laivos da sua proveniência 
paternal.

Seu pai, Gustavo Sobreira (Engº), foi 
durante longo tempo um SENHOR 
como responsável técnico de excelên-
cia, da fábrica da Matrena. Coadju-
vado por um escol de técnicos (Engºs 
e outros) de valor, com formação 
específica, brilhou a grande altura, 
conduzindo a Matrena a uma das 
distinguidas da Europa, na fabricação

de saúde que, infelizmente nunca foi 
favorável.

Algumas vezes foi a esposa que, de 
forma descritiva e simpática, nos 
informou do muito precário estado 
de saúde do Fernando. Quase sempre 
acamado, não falava, mas parecia en-
tender o que lhe diziam pelo que, um 
dia a esposa explicou de forma afável: 
“eu disse-lhe que estava ao telefone

um contacto frequente, que ficou 
reduzido aos Encontros e reuniões da 
associação. Mais uns anos e ele passou 
a aparecer, primeiro com pouca 
frequência, depois escassamente e, 
por fim, desapareceu. Muitos esforços 
foram feitos para o encontrar e fazê-lo 
voltar, mas perdemos-lhe o rasto. 
Até que descobrimos o duro e triste 
desfecho que, nestas palavras simples 
de amigo e companheiro, aqui registo 
in memoriam.

e transformação de papéis finos 
especiais.

O nosso relacionamento com o Fernan-
do Sobreira era de amizade, pessoal, 
papeleira. Ambos apreciadores de bom 
queijo, bom pão e bom vinho tinto. 
Algumas vezes nos juntámos ao serão, 
na minha casa, onde foi a primeira sede 
provisória da Tecnicelpa, para saborear 
o apreciado pitéu e normalmente, falar 
de muitas coisas irresolúveis, mas que 
podem sempre ser adiadas.

um senhor da Tecnicelpa, para te 
cumprimentar e convidar.” Nada 
disse, como se esperava, mas esboçou 
um ar “sorridente de simpatia”. O que 
significava? NUNCA O SABEREMOS!

Dececionante foi a situação seguinte: 
em dada oportunidade, tentamos 
telefonar para falar sobre a vida da 
Tecnicelpa ligada ao momento, já que 
não existia email ativo. A mensagem

É com a saudade que temos daqueles 
que nos acompanharam em trechos 
de alto significado da vida, que nos 
ajudaram a realizar alguma coisa que 
valeu a pena, que nos enriqueceram 
com a sua amizade, simpatia e dispo-
nibilidade e que nos marcaram pela 
sua qualidade humana e inteligência, 
que recordo o Fernando Sobreira.

E assim continuará na minha me-
mória sempre que o lembrar. Um 
Cavalheiro.

Como conheci o FERNANDO JORGE MACHADO
DA CUNHA SOBREIRA
Por AUGUSTO GÓIS
Sócio Fundador daTecnicelpa
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foi: não está atribuído para o telefone 
fixo, e do telemóvel a mensagem foi 
de que teria sido um engano. Esta 
cena inesperada e preocupante, repe-
tiu-se inúmeras vezes.

Entretanto as revistas “INFO” envia-
das, vieram devolvidas sem qualquer
informação. Soubemos estar desocu-
pado o 1º andar da Rua João da Silva, 

Lt. 1 - 1º Dtº, em Carcavelos, que 
antes era habitado pela família. 

Atualmente não sabemos onde residem, 
nem recebemos qualquer informação 
relacionada com o estranho caso.

Tomadas as mínimas precauções, 
solicitamos, legalmente, o Assento
de óbito nº 408 do ano de 2021, onde

se pode ler a data do falecimento em 
2 de maio de 2021 às 22 horas, crema-
do no cemitério de Barcarena; cinzas 
entregues à família.

É tudo quanto podemos agora dizer 
da “Estranha forma de vida” do nosso 
sócio fundador nº 3, admitido em 
25/06/1980.

PAZ À SUA ALMA

› Workshop “Gestão de fontes de radiação ionizante na indústria”  - 25-março-2022, Hotel dos Templários em TOMAR
› Assembleia Geral - 25-março-2022, Hotel dos Templários em TOMAR
›  Seminário “Packaging” - 20-maio-2022, Sta Maria da Feira
› Curso “Processo de produção de papel” parceria UBI - 6, 7 e 8-julho-2022, CFIUTE - COVILHÃ

› PULPAPER 2022 - 7-9 jun. 2022, Helsinki Expo and Convention Centre – Finland
› ZELLCHEMING-CONFERENCE 2022 - 26-29 jun. 2022, Wiesbaden – Germany
›  CIADICYP 2022 – Tracing the path to a circular bioeconomy - 28 jun – 1 jul. 2022, Girona – Spain
› ZELLCHEMING-EXPO 2022 -  29 jun-1jul. 2022, Wiesbaden - Germany

Eventos Tecnicelpa

Próximos Eventos

Eventos Internacionais

Movimento Associativo
Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Novos Sócios Coletivos admitidos

Individuais: 9
Coletivos: 2

Individuais: 1
Coletivos: 2

› Cláudia Custódio – SUEZ II

› COLAB ALMASCIENCE - Aderente
› PAPER PRIME - Efetivo

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 380
COLETIVOS: 68

TECNICELPA
Associação Portuguesa

dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel
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Cronologia e factos
relevantes para a História
do Papel em Portugal - III

MARIA JOSÉ SANTOS
Consultora Científica do Museu do Papel
Sócio n.º 1126

FÁBRICA DE PAPEL DO RIO ESTE,
JUNTO À FONTE DOS GALOS, EM BRAGA

       Em data anterior a 3 de Agosto de 1706, o genovês José
       Maria Ottone terá recebido uma Provisão Régia que lhe
       concedia a exclusividade do fabrico de papel em toda 
       a Província do Minho.

3 de Agosto de 1706 - Escritura de sociedade entre o 
genovês José Maria Ottone e o fidalgo Marcos Malheiro 
Pereira Bacelar Dantas, e seus irmãos, para edificar uma 
fábrica de papel, no rio Este, junto à Fonte dos Galos1.

       Em 27 de Junho de 1740, foi feito o último contrato 
       de arrendamento desta fábrica, com uma duração 
       prevista para nove anos, entre Manuel Carlos Bacelar 
       e José Ferreira Braga.

Em 1758, já se encontrava extinta, após um período de de-
cadência com produção de baixa qualidade.

FÁBRICA DE PAPEL DA LAPA 

1708 - Alvará régio de D. João V, e concessão de privilé-
gios, por um período de 30 anos, a José Maria Ottone, para

instalação de uma fábrica de papel, onde pretendesse, em 
qualquer parte do Reino. Esta seria edificada no lugar da 
Lapa, freguesia de  São Paio de Oleiros, Santa Maria da Fei-
ra, de sociedade com Vicente Pedro Pedrossem, homem de 
negócios da cidade do Porto2.  

       Em 1739, Vicente Pedro Pedrossem requer a renovação 
       por mais 30 anos, dos privilégios que haviam sido 
       concedidos por D. João V, aquando da fundação 
       desta fábrica.  

       Na Relação das Fábricas de 1788, é designada por Fábrica 
      de Nossa Senhora da Lapa, referindo-se que produzia
        papel fino para escrever.

       De Vicente Pedro Pedrossem, a fábrica passa para 
       a posse de seu neto, Vicente Pedrossem da Silva, 
       e deste para o Capitão Francisco Novais Moreira, 
       da cidade do Porto, a quem pertencia em 1812.  A esta 
       data, encontrava-se em decadência produzindo 
       somente papel pardo.

       Em 1833, com José Moreira da Costa, recupera
       o prestígio dos anos da fundação, produzindo papel
        almaço, com marca de água, de excelente qualidade. Em
       1869, foi herdada pelo seu filho, José Moreira Pinto.

HISTÓRIAS
EMEMÓRIAS



info@tecnicelpa68

28 // HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

       Aparece também designada como Real Fábrica de Papel 
      da Lapa e Fábrica de Papel do Casal da Lapa.  Na região, 
        a partir de finais do século XVIII, ficou conhecida como 
       Fábrica do Engenho Velho, mantendo-se em laboração
        até finais do século XX.

REAL FÁBRICA DE PAPEL DA LOUSÃ

1716 - Início da laboração da Real Fábrica de Papel da Lou-
sã, também designada por Fábrica de Papel do Penedo3.

IMPORTAÇÃO DE PAPEL PINTADO

1730 - Chegada a Portugal dos primeiros papéis pintados, 
importados de Viena de Áustria.

MOINHO DA LAPA, NO RIO TRANCÃO

Por volta de 1730 os Cónegos Regrantes de Santo Agosti-
nho do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, terão 
edificado em Arrais, São Julião do Tojal, o Moinho de Papel 
da Lapa, também conhecido como Moinho da Abelheira ou 
como Azenha de Arrais.

      Após o terramoto de Lisboa em 1755, os frades de São
      Vicente de Fora estabeleceram-se na sua Quinta da 
      Abelheira, mantendo este moinho em actividade, 
       produzindo papel pardo e de embrulho e papel de escrever. 

       Em 1810, foi arrendado a particulares, tendo recebido 
       privilégio real em 23 de Janeiro de 18124. Em 1814,

       passou novamente para a administração dos frades 
       Vicentinos.

       Em 1833, no inventário de bens da Quinta da Abelheira,
       ainda propriedade dos frades de S. Vicente de Fora, são
       referidos vários equipamentos usados na produção 
       de papel. Terá funcionado até à extinção das Ordens 
       Religiosas, em 1834. 

       Em 1835, João Gualberto de Oliveira, futuro conde do 
       Tojal, adquire a Quinta da Abelheira, aqui edificando 
       a Fábrica de Papel da Abelheira.

FÁBRICA DE PARANHOS, BRAGA

1740 - Notícia de uma fábrica de papel pardo como o que se 
fabricava em França, situada no actual concelho de Amares.

ALVARÁ PROIBINDO A EXPORTAÇÃO
DE TRAPO

1749 - Alvará de 19 de Abril, proibindo a exportação de 
trapo, branco ou negro, em benefício da Fábrica de Papel da 
Lousã, em laboração desde 1716.

REAL FÁBRICA DE CARTAS DE JOGAR
E FÁBRICA DE PAPELÕES

1769 - Pelo Alvará de 31 de Julho, concedido por D. José I, 
foi criada, em Lisboa, a Real Fábrica de Cartas de Jogar e 
Papelões. Estas duas unidades de produção funcionavam 
na dependência da Impressão Régia, que acumulou a sua 
administração e fiscalização, sob a direcção do genovês Lo-
renzo Solesio. 

