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EDITORIAL

VITOR LUCAS
Presidente do Conselho Diretivo

O futuro da TECNICELPA
Caros Colegas,
A nossa Associação conta com um passado pleno de realizações e de excelentes contributos para os nossos
técnicos e para as empresas do sector de Pasta e Papel.
O período da Pandemia desacelerou as nossas atividades e levou-nos a adoptar novos modelos de comunicação
e de funcionamento. Este período também nos levou a refletir sobre o futuro da dinâmica de funcionamento
da Associação.
Ao longo dos próximos meses iremos aproximar-nos bastante das associações congéneres internacionais, das
associações dos setores que têm afinidade com a nossa atividade industrial e dos estudantes das universidades.
Com esta aproximação pretendemos:
> Aproveitar sinergias na área da formação por forma a apresentar mais oportunidades aos nossos sócios
e também alargar a abrangência dos participantes nas nossas atividades
> Orientar a nossa associação de acordo com as experiências das outras associações
> Participar nas atividades técnicas desenvolvidas pelas Associações de Estudantes de algumas
por forma a fazermos a divulgação das atividades da Tecnicelpa e motivar os estudantes para futura
ingressão no sector de pasta e papel
Nesta estratégia de aproximação com as pessoas e com as atividades, o Conselho Diretivo também passará
a reunir nos sites dos nossos sócios coletivos.
Com estas iniciativas pretendemos aumentar a nossa utilidade para os sócios, ajudar a divulgar a atividade
do setor e atrair novos sócios para a associação.
A todos o nosso MUITO OBRIGADO.
VITOR LUCAS
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NOTÍCIASDA
TECNICELPA

CURSO
Liderança e Motivação
de Equipas
JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822

Num contexto organizacional e empresarial em que quase todos os projetos são
levados a cabo por equipas, frequentemente multidisciplinares, uma cuidada gestão
das mesmas é condição chave para o sucesso desses projetos.
O curso sobre “Liderança e Motivação de Equipas” realizando pelo IEFP em parceria
com a Tecnicelpa, permitiu aos formandos que o frequentaram perceber que existe
um conjunto de competências que de alguma forma terão de adquirir para saber
estar e eventualmente liderar essas equipas.

O artigo que se segue é um misto de resumo e opinião,
porque o que se escreve, mesmo que de forma tão objetiva
quanto possível, é inevitavelmente uma imagem filtrada
e desenhada em palavras por têm por vezes significados
para além do conhecimento de quem as escreve e por vezes
são elas próprias insuficientes para descrever a realidade.
O Prof. Sérgio Fonseca conduziu-nos a essa realidade através de uma série de aventuras em que a etapa chave era a
descoberta do sentido profundo das palavras, a sua etimologia, construindo a partir daí significados e aplicações
práticas que permitiram a cada um dos formandos criar
novas competências.
Mas o caminho não começou aí, nas palavras, começou
antes, na descoberta que cada formando fez de si próprio,
comparando a sua imagem num espelho interior com a
imagem que projetamos para os outros. E continuou no
exercício mental de nos colocarmos na posição do outro e
dessa forma ganhar consciência do seu potencial, das suas
limitações e dos seus medos.
Controlar o ambiente começa inevitavelmente, assim o
aprendemos, por um exercício de auto-controlo que abre
de dentro para fora a porta da mudança.
info@tecnicelpa69

O exercício da liderança passa assim por conceitos como
auto-estima e auto-confiança que não devem confundir-se com arrogância. Estarmos bem connosco próprios,
nada tem a ver com sentimentos de superioridade face aos
outros, embora a tentação seja grande.
Confiança é uma palavra-chave cujo significado se pode
traduzir como “acreditar plenamente, com firmeza” e está
intimamente relacionada com competência, compromisso,
comprometimento, cumplicidade, cumprimento e corresponsabilidade, formando o princípio dos sete C’s.
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A palavra que se segue é credibilidade e pode encarar-se
como resultado de dois elementos essenciais. O primeiro,
menos visível, é o caráter e o segundo, mais evidente, é a
competência.
A palavra que se segue é indiscutivelmente uma das mais
importantes e atende pelo nome de Empatia, que na sua
etimologia se pode definir como sentimento interior ou
sentimento voltado para dentro.