Cartas do baralho produzido em 1822, 
denominado Das 4 partes de mundo, 
conforme assinalado nas quatro cartas 
à esquerda da imagem, correspondentes 
aos diferentes naipes. Na carta do canto 
inferior direito da imagem, pode ler-se 
REAL FABRICA DE LISBOA. 

Moderna reconstituição digital 
e publicação pela Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda, em 2010.
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Paper machines are complicated things that breakdown a lot. This annoys their op-
erators and supervisors but on the positive side it does create an endless source of 
amusement for technical consultants who enjoy the challenge of troubleshooting. 
Systematic troubleshooting is a strictly logical process. While each case is individual 
there is a general logic that can be applied to almost any case. In the author´s experi-
ence one of the best descriptions of the logic for troubleshooting has been published 
by Cisco and is available in the public domain at www.cisco.com. This company spe-
cializes in troubleshooting electronics and information networks but the logic in 
their diagram below is universal. The logic described in this diagram has become the 
author´s guide for both personal use and for teaching the troubleshooting process. 
While there is no mention of the human aspects in this logic diagram, human nature 
does have a profound influence on the troubleshooting process. Two examples will 
serve to illustrate this point…

Some human influences
on troubleshooting

MIKE ODELL
Sócio n.º 951

1 OLIVEIRA, Aurélio de. “Indústrias em Braga. As fábricas de papel do Rio Este”, in Bracara Augusta, vol. XLIX, 96 (109), 
Braga, Câmara Municipal de Braga, 1993.
2 SANTOS, Maria José Ferreira dos. A indústria do Papel em Paços de Brandão e Terras de Santa Maria (Séculos XVIII-XIX), 
Santa Maria da Feira, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 1997.
3 Atendendo à longevidade desta fábrica, actual Prado-Cartolinas da Lousã, S. A., a sua cronologia será tratada em separado, 
num próximo artigo.
4 LOURENÇO, José Henrique Leitão. A indústria do Papel em Lisboa e na Baixa Estremadura – Das suas origens ao Séc. XX. 
Estudo não publicado.
5 FRAZÃO, Fernanda. História das Cartas de Jogar em Portugal e da Real Fábrica de Cartas de Lisboa. 

Do séc. XV até à actualidade, Lisboa, Apenas Livros, 2010.

Importava papel de Génova, sendo a restante matéria-prima 
fornecida pela Fábrica de Papelões. Esta, por sua vez, compra-
va as aparas para reciclar à Fábrica das Cartas de Jogar.

       Este complexo fabril foi instalado no palácio de 
       D. Fernando Soares de Noronha, na Rua Direita 
       da Fábrica das Sedas, hoje Rua da Escola Politécnica. 
        Iniciou a actividade em 1 de Janeiro de 1770. Pertencendo
        à coroa, a Real Fábrica de Cartas de Lisboa
       recebera privilégios exclusivos de fabrico e venda de
       cartas de jogar para todo o Reino e diferentes locais

       do nosso vasto Império, tendo isenção de direitos por 
       tempo ilimitado. Além disso, pela Carta de Privilégios 
       de 6 de Agosto de 1770, eram garantidas algumas 
       isenções às pessoas envolvidas no expediente desta Real
       Fábrica5.

      As receitas significativas deste monopólio da coroa 
      foram essenciais para o equilíbrio das despesas nos 
       primeiros anos da Imprensa Régia. O fim deste monopólio, 
      em 1832, e o constante contrabando de cartas de jogar
      contribuíram para o declínio desta fábrica.
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I was involved in helping to troubleshoot the cause of a 
bad basis weight streak on a newsprint machine that had 
started up some months earlier. In an introductory meet-
ing with the Production team it was made very clear by the 
Mill Manager that the problem was coming from the head-
box and that the company I was representing was there-
fore to blame! Of course, it was quite possible he was right, 
but I thought it “might be wise” to consider other potential 
causes as well. The best place to study a basis weight streak 
is to observe it at the unwind stand of the winder. While 
I was there a helpful winder operator told me that the 
problem had not existed at start up but occurred exactly 
after the first fabric change. If he was right, then the streak 
would have nothing to do with the headbox. So overnight 
when changes can be made on a machine without “man-
agement oversight”, I got the machine´s wet end opera-
tor to move the forming fabrics from extreme front side 
to extreme back side. The streak´s position followed the 
fabric´s cross direction movement. If the headbox would 
have been the cause the streak would have remained at a 
constant position. Great result, the streak was caused by a 
fabric fault and therefore it would be easy to fix with no 
implications for the headbox. Everybody will be happy, so 
I thought (well maybe not the fabric supplier). But sadly, in 
the meeting the next morning the Mill Manager became 
quite angry when I presented these results. He was clearly 
embarrassed to have been shown up in front of his team as 
having been incorrect. I had made an enemy rather than a 
friend even though I had solved the problem. The failure 
I had made was not to take this individual´s dominating 
personality into account even though the warning signs 
were clear from the authoritarian style he had revealed al-
ready in the introductory meeting. 

In another case on a fine paper machine I was trialing a jet/
wire ratio series to optimize the combination of forma-
tion and tensile strength ratio. This is normally a routine 
and mundane exercise but in this case I had quite a bizarre 
result. Every single change I made over the day made the 

 formation worse. Even when returning to the original set-
ting at the end of the test series the results were much worse 
than when I had started. Feeling somewhat embarrassed as 
well as confused I gave up for the day and returned to the
hotel. That was a lucky move since I managed find the solu-
tion to this problem in the hotel´s bar! Purely by chance I 
ended up talking to a gentleman who was the technical 
representative of a retention aid supplier. He told me he 
had been working that day on the same machine as I had. 
He had run a trial varying the type and dosage of retention 
aids. Oh dear! A classic case of lack of communication. I had 
been working with the production department and he with 
the technical department. If those two departments knew 
what each other were doing,  then they did not tell either of 
their suppliers! At least we found out that the retention aid 
system had a more dominating  influence on the formation 
than the jet/wire ratio. But that was about all we learned 
since our trial results were junk due to the inadvertent 
change of two significant controls at the same time.

These two examples serve to demonstrate the point that 
while rigorous technical logic is necessary, it is not suffi-
cient to solve technical problems.  I have experienced that 
every step in the logic of the Cisco diagram can be subject 
to disruption by human intervention. The following list 
describes some of the possibilities…

1. The mistake the newsprint Mill Manager had made 
was to assume a cause and then to set out to prove it – no 
matter whether his assumption was correct or not. This 
was a particularly blatant attempt to “find the guilty one” 
rather than to solve the problem. However, his underlying 
thought pattern of jumping to a conclusion rather than 
solving a problem is surprisingly common. I urge the reader 
to always keep an open mind on the cause of problems and 
to follow the stepwise process of the “Cisco” diagram. De-
fine the problem, gather and analyze related facts – before 
making a hypothesis. Even then the first hypothesis maybe 
wrong, so be prepared that this is an iterative process.
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2. This example is also a textbook case of “group think”. 
This is where a group values coherence and harmony more 
than accurate analysis and critical evaluation. It causes in-
dividual members of the group to follow unquestioningly 
the ideas of the leader and strongly discourages any di-
vergence from the consensus. This is a warning to leaders 
everywhere not to use their authority to impose their own 
views. Troubleshooting is best done by the people most 
in touch with the technical details of a problem and what 
they need from their leaders is support and resources, 
rather than to have solutions imposed on them. Leaders 
can of course offer ideas and suggestions the same as an-
ybody else and often they have good experience to do so. 
Nevertheless, those persons doing the practical trouble-
shooting must be left with free hands to take the investi-
gation wherever it leads them. The balance here is to give 
guidance but without imposing a solution.

3. The mistake I made in this case was to fail to be aware of 
the impact of presenting a solution that even though cor-
rect, did not conform to the Mill Manager´s expectations. 
It is not unusual for there to be vested interests in any 
given situation that would like a certain outcome more fa-
vourable to their perception or even to their departmental 
interests. This is human nature and from time to time it 
must be dealt with – sensitively. The troubleshooter can’t 
change the situation but at least by being aware of the con-
sequences of a result he may be able to avoid that others 
will lose face. For the benefit of those giving unfavourable 
news, a famous quotation from Isaac Newton seems 
like good advice. “Tact is the art of making a point with-
out making an enemy”. For the benefit of those receiving 
unfavourable news - please “Don´t shoot the messenger”.

4. This “face saving” issue is really important in Asian 
cultures but still occurs in western society to some ex-
tent. This is but one example of the more general need to 
be aware of cultural differences when working outside 
your own country or when working in your own mill with 
people from overseas. In the Portuguese context this sort 
of issue will arise most often when outside suppliers and 
Portuguese locals are communicating in English with 
varying degrees of fluency on both sides. As a conse-
quence, linguistic confusion and occasionally cultural 
confusion can occur. Even when one party has English as 
a native language, communication problems can arise if 
that native English speaker is not sensitive enough to the 
non-native speaker´s possible limitations in following 
all the verbal and even nonverbal issues that might arise. 
When both parties are not using their native language 
communication can sometimes be easier – odd but true!

5. The example of two accidentally simultaneous trials 
for retention aid and jet/wire ratio teaches us nothing 
more than how ridiculous consequences can arise from a 
simple lack of communication.  In any multi departmen-
tal organization there is always potential for unintended 
chaos and confusion. In this case there was clearly a lack 
of any mechanism for interested parties to be informed 
of a trial or some other exception to normal operation of 
the machine. The paper industry can learn from the more 
rigorous communication procedures of for example, Air 
Traffic Control or the medical profession where there is 
a zero tolerance for mistakes of this type. As a minimum 
any non-routine operations should be a routine item on 
the agenda of daily production meetings.

6. Even at the last point in the troubleshooting process 
where a hypothesis has been made with enough certainty 
to justify testing with a trial, there is another very common 
human issue that can hinder progress. Trials on a paper 
machine can be disruptive to production. Both Produc-
tion Managers and Machine Superintendents are very 
sensitive to their being held responsible for production 
budgets. Often their financial rewards are partly based on 
this. Depending on the prevailing management culture 
and how financial rewards are organized, this responsibil-
ity can make Production Managers and Superintendents 
extremely “risk averse” to running any trials that have 
the potential for production loss. I am familiar with cases 
where machines continue to run poorly for years due to 
unwillingness to trial operational changes that are outside 
the way a machine has been traditionally been run. Senior 
management need to be aware that this trap often hinders 
the progress they so much desire.  Without allowing it to 
become a general excuse for lack of performance, some-
times it is necessary to relieve the production responsi-
bility specifically for trials in order to allow progress to be 
made. There are no rules for this – again it is just a matter 
of awareness and good judgement concerning the balance 
of risk and reward.

There are no definitive solutions for the problems de-
scribed in this list of human impacts on the logic of 
troubleshooting. In each case I merely draw the reader’s 
attention to the need for awareness of the issues. A final 
quotation seems appropriate as it gives the best summary 
I can imagine…

“Let us not look back in anger, nor forward in fear, but 
around in awareness”. James Thurber (1894 to 1961)



Oportunidades e Inquietudes
para o Setor de Celulose
e Papel na Florescente
Sociedade em Rede

CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

A terminologia e o significado da assim denominada “So-
ciedade em Rede” foram propostos pelo sociólogo espanhol 
Manuel Castells no final do milênio passado, quando ele 
escreveu uma série de livros que se tornaram best-sellers 
nos quais procurava interpretar as mudanças nas relações 
sociais que estavam acontecendo em função do avanço 
das tecnologias da informação. Castells foi extremamente 
perspicaz ao entender precocemente o que estava por vir 
nas relações sociais, informacionais e comerciais em fun-
ção da crescente utilização da Internet. As facilidades e a 
rapidez nas comunicações e nas transferências de “quase 
tudo” utilizando recursos da web foram alavancas para que 
ele antevisse alterações significativas na vida das pessoas, 
praticamente em esfera global. Como pensador inovativo 
e criativo, Castells buscou interpretar as principais mu-
danças que estavam acontecendo e o impacto futuro delas, 
principalmente nos seguintes tópicos:

› Comportamento coletivo das pessoas em relação às
   trocas de informações, aquisição de produtos e oferta
   de serviços;
› Redução significativa no tempo de obtenção de recursos
   sonhados ou desejados, facilitando assim o preenchimento
   das necessidades das pessoas (entre as quais a vaidade), 
   as quais passariam a viver de maneira mais coletiva, fácil
    e até mais feliz;

› Velocidade inimaginável nas transferências de 
   informações, conhecimentos, recursos financeiros, 
  etc.: com impacto significativo nas relações comerciais 
   e de produção e consumo de bens e serviços;
› Geração de infinidades de redes de pessoas 
   interconectadas entre si e baseadas em suas relações
   informacionais; etc.

Esses prognósticos de Manuel Castells, e também simul-
taneamente de Bill Gates, há cerca de 25 anos atrás, não 
apenas foram acontecendo, mas ganharam uma fantástica 
aceleração nos últimos dois anos, quando grande parte da 
sociedade global foi forçada a se manter “aprisionada” em 
seus lares devidos aos “lockdowns” exigidos pelas autori-
dades sanitárias, em função da pandemia Covid-19. Mui-
tos novos negócios surgiram e outros tantos simplesmente 
desapareceram em função das alterações na forma de vida 
da sociedade e do crescimento das tecnologias computa-
cionais, telecomunicativas e da expansão do uso do “mi-
lagroso telefone celular”. Como seria de se esperar, muitos 
negócios acabaram se fragmentando e até desaparecendo, 
enquanto outros serviços e produtos “online” surgiram 
para ficar, mesmo após a pandemia. A sociedade global 
tem suportado como pode a pandemia, mas acabou encon-
trando outras formas úteis, simples e práticas para viver. E 
até mesmo se divertindo ou distraindo.
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O setor de celulose e papel pelas suas características de “ve-
neração ao gigantismo”, também sofreu efeitos negativos 
em alguns de seus segmentos (papéis para impressos), en-
quanto outros alavancaram crescimento e fortalecimento 
(embalagens em cartão e papelão, principais embalagens 
para os produtos comprados no comércio online). 

Os papéis para impressão foram sem dúvidas os mais afe-
tados pelo encolhimento de seu uso em revistas, jornais, 
livros, notas fiscais, envelopes, catálogos, agendas, etc., 
etc. Até mesmo muitas das associações técnicas de celulose 
e papel migraram suas publicações para o formato digital, 
enquanto outras continuam dando sobrevida às suas pu-
blicações em papel, mas também oferecendo a alternativa 
das mesmas na versão digital. 

Já os produtos celulósicos para fins sanitários (papéis, 
absorventes higiênicos, fraldas de papel, etc.) cresceram 
substancialmente pela expansão das medidas de caráter 
sanitário e higiênico pelas pessoas na batalha e prevenção 
contra a expansão da pandemia. 

Os especialistas globais continuam prevendo outras mu-
danças disruptivas no curto prazo em setores como trans-
porte e logística, redução da força de trabalho direto em 
função da robotização e indústria 4.0, turismo, congressos e 
eventos, serviços bancários, compras e reuniões online, etc.

As estratégias setoriais para a celulose e papel acabam sem-
pre sendo impactadas pela “cultura secular” dos seus gesto-
res, que normalmente apresentam o tipo de resiliência do 
aço de molas de alta qualidade, as quais tendem a se defor-
mar e se adaptar com as pressões e forças, mas conseguem 
voltar ao estado original após o término das forças aplica-
das sobre elas. Muitos gestores se adaptam até que muito 
bem durante os períodos de estresse, mas terminado esse 
período querem retornar rapidamente à forma de gestão 
que estavam acostumados. Isso acaba levando ao estágio 
que antecedia as mudanças, portanto, eles acabam não en-
xergando as novas rotas ou a aplicação dos novos conceitos 
que tiveram que usar durante o período de maiores dificul-
dades. Acabam retornando aos mesmos patamares de con-
trole de custos, qualidade e produtividade, mas do período 
antigo, sem que sejam incorporadas as recentes estratégias 
desenvolvidas para adaptação às crises.

A sociedade atual não apenas clama por produtos e serviços 
de qualidade, a preços justos e com pronta entrega, mas tam-
bém está cada vez mais exigente nos protocolos ambientais

e de mínimos impactos ambientais e sociais. Isso é bastan-
te favorável ao setor de celulose e papel que utiliza recursos 
naturais certificados e com adequados níveis de sustenta-
bilidade. Dessa forma, acredito que o setor estará cada vez 
mais migrando para atuações responsáveis e ecoeficientes 
nos segmentos da bioeconomia e da economia circular. As 
biorrefinarias de base florestal, os produtos de origem na-
tural e certificada e a sustentabilidade na rede produtiva 
tendem a serem cada vez mais presentes. 

Entretanto, e sempre existem entretantos, existem algu-
mas tradições que precisam ser avaliadas e repensadas, tan-
to pelos empresários, gestores bem como pelos técnicos do 
setor. Elas interferem na nossa capacidade de criar modelos 
novos e disruptivos de tecnologias de produção e de novos 
produtos. Por essa razão, proponho e insisto para que as pes-
soas com capacidade de gerar novas alternativas setoriais 
passem a questionar algumas das tradições cabrestantes 
presentes nesse setor, dentre as quais elenco algumas delas:

› Economia de escala ou concentração do crescimento 
   da produção em uma mesma unidade produtiva;
› Competição baseada principalmente nos custos baixos 
   de produção e quase nada no valor agregado;
› Comportamento de produto comoditizado e com pouca
   ênfase na diversificação e valorização da agregação 
   tecnológica nos produtos;
› Geração de empregos cada vez menor por unidade de 
    produto manufaturado;
› Consumo de grandes quantidades de recursos naturais 
   por cada unidade de produto fabricado: água, ar, área de
    terras, solo, energia, madeira, fibras e produtos químicos;
› Geração de grandes quantidades de resíduos na forma 
   de efluentes hídricos, fumaças, refugos, rejeitos 
   e diversos tipos de resíduos sólidos.

Está mais do que na hora de começarmos a nos questionar 
sobre essas coisas de nossa cultura, pois nosso futuro é in-
certo e em algumas décadas as pressões certamente virão 
sobre cada uma dessas tradições. Como elas são a base de 
muitas de nossas estratégias para o futuro, pode ser que 
esses dias futuros venham a ser bem diferentes daqueles 
previstos por aqueles que estrategiam nossas empresas e 
até por aqueles que gerenciam nossas associações técnicas.  
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O Futuro do Trabalho

O que sabemos e o que se vê, principalmente no mundo 
ocidental desenvolvido, é uma alteração substancial nas 
relações entre empregadores e empregados. A importân-
cia do trabalho como forma de realização pessoal e social 
está a mudar. Segundo um inquérito mundial feito pela 
Gallup, uma em cada cinco pessoas não se sente envolvida 
no seu trabalho. Esta é uma conclusão surpreendente e que 
explica a alteração que se está a verificar na relação que as 
pessoas têm com os seus empregos.

A informação que chega dos EUA dá conta de falta de pes-
soas para trabalhar, não porque haja falta de mão de obra 
disponível, mas antes porque se recusam a aceitar em-
pregos que as não dignificam e lhes retiram tempo para 
se dedicarem a outras atividades em que se sentem mais 
realizadas. Muitas empresas americanas estão a testar 
novos modelos de trabalho, com menos horas semanais, 
melhores salários e menos empregados, sem diminuírem 
os seus lucros, alterando os seus modelos de negócio. Lá, 
tal como cá, os setores da hotelaria, restauração e lazer são 
os mais afetados. Existem restaurantes que simplificaram 
os seus menus, implementaram sistemas de encomendas 
antecipadas via WhatsApp aumentando a rotatividade das 
mesas e assim compensando os salários mais elevados e o 
menor número de empregados.

Escrever sobre o futuro no momento em que temos uma guerra 
na Europa com efeitos imprevisíveis é um exercício praticamente 
impossível. Depois de dois anos a combater uma pandemia, estamos 
agora perante uma nova crise que faz com que qualquer reflexão sobre 
o futuro não passe disso mesmo: uma reflexão sem quaisquer pretensões 
de adivinhação sobre o que nos espera nos próximos anos, atendendo 
a que cada vez é maior o nível de incerteza.

Esta é uma reação à pandemia que permitiu que muitos 
trabalhadores desempregados, mas com apoio do estado, 
repensassem as suas vidas, pretendendo alterar as suas 
carreiras profissionais e ter mais tempo para a sua vida 
familiar e social. O teletrabalho demonstrou também que 
se podia viver de outra forma, sem diminuição da produ-
tividade, bem pelo contrário, poupando tempo nas deslo-
cações e aumentando a eficiência do trabalho em casa, se-
gundo inquéritos que estão a decorrer desde maio de 2020 
pela Universidade de Stanford.

Nem todos puderam trabalhar a partir de casa, muitos ou-
tros têm que permanecer na linha da frente, nos hospitais, 
nas fábricas, na construção, no comércio e nas atividades 
em que há interação direta com os clientes. Neste último 
caso, o medo do contágio pelo vírus SarS-Cov-2 também 
é uma razão para as pessoas não quererem voltar aos seus 
postos de trabalho.