Um conceito importante para a gestão de equipas é a escuta empática, que implica “transmitir o sentimento de que
estamos dispostos a ouvir e ouvir ativamente, o que implica fazer perguntas inteligentes, ter espírito aberto e compreensivo, não interromper, repetir o que vai sendo dito,
mas por palavras próprias e procurando fazer sugestões”.
Chegamos assim ao ponto de poder definir as competências básicas da Inteligência emocional:
• Conhecer as próprias emoções
• Gerir as emoções
• Motivarmo-nos a nós próprios
• Reconhecer as emoções dos outros (empatia)
• Gerir relacionamentos
As fases seguintes desta aventura são etapas
de identificação dos aspetos críticos para que
uma equipa eficiente possa nascer:
• Responsabilidade e compromisso
• Persuasão
• Proatividade

A empatia pode também definir-se como a capacidade
de ler as emoções dos outros (empatia emocional) e compreender a razão dessas emoções (empatia racional).
A maior dificuldade no exercício da empatia está em colocarmo-nos no lugar do outro e não projetarmo-nos nele,
percebendo-o tal como é e não como o vemos. Por mais
realista que seja uma pintura nunca será uma fotografia.

O compromisso resulta do alinhamento entre os objetivos individuais dum colaborador e os objetivos da organização onde trabalha e será tanto mais forte quando maior
for o nível de motivação.
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A “persuasão, visa levar o outro a tomar livremente uma
decisão que é favorável aos nossos interesses”, mostrando-lhe, num clima de negociação, o valor dos nossos argumentos para se atingirem objetivos comuns. É fundamental usar como argumentos factos verdadeiros e ter uma
atitude empático, pois falseando factos estaremos perante
uma atitude de manipulação e não de persuasão.

Ser proativo(a) “implica perceber que as oportunidades,
as metas e os objetivos são os combustíveis necessários
para interferirem de forma positiva nas situações, solucionando problemas e alcançando os melhores resultados.”

Uma caraterística importante num líder é uma boa dose de
assertividade, que podemos definir como “a arte de defender o nosso espaço vital sem recuar nem agredir”. Uma
atitude assertiva pressupõe uma orientação para procurar
soluções, mas sem impor vontades próprias que não sejam
precedidas de negociação prévia.

Mas afinal o que é uma equipa: “É um conjunto de pessoas
com um objetivo em comum e em interdependência que
cooperam para atingir o fim que as uniu.”

Falemos então de formação de equipas e dos fatores
preponderantes para a sua coesão.
O processo de formação implica que se atinga um estado
de interdependência, tomando cada elemento da equipa
consciência dos laços que o unem a cada um dos membros
da equipa ou do grupo (Eu com os outros). Neste processo
temos 3 fases fundamentais:
• Fase de inclusão: cada indivíduo procura o seu lugar
no grupo.
• Fase de controlo: encontrado o lugar, começa-se
a estabelecer quem vai fazer o quê, ou seja, qual será função
de cada um.
• Fase de afeição: manifestação de sentimentos que
oscilam entre afeição e hostilidade.

Ao longo do tempo de duração de uma equipa são quase
inevitáveis situações de conflito, que resultam sempre de
problemas mal resolvidos, o que implica que resolver problemas significa automaticamente evitar conflitos. Por vezes estes conflitos resultam do simples facto de se trabalhar
em equipa como se trabalha individualmente, o que vem
realçar que o trabalho em equipa carece de aprendizagem.
Então, como liderar uma equipa? Esta pergunta tem sido
respondida nas últimas décadas através de modelos, dos
quais o de maior sucesso será o da “Liderança Situacional”
de HERSEY E BLANCHARD. Talvez a afirmação mais relevante deste modelo seja que “Não existe um Estilo de
Liderança eficaz em todas as situações, pois o que determina a eficácia do Líder é a sua capacidade de adaptação
às contingências específicas das variáveis situacionais, em
que uma das mais pertinentes é o … Nível de Maturidade
do Colaborador.”
É por isso absolutamente crítico perceber em cada momento a situação de cada elemento da equipa e fazer a sua
gestão dentro do quadro mostrado na imagem.
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Uma situação existente em todas as organizações, mas sobretudo em empresas é a necessidade de trabalhar sob
pressão e gerir equipas nestas condições. A figura mostra
claramente que é necessária alguma pressão para criar força

motriz para o desempenho de tarefas, mas quando a disparidade entre recursos e objetivos aumenta, surge uma pressão constante que, em último caso poderá paralisar a equipa.