O que parece ser uma tendência é uma alteração do que se 
valoriza hoje nos empregos, com principal destaque para 
os mais jovens. O que hoje mais se valoriza é o bem-estar 
psicológico e físico, antes da remuneração salarial, o que 
implica menos horas de trabalho, melhores ambientes de 
trabalho e maior sentimento de pertença à organização, 
pela importância que é dada ao empregado.
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Em Espanha, já durante este ano, 200 empresas volun-
tárias, de vários setores, vão testar a semana de 32 horas 
(4 dias). No final avaliar-se-ão os resultados dos ganhos ou 
perdas de produtividade e o impacto na vida das pessoas. 

A pandemia e a crise económica subsequente também 
teve repercussões na perceção do valor da estabilidade 
no emprego, o que parece contrariar a dificuldade de en-
contrar pessoas que queiram trabalhar. Talvez isto seja 
compreensível pelo facto de se pretender estabilidade, 
mas não a qualquer custo. O equilíbrio entre a vida pro-
fissional e as vidas familiar e privada é cada vez mais um 
fator preponderante na decisão entre aceitar ou não um 
emprego, principalmente para aqueles que auferem salá-
rios mais elevados. 

Também em Portugal, por vários motivos, uns positivos, 
outros negativos, como sejam o crescimento da economia 
e a diminuição da população ativa (consequência tam-
bém do problema demográfico que atravessamos) respe-
tivamente, há escassez de mão de obra em vários setores, 
incluindo nas empresas de Pasta e Papel. Tem sido difícil 
recrutar pessoas para trabalhar por turnos e mesmo para 
outras funções que exigem maiores níveis de qualificação. 
O futuro do trabalho passará necessariamente por novos 
modelos e novas soluções que estejam alinhadas com os 

interesses e motivações daqueles que procuram emprego, 
com a transição climática e com a transição digital, encon-
trando os melhores compromissos entre reduzir rapida-
mente a emissão de gases com efeitos de estufa e manter 
um nível de vida condigno e mais equilibrado entre todos 
os setores da sociedade. 

As nossas empresas têm necessariamente que se adaptar 
aos novos paradigmas, o que exige um elevado grau de ino-
vação e criatividade que lhes garanta uma sustentabilidade 
a longo prazo, onde os resultados financeiros passam a não 
ser suficientes: a proteção do ambiente, a melhor utiliza-
ção dos recursos naturais e o bem-estar dos trabalhadores 
serão fatores a ter em conta.
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1. INTRODUÇÃO

A transformação digital é já uma realidade e é a principal 
responsável pela mobilidade, flexibilidade e precisão das 
atividades que hoje desenvolvemos, o que nos permite um 
conhecimento e, por consequência, um maior controlo e 
monitorização dos processos do que existia no passado.

Esta alteração veio promover e permitir uma gestão do 
negócio assertiva, baseada em custo, desempenho e risco.

O Machine learning (ML), a Inteligência Artificial (AI – 
Artificial Intelligence) associada à Internet das coisas (IoT 
- Internet of Things), Big Data e à cloud computing, são pila-
res estruturais da transformação tecnológica e digital do 
mundo que tendencialmente está em mutação profunda 
em todas as dimensões, quer seja social, física, biológica, 
económica, entre outras mais.

No campo industrial, e particularmente na área da Fiabili-
dade e Gestão de Ativos, a aplicação das tecnologias acima 
enunciadas são já uma realidade. A ligação de ativos físicos 
industriais à internet (cloud based) através de sensores inte-
ligentes permite o envio de um elevado volume de dados 
que, após serem correlacionados, possibilita a monitoriza-
ção em tempo real destes, alavancando a análise preditiva 
avançada (ML e AI) com a compilação das séries temporais 
disponíveis. 

Estes pequenos grandes enablers não só possibilitam com-
pilar e interpretar dados, mas também utilizar estas infor-
mações para uma gestão mais precisa e eficiente, dando 
conforto e confiança na tomada de decisão.

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 
rápida e eficaz.

2. UMA QUESTÃO DE SEMÂNTICA

As palavras são importantes. E é por isso que este artigo tem 
como objetivo a aplicação da palavra digitalização no seu 
global e não somente a palavra ‘digitização’. A palavra digi-
talização foi escolhida com cuidado e por ser evidente a sua 
relevância nos modelos de negócio recentes e que estão cada 
vez mais a emergir na área da Fiabilidade e Gestão de Ativos.

De acordo com o Glossário de IT da Gartner, “Digitização 
é o processo de mudança da forma analógica para a digital. 
Digitalização é o uso de tecnologias digitais para mudar 
um modelo de negócios e fornecer novos processos e opor-
tunidades de produzir valor. É o processo de mudança para 
um negócio digital.”

Quando a fiabilidade
e a gestão de ativos
encontram o digital
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4. ESTRUTURA DA DIGITALIZAÇÃO

Durante a jornada de Fiabilidade e Gestão de Ativos, tor-
na-se fundamental a definição de uma estratégia de digita-
lização. Esta estratégia deve incluir a IoT, cloud computing, 
entre outros. A Indústria 4.0 tem de fazer parte do seu road-
map. E é aqui que são definidos critérios que, de acordo com 
a maturidade da Organização, devem ser implementados.

Para que o processo da digitalização aconteça, há elemen-
tos chave que são necessários, tal como indica a figura 
seguinte:

À medida que as organizações se mobilizam para imple-
mentar a IoT e a digitalização, a forma de trabalhar das 
pessoas altera. No caso da atividade de manutenção, a utili-
zação dos tradicionais analisadores portáteis de vibrações, 

detetores de fugas ou mesmo pistolas de massa lubrifican-
te possibilitam a aquisição de um volume de informação 
que alimentará algoritmos de Machine Learning e o desen-
volvimento de dashboards informativos.

3. DRIVERS DA DIGITALIZAÇÃO NA GESTÃO DE ATIVOS

Os drivers mais procurados na implementação de uma es-
tratégia de Digitalização pelos responsáveis pela Fiabilida-
de e Gestão de Ativos são:

1. Aumento de performance por redução de downtime;
2. Otimização de custos;
3. Tomada de decisão otimizadas;

O desalinhamento entre as estratégias e planos da gestão de 
ativos com a política de digitalização pode comprometer os 
objetivos e metas Organizacionais. Pontos de vista desar-
monizados sobre a interpretação do que define a digitali-
zação e como esta se aplica à Gestão de Ativos impõem às 
empresas o desafio de planear por onde e como começar. É 
nesta altura que surge a necessidade de uma estrutura uni-
ficada em torno da digitalização, que forneça termos co-
muns e uma compreensão das áreas desafio, para que possa 
ser comunicada internamente, desmistificando o tema.

A quantidade de dados gerados pelas atividades de manutenção e fia-
bilidade é enorme face ao que existia há uma década atrás. Mas para 
que estes dados se tornem informação, é necessária uma disciplina na 
sua conversão em informação, e neste caso, o tempo é soberano. 

No entanto, esta informação só produz valor quando é consequente. 
É aqui que o processo da tomada de decisão impera.

Fig. 2 – Como os dados podem transformar a visão do negócio

Fig. 1 – Elementos do processo da digitalização
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5. COMO TIRAR PARTIDO DE TUDO ISTO?

A Manutenção 4.0 é um subconjunto da Indústria 4.0 que 
cobre as atividades de Fiabilidade e Gestão de Ativos. Aqui 
se inclui manutenção preventiva, inspeção de equipamen-
tos e preditiva.

O cenário padrão durante o período Indústria 3.0 era, em 
grosso modo, dividido entre o regime reativo e preventivo 
(dependente do tempo). O intervalo de tempo da avaria con-
templava o planeamento da sua reparação, assim como a 
logística associada ou seja, requisição de ferramentas e ma-
teriais. A procura da causa raiz durante o período em que

produção estava parada, aumentava a pressão das equipas 
responsáveis pela sua reparação, o que levava a um incre-
mento na probabilidade de erros ou soluções a curto prazo.

Se o big data é o petróleo da revolução da Manutenção 4.0, o 
Machine Learning é o acelerador. Com a Manutenção 4.0, os 
algoritmos do Machine Learning são aplicados aos dados que 
são gerados a partir de sensores inteligentes instalados em 
equipamentos dos nossos complexos industriais. Estes algo-
ritmos estão preparados para detetar padrões anómalos que 
possibilitarão identificar falhas potenciais ou já em curso.

A diferença entre produzir até falhar e o regime alarmísti-
co que a manutenção preditiva potencia, é enorme. A ma-
nutenção preditiva permite que, atividades que vão desde 
a análise e compreensão do problema até à mobilização da 
equipa de intervenção mais adaptada para uma determinada

reparação, seja realizada sem que aconteça uma paragem 
intempestiva do ritmo normal de produção. O resultado 
é visível na redução significativa de downtimes, tempo de 
inatividade não programado, e por inerência, redução de 
custos e aumento de taxas de produção.

6. A CULTURA DIGITAL DA ORGANIZAÇÃO

Para que a transformação aconteça é necessário que as pes-
soas abracem uma cultura digital, onde se prioriza o pro-
cessamento de informação em detrimento do manual.

Num mundo cada vez mais digital e em rede, a expectativa 
de obtenção de excelência na Fiabilidade e Gestão de Ati-
vos cresce a cada dia que passa. Apesar da disponibilidade 
de um grande volume de dados gerados pela atividade de 
manutenção e sensorização inteligente de ativos, é a análi-
se de padrões e tendências que ditará a aplicação adequada 
desta informação no desenvolvimento de estratégias de 
manutenção.

A liderança é a chave para posicionar a transformação di-
gital ao serviço da obtenção dos objetivos de negócio. Par-
tilhar esta visão como um elemento diferenciador compe-
titivo, semeando mudanças culturais, é palavra de ordem 
para ajustar o rumo a uma cultura digital. 

Fig. 3 – Transição digital em fiabilidade e gestão de ativos
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Tipos de alarmes

Limites Processuais: Este tipo de alarmes, associados 
normalmente a limites altos e baixos de processo são dos 
mais importantes. Infelizmente, quando mal configu-
rados, são dos que levam à maior degradação do sistema. 
Têm nota artística quando são devidamente mascarados, 
por exemplo, os limites baixos ao parar bombas, ou nos ca-
sos aplicáveis, os limites que são uma função do Setpoint. 
Histereses bem configuradas são uma ajuda importante 
que impede o efeito on/off. Estes limites não devem per-
manecer estáticos, ao invés, necessitam ser revistos perio-
dicamente.  A maioria dos limites pode ser obtida de forma 
empírica pela análise do histórico, outros devem seguir as 
recomendações dos fabricantes.

Desvio de controlo: Os alarmes de desvio, supervisionam 
o erro de controlo, ou seja, a diferença entre o Setpoint e a me-
dida. Devem ser usados sempre que existem posicionadores 
com feedback ou sistemas de acionamento com variadores de

Nos casos em que existe excesso de alarmes, por vezes, alguns demasia-
do importantes, podem ser reconhecidos inadvertidamente, passando 
sem serem notados no meio de alarmes menos críticos ou interessantes. 
Noutros casos, a alarmística poderá ser quase inexistente, surgin-
do dificuldade para entender o que está a acontecer. Existem ainda 
situações frequentes onde os alarmes estão mal parametrizados. Já 
anunciado várias vezes em opiniões anteriores, a existência de equipas 
de performance trará um valor acrescentado e terá também um papel 
importante a desempenhar neste tema. Desde a primeira linha, onde 
estão as equipas operacionais, passando pelas áreas tradicionais de 
processo e manutenção e por fim, até à equipa de performance, o tema da 
alarmística poderá ter várias linhas de defesa. Num futuro não muito 
longínquo, esperamos ainda uma camada de inteligência artificial que 
interprete os processos, gerando notificações relevantes para a condu-
ção dos mesmos. Mesmo assim, com a infraestrutura típica existente, 
é possível desenvolver abordagens condicionadas, potenciando maior 
robustez na alarmística.

velocidade. Nos casos em que a saída do controlador não 
tem feedback, são inúteis, dado que o feedback é igual à saída.

Watchdog: Os alarmes de supervisão temporal, estão 
normalmente relacionados com o expirar do tempo es-
perado para a execução de uma ação. Por exemplo, se uma 
válvula não chega ao fim de curso quando abre, ao fim de 
um determinado tempo definido é acionado um alarme 
deste tipo. O mesmo para um motor que arranca, se não re-
ceber o feedback de marcha ao fim de alguns segundos, gera 
um evento do tipo “falsa partida”. Também para sistemas, 
usando canais de comunicação, existe a troca de um bit de 
watchdog que necessita ser atualizado após um determina-
do intervalo de tempo.

Encravamentos: Os alarmes provenientes de encrava-
mento, embora normalmente repentinos e fatais, são 
extremamente importantes ao indicar a causa raiz para a

Sistemas
de Alarmes

RUI BELFO
Sócio n.º 1177
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paragem de um equipamento ou de um processo no geral. 
Devem também ser assinalados num sistema de análise de 
encravamentos. É necessário muito cuidado ao lidar com 
estes alarmes.

Sistemas e comunicações: Os alarmes de sistema, po-
dem ser englobados em três áreas principais: 
Controladores, IO e Comunicação. 

› Controladores: Falhas de redundância, CPU, RAM,
    temperatura, processos, threads ...
› IO: Processador do autómato, cartas, canais das cartas, 
   curto-circuito e circuitos abertos, sinal fora da banda
   4-20 mA …
› Comunicação: Falhas de protocolos de comunicação
   OLM, Profibus, OPC, Modbus, falhas de hardware em 
   switches, routers ou firewalls …

Centro de Prevenção de Falhas – Cortesia Suzano

Linhas de Análise

A primeira linha de análise, sem dúvida a mais importan-
te, está intrinsecamente presente nas equipas operacionais 
que estão 24 horas por dia presentes e devem estar devida-
mente formadas para o significado dos alarmes. Poderão 
ser reportadas as dúvidas ou disparidades, numa perspe-
tiva de melhoria, assim como deve haver sugestões para 
melhor alarmística por parte destes utilizadores chave. Na 
minha opinião, é mau princípio usar as ferramentas que 
desativam alarmes indefinidamente, as mesmas podem 
ser usadas provisoriamente, até serem desenvolvidas as 
ações de melhoria. 

Na segunda linha poderão estar as equipas de manutenção 
ao analisar diariamente os alarmes das respetivas áreas. 
Não sendo possível uma solução imediata, a sua resolu-
ção diferida através da inclusão nas listas dos próximos 
trabalhos de oportunidade ou planeados é uma opção. É 
também fundamental o envolvimento destas áreas numa 
perspetiva que vá para além da execução, evitando assim a 
desmobilização de assuntos que por vezes não aparentam 
ser críticos a curto prazo.

Finalmente, a equipa de performance que compreende os 
membros da nova área de processo e sistemas e da fiabilida-
de, para além das suas tarefas mais avançadas, poderá tam-
bém prestar apoio diário, investigando o processo e a sua fí-
sica, fazendo tendências e análise de dados, assim como de 
software, procurando identificar as causas raiz, a melhoria 
do software e a configuração mais robusta de alarmes.

Na camada superior, já no âmbito da informática, para con-
sulta, está ainda o sistema de supervisão automático que 
alimenta a camada humana mais abaixo através de:

› Estatísticas de alarmes
› Envio de notificações
› Trajetórias de degradação
› Análise automática de sensores e atuadores
› Desvios de controlo
› Análise de sistemas, comunicações e cibersegurança

Nos casos em que existem dúvidas altamente técnicas, acer-
ca de limites processuais, mecânicos ou físicos adequados, 
os centros de performance dos fabricantes podem certa-
mente prestar esclarecimentos.

Relativamente aos serviços de apoio, nesta área, a nossa 
colaboração tem estado focada na última camada de per-
formance analítica. Através da análise, afinação, reprogra-
mação e configuração, tendo em visto a estabilização da 
alarmística e a indicação para restabelecimento de condi-
ção normal dos equipamentos, assim como a produção de 
ferramentas automáticas customizadas para análise.
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e, para CNFs obtidas a partir de pré-trata-
mentos químicos, com elevada transparên-
cia. Contudo, os filmes produzidos a partir 
de CNF não se apresentam competitivos, 
dado o custo elevado envolvido na prepara-
ção das CNFs e a deterioração das proprie-
dades de barreira à permeação de vapor de 
água e oxigénio em condições de humidade 
relativa elevada (principalmente no que diz 
respeito a filmes de CNF obtida através de 
pré-tratamento com oxidação mediada por 
radical TEMPO) [3].
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Os plásticos são amplamente utilizados nas mais variadas aplicações devido às suas excelentes propriedades e baixo custo, 
levando a um aumento exponencial da sua produção e consumo nas últimas décadas. Estes apresentam diversas caracte-
rísticas desejáveis para produção de embalagens alimentares tais como transparência, resistência mecânica e propriedades 
de barreira [1]. Estima-se que, a nível mundial, a quantidade de plásticos usados para produção de embalagens alimentares 
ascenda a aproximadamente 200 Mt anualmente [1]. Sendo maioritariamente de origem petrolífera, os polímeros usados, 
tais como polietileno tereftalato (PET), policloreto de vinilo (PVC) e polietileno (PE), não são biodegradáveis, pelo que as 
embalagens alimentares apresentam uma pegada ecológica muito elevada. Também a baixa taxa de reciclagem destes resí-
duos leva a que grande parte destes materiais sejam simplesmente depositados em aterros ou não recolhidos, acabando por 
entrar, por exemplo, nos cursos de água, resultando em elevadas taxas de poluição (sendo designadamente uma fonte de 
microplásticos) [2]. Assim, urge desenvolver alternativas mais ecológicas, preferencialmente obtidas a partir de fontes re-
nováveis e com elevada biodegradabilidade. Os filmes compósitos preparados com recurso a celulose nanofibrilada (CNF) 
e minerais preenchem completamente esses requisitos.

É neste contexto que se enquadra o projeto FILCNF, que visa o desenvolvimento de uma nova geração de filmes compósi-
tos obtidos a partir de celuloses nanofibriladas, preparadas por diferentes pré-tratamentos, e minerais fibrosos (paligors-
quite e sepiolite). As excelentes propriedades intrínsecas da CNF, tal como elevada área específica, resistência mecânica e 
transparência, tornam-na de interesse para diversas aplicações. A celulose nanofibrilada, obtida a partir de pré-tratamen-
tos químicos (como por exemplo a oxidação mediada pelo radical TEMPO) ou pré-tratamentos enzimáticos, seguidos de 
tratamentos mecânicos de alta intensidade (como por exemplo a homogeneização a alta pressão) (Figura 1), apresenta-se 
como substituto promissor de plásticos em determinadas aplicações, produzindo filmes com boas propriedades mecânicas 

Filmes de celulose nanofibrilada com incorporação 
de minerais: uma nova geração de materiais para 
embalagens alimentares e eletrónica impressa
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Figura 1: Ilustração esquemática da preparação de celulose nanofibrilada. 
Adaptado de Alves et al. [3] com a permissão de Elsevier.
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A incorporação de minerais surge como uma oportunidade numa perspetiva de melhoria das propriedades de barreira e/ou 
mecânicas, bem como numa perspetiva de redução de custos. Além da melhoria das propriedades de barreira, em condições 
de humidade relativa elevada, a incorporação de minerais pode melhorar também a resistência ao fogo, propriedade que 
pode ser importante na eletrónica impressa. Existem na literatura diversos estudos onde são usados minerais de morfo-
logia lamelar, sendo a montmorillonite, vermiculite, saponite e caulinite alguns exemplos dos minerais mais explorados 
até à data [3]. No presente trabalho pretende-se o desenvolvimento de filmes compósitos com incorporação de minerais de 
morfologia fibrosa, ainda não explorados na literatura, nem comercialmente. 

De modo a obter compósitos de elevado desempenho é necessário assegurar uma boa mistura dos componentes (CNF e 
mineral), assim como uma boa compatibilidade entre os componentes inorgânico e orgânico incorporados. De forma a 
se atingir uma mistura ideal dos componentes, diferentes estratégias estão a ser implementadas, compreendendo trata-
mentos físicos das suspensões de CNF e minerais (como por exemplo a dispersão por cisalhamento de alta velocidade ou 
ultrasonicação) e também o uso de agentes dispersantes e compatibilizantes. Como agentes dispersantes/compatibilizan-
tes a opção por compostos de fontes renováveis e biodegradáveis, como o alginato ou a carboximetilcelulose, entre outros, 
apresenta-se como a alternativa mais atraente [4]. Paralelamente está a testar-se o uso de compostos sintéticos (polifosfato 
de sódio e poliacrilato modificado hidrofobicamente) de modo a obter-se um panorama mais abrangente das possíveis es-
tratégias de dispersão/compatibilização. 

Um outro aspeto com relevância nas propriedades dos filmes produzidos é o método de preparação dos filmes. Existem 
dois métodos principais de preparação de filmes baseados em CNF: evaporação de solvente (“solvent casting”) e filtração a 
vácuo seguida de prensagem e secagem a vácuo com temperatura [3]. Na Figura 2 apresentam-se exemplos de filmes prepa-
rados por ambos os métodos.

Figura 2: Filmes obtidos por evaporação de solvente (filmes a-f) e por filtração (filmes g-h). Filme de CNF obtida por a) homogeneiza-
ção de alta pressão (Mec); b) pré-tratamento enzimático seguido de homogeneização de alta pressão (Enz); c) pré-tratamento de oxida-
ção mediada por radical TEMPO seguido por homogeneização de alta pressão (TEMPO); d) CNF Mec + 10% sepiolite; e) CNF Enz + 10% 
sepiolite; f) CNF TEMPO + 10% sepiolite; g) CNF Mec; h) CNF Enz. 
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De modo geral os resultados obtidos mostram que os filmes obtidos apresentam boas propriedades mecânicas, sendo que, 
no caso dos filmes produzidos através do uso de CNF Mec, estas propriedades são largamente melhoradas quando se usa a 
filtração como método de preparação do filme. Os filmes preparados por evaporação de solvente usando CNF Enz e CNF 



TEMPO apresentam propriedades muito superiores aos preparados pelo mesmo método com recurso a CNF Mec. É ainda 
possível observar que a incorporação de minerais tem impacto tanto nas propriedades mecânicas dos filmes, levando de 
modo geral a uma quebra nos valores dessas propriedades (com exceção para o módulo de Young dos filmes preparados 
com CNF TEMPO onde se verificou um aumento com 10% de mineral incorporado), bem como na transparência dos fil-
mes, levando à sua diminuição. Além disso, verificou-se que para os filmes produzidos através do método de filtração com 
recurso a CNF TEMPO, além de não ter sido possível a sua separação da membrana usada na filtração, o processo de filtra-
ção é extremamente moroso. Neste sentido, estão neste momento a ser implementadas novas metodologias que permitirão 
a produção de filmes através do método de filtração com propriedades superiores. Estas metodologias são especialmente 
dirigidas para a CNF TEMPO e passam por alterar as propriedades físico-químicas das suspensões (após formada a mistura 
da CNF com os minerais), nomeadamente pelo controlo de pH através da adição de ácidos específicos [5].
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ForestWISE
Laboratório Colaborativo para Gestão 
Integrada da Floresta e do Fogo

O ForestWISE é o Laboratório Colaborativo para Gestão 
Integrada da Floresta e do Fogo e tem como missão promo-
ver a gestão integrada da floresta e do fogo com base em 
atividades de (co)investigação, inovação e transferência de 
conhecimento e tecnologias. Além da gestão florestal sus-
tentável, o ForestWISE tem como princípios contribuir 
para a valorização dos produtos e serviços florestais, a re-
dução das consequências negativas dos grandes incêndios 
rurais, o aumento da competitividade do setor florestal

português, a dinamização do desenvolvimento sustentá-
vel dos territórios de baixa densidade e a promoção do em-
prego científico nestas áreas.

O ForestWISE integra atualmente quinze associados en-
tre empresas (Altri Florestal, Amorim Florestal, E-RE-
DES, DS Smith Kraft Viana, REN, Sonae Arauco Portugal 
e The Navigator Company), academia (INESC-TEC, o Ins-
tituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, 
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Universidades de Aveiro, de Évora, de Trás-Os-Montes e 
Alto Douro e de Coimbra) e organismos públicos (AGIF - 
Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais e o INIAV 
- Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veteriná-
ria), estando a sua atividade articulada com parceiros e re-
des nacionais e internacionais de referência que permitem 
a adoção das melhores práticas e um posicionamento em 
TRLs elevados e muito focados na transferência de conhe-
cimento e tecnologia.

A Agenda de I&D& e os projetos
do ForestWISE

O modelo estratégico de I&D&I assenta numa agenda cen-
trada no negócio, no qual as atividades de investigação e 
desenvolvimento são ditadas pela procura, isto é, espera-se 
que os resultados dessas atividades, assim como os pro-
blemas nos quais o ForestWISE se deverá focar, resultem 
de necessidades concretas identificadas pelos clientes e 
tenham impacto, podendo ser adotadas tanto por esses 
clientes como por outras entidades do setor, indo assim 
ao encontro dos grandes desafios societais. Desta forma, 
a Agenda de I&D&I do ForestWISE está estruturada com 
vista a este CoLAB ser uma referência nacional e interna-
cional na gestão integrada da floresta e do fogo, atuando 
como elemento aglutinador entre a academia, o setor pú-
blico, a indústria e a sociedade para as questões do fogo, da 
valorização da floresta e do desenvolvimento sustentável 
da indústria de base florestal. A sua atividade materializa-
-se em projetos de grande envergadura nos quais se espe-
lham os seus valores e premissas.

Um dos exemplos é o mobilizador rePLANt – Implan-
tação de estratégias colaborativas para a gestão da 
floresta e do fogo – um projeto colaborativo que integra 
20 entidades do setor florestal (The Navigator Company, 
CoLAB ForestWISE, a REN, a Sonae Arauco, a Altri Flo-
restal, a Amorim Florestal, a DS Smith, a E-Redes, o INESC 
TEC, a Universidade de Coimbra, o Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de Lisboa, a whereness,  a EDP

Labelec, a Trigger Systems, a Frazivel, a Tesselo, a Florecha, 
o INIAV, a FEUP e a UTAD) e que vem responder aos desa-
fios da valorização e defesa da floresta portuguesa, contri-
buindo para o aumento da sua biodiversidade e resiliência.

A colaboração inédita formada por este consórcio tão 
abrangente terá não só impacto em todo o ecossistema 
produtivo e empresarial do setor florestal, como também
na economia nacional. Aqui, importa salientar que as em-
presas promotoras do projeto são responsáveis pela gestão 
direta de cerca de 200 mil hectares, o que corresponde a 
2,2% do território nacional e a 6% da floresta nacional. No 
seu conjunto, as empresas industriais ligadas ao setor flo-
restal que fazem parte do consórcio são responsáveis por 
grande parte dos empregos neste setor, quase 100.000 em 
2019, representando 10% do total de pessoas a trabalhar 
na indústria transformadora em Portugal e 2,31% do em-
prego nacional. No que diz respeito às empresas da pasta e 
papel, estas empregam mais de 12.700 pessoas, enquanto 
que as da madeira e cortiça, na sua totalidade, dão emprego 
a quase 30.000 pessoas (consultar www.florestas.pt). 

As estratégias colaborativas propostas pelo rePLANt pre-
tendem dar origem a novos Processos, Produtos e Serviços, 
dentro de três Linhas de Atuação: 

1. A Gestão da Floresta e do Fogo (liderada pela Sonae 
Arauco Portugal e pelo Instituto Superior de Agronomia), 
que propõe as seguintes atividades:

• Investigar espécies florestais mais produtivas e mais 
adaptadas às alterações climáticas e modelos silvícolas 
para florestas mais resilientes;
• Desenvolver dados de deteção remota de baixo-custo e 
alta qualidade para planeamento e gestão florestal;
• Criar condições para a utilização de novas tecnologias 
para inventário florestal expedito.

Figura 1:
 1ª Linha de atuação| Gestão da 

Floresta e do Fogo: Aplicação de smartphone 
KATAM, para inventário florestal
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2. A Gestão do Risco (liderada pela REN e pela Univer-
sidade de Coimbra) com a seguinte agenda: 

• Estratégias inovadoras para utilização de infraestrutu-
ras existentes para monitorização da floresta e apoio à 
decisão em tempo real para proteção de infraestruturas 
críticas em caso de catástrofe;
• Estratégias pró-ativas para a gestão de combustível. 

A agenda do rePLANt propõe também melhorar a segu-
rança das populações que vivem em espaços florestais, os 
sistemas de prevenção e combate aos incêndios, reduzir as 
ameaças à biodiversidade, aumentar a resiliência da flores-
ta e das infraestruturas e a competitividade do setor. Neste 
projeto, serão introduzidos produtos e serviços inovadores 
no setor, que terão um impacto positivo em toda a cadeia, 
nomeadamente nos seus prestadores de serviços e nos pro-
dutores florestais. O rePLANt é um projeto cofinanciado 
pelo Programa Operacional Competitividade e Interna-
cionalização no âmbito do Programa Operacional Regio-
nal de Lisboa, Portugal 2020 e União Europeia através do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

3. Por fim, a Economia Circular e Cadeias de Valor 
(que é liderada pela Navigator Company e pelo ForestWI-
SE) na qual serão desenvolvidas as seguintes atividades:

• Exploração e logística florestal sustentável para uma fu-
tura economia circular;
• Mecanização, automatização e robotização de operações 
florestais. 

Para além do projeto rePLANt o ForestWISE colidera, com 
a Altri Florestal, o consórcio TransForm - Agenda para 
a transformação digital das cadeias de valor flores-
tais numa economia portuguesa mais resiliente e 
hipocarbónica, que foi um dos consórcios selecionado 
para a segunda fase, no âmbito das Agendas Mobilizadoras 
e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial do Plano de 
Recuperação e Resiliência. Este consórcio pretende criar 
estratégias para valorizar as florestas portuguesas e para as 
tornar mais sustentáveis através de transformações estru-
turais que respondam aos pressupostos da sociedade atual, 
tais como a digitalização, a transição climática e a neutra-
lidade carbónica. 

Com sede em Vila Real e uma delegação no Porto, o Fores-
twise é constituído por uma equipa multidisciplinar de 
20 pessoas. Para obter mais informações, poderá visitar o 
website em www.forestwise.pt

Raquel Luz - ForestWISE

Figura 2: 2ª Linha de atuação | Gestão do Risco: Infraestrutura 
da REN (alta tensão)

Figura 3: 3ª Linha de atuação | Economia Circular e Cadeias de 
Valor: Terreno preparado após teste com a alfaia ARG
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A produção de bioenergia a partir da combustão de biomassa tem aumentado a nível mundial.  Esta prática gera grandes 
quantidades de cinzas volantes (CV), um resíduo sólido inorgânico. Atualmente, a maior parte das CV são depositadas em 
aterro, o que tem fomentado a investigação de práticas mais sustentáveis, como a sua valorização em materiais de constru-
ção. Neste trabalho, avaliou-se a utilização de CV (CV1 e CV2), provenientes de duas instalações de combustão de biomassa 
em leito fluidizado borbulhante, como substituto parcial do cimento na formulação de uma betonilha comercial.

Para as CV foi determinada a perda ao rubro (PR), a composição química por fluorescência de raios X e a distribuição gra-
nulométrica por difração laser. Os principais componentes das CV1 são (% em massa): SiO

2
 (38,14%), CaO (26,97%), Al

2
O

3
 

(11,86%) e K
2
O (6,56%). A PR é 7.12% e o tamanho médio de partícula é 306,40 µm. Os óxidos presentes, em maior quantida-

de, na CV2 são iguais aos da CV1, mas em diferentes quantidades: 32,34% CaO, 21,79% SiO
2
, 9,28% K

2
O e 8,74% Al

2
O

3
. A PR 

da CV2 é 10,48%, superior à apresentada pela CV1, e o tamanho médio de partícula é uma ordem de grandeza menor (30,91 
µm versus 306,40 µm). Por difração de raios X verificou-se que as fases cristalinas presentes nas duas cinzas são o quartzo-α, 
a calcite, a microclina, a muscovita e ilite.

A composição da betonilha comercial, tida como padrão, é (% em massa): 15% de cimento (CEM II/A–L 42,5 R), 15% de 
calcário (1,5 < Ø < 3,0 mm) e duas areias (35% de cada) calibradas e lavadas (A1 com 0,1 <Ø < 0,5 mm e A2 com 0,5 < Ø < 1,2 
mm). Estes materiais foram cedidos pela empresa Saint-Gobain Weber. As CV1 e CV2 foram fornecidas por uma empresa 
produtora de pasta e papel, The Navigator Company, e, antes de serem utilizadas foram secas (a 105 ºC) e crivadas (Ø < 2 
mm). Foram testadas duas percentagens de incorporação (17 e 50% em massa) de CV, como substituto parcial do cimento 
tendo sido preparadas as formulações 17_CV1, 50_CV1, 17_CV2 e 50_CV2. A formulação Padrão foi também preparada 
para fins comparativos.

Para a preparação das misturas foi adicionada água aos sólidos previamente homogeneizados em seco. A relação mássica 
água/(cimento+CV) foi de 0,67 tendo-se verificado que as amostras preparadas com CV apresentam uma menor trabalhabi-
lidade do que a formulação Padrão. Este comportamento deve-se ao facto das partículas das cinzas, quando comparadas com 
as do cimento, apresentarem uma distribuição de tamanhos mais larga e uma forma mais irregular, o que aumenta a quanti-
dade de água necessária para uma boa mistura. Uma vez homogeneizadas as misturas foram vertidas para moldes metálicos 
(40 x 40 x 160 mm3) os quais foram vibrados durante um minuto. Os moldes foram mantidos, durante 2 dias, a 20 ºC e com 
uma humidade de 95%. As amostras foram então retiradas do molde e mantidas durante 5 dias nas mesmas condições. Após 
este período, a humidade foi alterada para 65%, tendo as amostras permanecido nestas novas condições mais 21 dias.

Para as amostras após 28 dias de cura foi avaliada a densidade aparente, a percentagem de absorção de água e a resistência 
mecânica à flexão e à compressão. Para ambas as CV testadas, a densidade das amostras diminuiu ligeiramente (variação 
máxima <10%) com o aumento do teor de CV. Estes resultados estão de acordo com os obtidos para a percentagem de ab-
sorção de água, pois a porosidade das amostras aumentou com o incremento do teor de cinzas adicionadas. A utilização de 
CV como substituto parcial do cimento provocou uma deterioração das propriedades mecânicas das amostras (Figura 1). 
A resistência à flexão e à compressão diminuí com o incremento da percentagem de adição de CV1 e de CV2. Este tipo de 
produto requer um valor mínimo de resistência à flexão e à compressão de 3 e 10 MPa, respetivamente. As amostras que 
satisfazem simultaneamente ambas as condições são as 17_CV1 e 17_CV2.

Substituição parcial do cimento por cinzas 
volantes provenientes da combustão 
de biomassa na formulação de uma betonilha
Marinélia Capela1,*, Luís Tarelho2, Paula Seabra1,*, João Labrincha1

1 Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, CICECO, Universidade de Aveiro, 3810-193, Aveiro, Portugal 
2 Departamento de ambiente e ordenamento, CESAM, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal
* Email: marinelia.capela@ua.pt; pseabra@ua.pt
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Para avaliar a resistência à degradação perante mudanças de temperatura e humidade, as amostras Padrão, 17_CV1 e 17_
CV2 foram sujeitas a 25 ciclos consecutivos de gelo/degelo. Ao fim dos mesmos foi avaliada, novamente, a densidade apa-
rente, a percentagem de absorção de água e a resistência à compressão das amostras. Não foi observada uma deterioração 
significativa de nenhuma destas propriedades após os ensaios de durabilidade (Figura 2).

Os resultados obtidos mostram que a substituição parcial (17% em massa) do cimento utilizado na formulação de uma beto-
nilha comercial por CV de combustão de biomassa é possível. Além disso, as composições desenvolvidas não apresentaram 
deterioração das propriedades estudadas após 25 ciclos de gelo/degelo. A utilização de CV de combustão de biomassa como 
substituto parcial do cimento, é uma forma de reduzir a pegada ambiental deste material e, ao mesmo tempo, contribuir 
para o desenvolvimento de uma economia circular. Além disso, também podem advir benefícios económicos desta prática 
resultantes da eliminação dos custos inerentes à deposição em aterro das CV e da diminuição dos gastos com a aquisição e 
incorporação de matérias-primas virgens na preparação de betonilha.

Este trabalho originou uma publicação científica na revista Applied Sciences, intitulada “Development of a Commercial Screed 
Mortar with Low OPC Content by Incorporation of Biomass Fly Ash” (https://doi.org/10.3390/app11209630).

Agradecimentos:
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.

Figura 1: Resistência à flexão e à compressão das amostras com 28 dias de cura. A linha vermelha representa 
o valor mínimo requerido para a aplicação pretendida.

Figura 2: Provetes antes e após os 25 ciclos de gelo/degelo.
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6.3 – A Rede Predial

A grande maioria das redes prediais portuguesas são abastecidas a partir das redes públicas. Legalmente, as entidades ges-
toras de abastecimento público devem disponibilizar, por rede fixa ou outros meios, água própria para consumo humano 
devidamente controlada. Para prevenir a qualidade bacteriológica da água, o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro, prevê que a água distribuída deve ser submetida a um 
processo de desinfeção, embora esse processo possa ser dispensado pela autoridade de saúde se, com base no histórico analí-
tico, for demonstrado pela entidade gestora da rede a inexistência de incumprimentos aos parâmetros microbiológicos sem 
recurso à desinfeção. Como desinfetar não é esterilizar, no seio da água algumas espécies de microrganismos podem, na pró-
pria rede e em condições favoráveis, desenvolver-se e produzir biofilmes que são ambientes propícios para o desenvolvimen-
to da Legionella. Atendendo a que em bastantes pontos de uso da rede predial se podem formar aerossóis, o risco de infetar o 
homem é importante. Esse risco manifesta-se tanto em habitações particulares como nos edifícios de uso público (balneários 
coletivos, pavilhões gimnodesportivos, piscinas, espaços de hidromassagem e hidroterapia, etc.), dos quais se destacam os 
hospitais e outras instalações ligadas à saúde onde o risco de infeção é muito maior devido à suscetibilidade da sua população.

Independentemente das regras específicas que venham a ser seguidas na instalação das redes prediais que usam água própria 
para consumo humano, devem ser considerados alguns aspetos que condicionam a proliferação da Legionella. Vejamos alguns:

› A qualidade da água introduzida no sistema é determinante para o sucesso da prevenção e difusão da Legionella. 
   Baixas concentrações de nutrientes (carbono, azoto e fósforo) prejudicam o desenvolvimento de microrganismos. 
   A turbidez elevada favorece o seu desenvolvimento;
› A qualidade da desinfeção a que a água foi submetida e a concentração do desinfetante no sistema determinam 
   o desenvolvimento de biofilmes;
› A tendência que a água tenha para atacar os materiais ou para promover a corrosão e o sujamento favorece 
   o desenvolvimento de microrganismos e a formação de biofilmes; 
› Baixas velocidades da água e, no limite, água estagnada, favorecem os processos de sujamento, incluindo o biológico. 
   Nestas circunstâncias, os circuitos, sobretudo os de água quente sanitária, AQS, devem estar preparados para garantir 
   as necessárias purgas das linhas;
› Evitar restrições ao fluxo de água, devendo-se garantir velocidades da água entre um e dois metros por segundo. 
   Os dispositivos economizadores de água favorecem a proliferação da Legionella, necessitando, por isso, limpezas 
   e desinfeções mais frequentes;
› Os pontos de utilização devem ser reduzidos a um número mínimo;
› Os pontos de uso (torneiras, chuveiros, etc.) devem ser limpos e desinfetados regular e eficazmente. Particular 
   importância deve ser dada aos acessórios que reduzem o consumo de água instalados nos pontos de uso (ver figura 1);
› A rede predial deve ser construída com materiais menos vocacionados para a formação de biofilmes e com capacidade
    para resistir aos tratamentos de desinfeção química e física, particularmente a térmica. O aço inoxidável, o cobre 
   e os plásticos são os materiais a considerar para uma instalação;
› A instalação deve ser desenhada de modo a facilitar todo o tipo de limpezas;
› Os reservatórios devem ser dimensionados com tempos de residência reduzidos;

Prevenção e Controlo da Legionella
em Circuitos de Água

Vitorino de Matos Beleza e Sofia Assunção Fernandes 

PARTE 6 (continuação)

Informação importante: foi publicada o importante Despacho conjunto dos Ministérios da Saúde e do 
Ambiente e da Ação Climática com o número 1547/2022 de 8 de fevereiro que determina os procedimentos 
técnicos para a realização do Programa de Monitorização e Tratamento da Qualidade da Água.

1 Osminergia, Projetos, Equipamentos e Sistemas, Lda. Correspondência: vmb@osminergia.pt
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› No caso de a instalação vir a ser usada por pessoas suscetíveis (hospitais, lares da terceira idade) deve ser considerada 
   a instalação para a produção instantânea de água quente junto ao ponto de uso para prevenir a proliferação da Legionella
   na rede de AQS. São disso exemplo os chuveiros individuais de aquecimento instantâneo;
› Os tubos da rede de AQS, quando montados em paralelo com os de água fria, devem estar separados e bem isolados 
   para que a temperatura da água fria se mantenha abaixo dos 20 ºC; 
› A temperatura da água é um fator importante, conforme se mostra na figura 2. Por isso, é importante que a temperatura 
   nos depósitos termoacumuladores seja superior a 55 ºC, de preferência próximo de 60 ºC, e que, no circuito, as perdas 
  de calor correspondam a menos do que 5 ºC.

Num estudo de identificação das causas de proliferação da Legionella pode ser seguido o procedimento que contemple:

a) Exame geral das instalações ou dos edifícios suspeitos.
b) Avaliação da qualidade físico – química e microbiológica da água.
c) Identificação das potenciais fontes de Legionella na rede.
d) Estudo das instalações: desenho, tipo e estado dos materiais, períodos de paragem e de utilização dos dispositivos, 
      planos de manutenção (ver o caderno de manutenção se ele existir), trabalhos de recuperação e reparação, descrição 
     de eventuais disfunções, presença de água estagnada, formação de aerossóis, sujamento, incluindo a formação 
     de biofilmes, presença e concentração de desinfetantes, etc.
e) Medição e registo de temperaturas da água: reservatórios e pontos de utilização de água fria e água quente.
f) Avaliação do cumprimento do Plano de Prevenção e Controlo da Legionella através dos seus registos.

6.3.1 – Rede de água fria destinada a consumo humano

Como já se referiu, a rede de água fria deve ser desenhada para garantir que a temperatura da água se mantenha abaixo dos 
20 ºC, separando-a da tubagem por onde circula a AQS no caso de elas serem paralelas, próximas ou mal isoladas. As linhas 
de água devem ser curtas e com o mínimo de acessórios.

Os depósitos acumuladores, ou cisternas, de água fria devem ser projetados com muito cuidado porque eles representam o 
foco de contaminação mais importante de uma rede predial. A sua capacidade não deve superar as necessidades de consumo 
de um dia, e na eventualidade de se dispor de várias cisternas é necessário garantir que a água circule por todas elas em boas 
condições. As cisternas devem possuir portas de acesso para inspeção, manutenção e limpeza. Essas portas, e outras aberturas, 
devem estar bem protegidas, por exemplo com rede mosquiteira, para evitar a entrada de seres vivos e outros tipos de sujidade.

A escolha dos materiais constituintes de uma rede deve ter em conta a sua suscetibilidade para o desenvolvimento de pro-
cessos corrosivos e de sujamento. Os materiais plásticos (PVC, PP e PEAD) são baratos e resistem bem à corrosão. Contudo, 
favorecem o sujamento, em particular o biológico, e nem todos resistem a temperaturas da ordem dos 70 ºC - 90 ºC.

Figura 1: É fácil retirar a peça que restringe o caudal de água 
e limpar o seu interior. A rede desse acessório acumula sujidade 
e facilita o desenvolvimento de microrganismos

Figura 2: Relação entre a temperatura da água 
e o desenvolvimento da Legionella
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Os reservatórios e redes de água fria ou de AQS devem ser lavados e desinfetados, pelo menos, uma vez por ano, ou nas 
seguintes circunstâncias:

a) Um exame positivo e confirmado de coliformes totais ou Escherichia Coli ou outros microrganismos patogénicos;
b) Depois de inundação ou de qualquer outro tipo de contaminação;
c) Após reparações no reservatório e grupo de bombagem;
d) Quando se note alteração no cheiro ou no sabor da água;
e) Durante a colocação em serviço de um novo reservatório ou após uma paragem superior a um mês;
f) De acordo com as medidas indicadas no quadro da Parte D do Anexo I da Portaria 25/2021, de 29 de janeiro;
g) Quando for determinado pela Autoridade de Saúde.

A temperatura da água das cisternas deve ser medida e registada mensalmente, considerando, se as condições o permi-
tirem, fazer de 20 ºC a temperatura máxima. Quando a água destinada a consumo humano tem origem numa cisterna 
da rede predial com reforço de desinfetante, deve medir-se e registar-se a concentração de cloro livre em pontos de uso 
terminais e representativos, e, para valores sistematicamente inferiores a 0,2 mg/L Cl

2
, é aconselhável a instalação de um 

sistema, de preferência automático, de doseamento de cloro ou derivados, conforme se mostra na fig. 3.

A lavagem e a desinfeção de toda a rede de água sanitária são bons processos para prevenir o desenvolvimento da Legionella e 
devem ser processadas pelo menos uma vez por ano ou quando os resultados microbiológicos confirmados do natural con-
trolo analítico a tal obriguem. Não devem ser esquecidos neste processo de desinfeção os terminais das linhas (torneiras, 
por exemplo) onde alguns acessórios aumentam os riscos de desenvolvimento de biofilmes.

6.3.2 – Rede de água quente sanitária

As redes de AQS apresentam elevado risco de proliferação de Legionella. Sendo os chuveiros um dos principais meios de pro-
pagação, é objetivo essencial reduzir a concentração de Legionella nos circuitos de água quente ou, de preferência, anulá-la. 
O desenho de uma rede de AQS deve satisfazer condições capazes de prevenir o seu desenvolvimento. Como a viabilidade 
da Legionella é reduzida acima dos 50 ºC (Rogues, 2005), a manutenção de elevada temperatura é benéfica, embora seja de 
exigir a instalação de válvulas termostáticas muito próximas do ponto de uso para evitar escaldões.

O sistema de aquecimento deve ter capacidade para manter a temperatura da água acima dos 60 ºC, de preferência até aos 
70ºC; no circuito, onde circula permanentemente a água a velocidades superiores a 1 m/s, deve ser garantida a temperatura 
mínima de 55 ºC no ponto de uso mais afastado do depósito acumulador de água quente. O aquecimento da água deve ser 
feito em permutador de calor instalado fora do depósito acumulador; este tipo de instalação permite, homogeneizar a tem-
peratura e aumentar a velocidade da água no acumulador para prevenir a possibilidade de formação de sujidade no depósito.

Nos circuitos de água quente, e para prevenção da proliferação da Legionella, deverão ser adotadas as seguintes regras gerais:

a) Revisão trimestral, se possível, do estado de conservação e limpeza dos depósitos acumuladores da rede de água sanitária 
quente, reparando ou substituindo todos os elementos que não se encontrem em condições aceitáveis;
b) Realizar trimestralmente uma revisão do estado de conservação e limpeza de um número representativo de torneiras

Figura 3: 
Sistema de controlo de cloro e pH 
da água com circuito de reciclagem
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    e chuveiros, rodando ao longo do ano de modo que no final do ano se tenham verificado, pelo menos duas vezes por 
    ano, todos os pontos de uso da instalação;
c) Purgar quinzenalmente os depósitos acumuladores através da sua purga de fundo;
d) Drenar de zonas de estagnação de água durante o tempo necessário para renovar a água estagnada. Para o efeito, abrir,
       mensalmente, as torneiras e chuveiros de instalações sem utilização, deixando correr durante, pelo menos, cinco minutos.
      Como alternativa, o tempo, em segundos, pode ser estimado medindo o comprimento da zona de estagnação, em metros,
      e multiplicar este valor por 30.
e) Registar diariamente a temperatura nos depósitos acumuladores finais, que não deve ser inferior a 60 ºC, e mensalmente 
     num número representativo de torneiras e chuveiros (rotativamente), incluindo os mais próximos e os mais afastados dos 
     acumuladores, não devendo a temperatura ser inferior a 55 ºC. Devem ser verificados, durante um ano, todos os pontos 
     de uso da instalação;
f) Realizar, trimestralmente ou sempre que se justifique, uma limpeza e desinfeção aos sistemas de AQS;
g) Determinar, trimestralmente, a presença de Legionella spp e Legionella pneumophila em amostras recolhidas em pontos 
     representativos da instalação; tendo em atenção os resultados analíticos obtidos, serão adotadas as medidas fixadas 
     no quadro “Parte D” do Anexo I da Portaria 25/2021;
h) Realizar uma revisão geral do estado de funcionamento da instalação, reparando ou substituindo todos os elementos 
     que não se encontrem em condições aceitáveis;
i) Por fim, realizar anualmente a revisão do Programa de Tratamento e Controlo da Legionella.

De todos os trabalhos realizados devem ser feitos sucintos relatórios que devem ser arquivados na pasta do PPC-LEG. Os 
procedimentos de amostragem, limpeza e desinfeção, químicos ou térmicos, devem ser tecnicamente reconhecidos, even-
tualmente pelas autoridades de saúde.

A desinfeção da AQS pode ser feita com dióxido de cloro, quer ele seja preparado automaticamente no próprio local ou a 
partir de soluções pré-preparadas que são comercializadas em alguns mercados. A solução não será a melhor, para pequenas 
redes com pouca utilização, mas deve ser bem avaliada porque ele permite trabalhar com temperaturas mais baixas que pre-
vinem escaldões. O dióxido de cloro é um poderoso desinfetante para controlar o desenvolvimento da Legionella e de uma 
ampla gama de bactérias, como Escherichia Coli, Coliformes, Pseudomonas, Cryptosporidium, Giardia, Algas e Amebas em 
concentrações tão baixas quanto 0,1 mg/L ClO

2
. O dióxido de cloro penetra no biofilme e elimina os nutrientes necessários 

para o crescimento bacteriano, proporcionando assim um controle microbiológico superior. Além disso, os microrganis-
mos não desenvolvem uma tolerância ao dióxido de cloro. Para a concentração máxima permitida de 0,8 mg/L ClO

2
, este 

desinfetante é seguro para um bom número de materiais usados na rede, particularmente para o cobre, o aço inoxidável e 
os materiais plásticos resistentes a temperaturas elevadas. A baixas temperaturas não surgem problemas de sabor ou odor. 
A sua concentração pode ser determinada facilmente em toda a instalação, quer por medição em linha quer recorrendo a 
fotómetros. O dióxido de cloro foi identificado pela “The Building Services Research and Information Association” como 
a melhor tecnologia disponível para o controle da Legionella pneumophila2.

O uso de dióxido de cloro é aprovado para o controle da bactéria Legionella em água potável e água quente sanitária em que 
a concentração deve ser superior a 0,1 mg/L ClO

2
, mas inferior a 0,5 mg/L ClO

2
. Para sistemas onde o dióxido de cloro é 

empregado, não é necessário operar o sistema nos níveis de temperatura tradicionais/convencionais para sistemas de água 
quente (50°C - 60°C). Ao utilizar o dióxido de cloro, é possível gerar e distribuir água quente a temperaturas muito mais 
baixas, por exemplo 40-45°C, se desejado.

Para o uso de dióxido de cloro, fazemos as seguintes recomendações:

a) Recomenda-se que a preparação das soluções de dióxido de cloro, sua dosagem nos sistemas e o controle da concentração
     do desinfetante sejam realizados automaticamente.
b) Recomenda-se que o sistema de controle seja verificado semanalmente quanto ao funcionamento correto, para garantir 
     que eventuais lapsos na aplicação do biocida não deixem o sistema vulnerável.
c) O nível de oxidantes totais em um sistema não deve exceder 0,5 mg/L ClO

2
.

d) Para reduzir o índice de corrosão dos metais presentes nos circuitos e o risco de escaldadura nos pontos de utilização, 
      recomendamos que a temperatura da água quente seja reduzida para 45 ºC.

Entendemos que a instalação dos sistemas necessários para aplicação e controlo de dióxido de carbono deve ser realizada por 
empresas de reconhecida competência com equipamentos de qualidade garantida e com experiência neste setor.

2   KASZYSKI, M. J., GREGORY, D., Use of Chlorine Dioxide for Legionella Control in Potable Water Systems, 
https://rb.gy/cepaq3, Consultado em 28/01/2022
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