Embora não existam formulas mágicas para lidar
com estas situações, prova-se que lideres com elevadas competências emocionais, conseguem
apesar de tudo melhores resultados.
E a boa notícia é que, com ficou amplamente demonstrado no curso do IEFP conduzido pelo Professor ou melhor, Líder Sérgio Fonseca, essas competências podem ser aprendidas e melhoradas.
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WORKSHOP
Gestão de Fontes
de Radiação Ionizante
na Indústria
LUÍS ALVELOS MARQUES
Sócio n.º 1194

Decorreu no passado dia 25 de março de 2022 o 1º curso sob o tema - Gestão
de Fontes de Radiação Ionizante na Indústria – Aplicação de acordo com
o Dec. Lei 108/2018. Com este workshop procurou-se dar um passo decisivo
para a criação de procedimentos uniformizados e claros para o setor
industrial, levando os participantes a abordar e praticar cada uma das
fases da gestão das fontes de Radiação Ionizante, de acordo com a legislação
em vigor.

O workshop permitiu fazer um dia de trabalho e partilha
em que, através de exemplos concretos, se pôde praticar
todos os passos associados à aquisição, ao licenciamento, à
verificação periódica, à transferência e ao abate de equipamentos que contenham fontes de radiação ionizante. Este,
contou com a fundamental colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente, com a sua Divisão de Autorização
e Segurança Nuclear, contando com a presença de Miguel
Pereira, Joana Pereira e Patricia Santos, equipa liderada
por Pedro Rosário. A APA é a entidade reconhecida e responsável por todo o processo que envolve as autorizações
de utilização de fontes de Radiação Ionizante, em todas
as vertentes de utilização. Da mesma forma, o workshop
contou com a colaboração de Pedro Gomes e Helena Reis,
consultores reconhecidos nesta área.
Foram abordadas algumas das preocupações da indústria
que necessita de usar equipamentos que contêm fontes
de Radiação Ionizante para o seu controlo de processos,
entre as quais destacamos a definição das responsabilidades de cada função, dentro das empresas, nos processos
de aquisição, utilização, manutenção e controlo legal das
fontes de radiação ionizante, necessárias ao seu processo
fabril.
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Foram ainda equacionadas medidas de engenharia que, ao
nível de projeto, facilitem a utilização e controlo das fontes de radiação ionizante.
Salientamos ainda que não há, neste momento, opções fiáveis que evitem o uso deste tipo de tecnologia.
O Workshop foi dividido em duas partes complementares,
descritas seguidamente:
1. Enquadramento – Agência Portuguesa do Ambiente
- Quadro Legal da Proteção Radiológica e da Segurança
Nuclear – Novo quadro com o DL 108/2018
- Licenciamento e Instrumentos de Proteção Radiológica
- Fontes Radioativas Seladas - Obrigações específicas
de titulares de fontes radioativas seladas
- Gestão de Resíduos Radioativos
2. Desenvolvimento de um caso prático – Helena Reis
e Pedro Gomes:
Partindo do principio da aquisição de um instrumento de
medição de nível, utilizando uma Fonte de radiação ionizante de Césio 137, com 185 MBq de atividade, foram rea-
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Sala de formação

Agradecimento aos oradores

Almoço de convívio

lizados os passos fundamentais para a utilização segura e
autorizada deste instrumento de medição, tendo sido realizados os seguintes passos:
- Licenciamento da Prática
- Aquisição de nova Fonte de Radiação Ionizante
- Importação e pedido de detenção da Fonte de Radiação
Ionizante
- Desenvolvimento dos processos de Manutenção
e Controlo das fontes de Radiação Ionizante
- Gestão de Resíduos Radioativos
Contámos com a presença neste workshop de algumas
das principais empresas no setor da Pasta e Papel, bem
como empresas fornecedoras de equipamentos e serviços
de proteção radiológica. Assim, estiveram presentes formandos de:

Biotek, S.A.
Caima - Indústria de Celulose, S.A.
Celulose Beira Industrial (CELBI), S.A.
DS Smith Paper Viana
GyRad, Lda
Honeywell Portugal, S.A.
Papeleira Coreboard, S.A.
Prado – Cartolinas da Lousã, SA
The Navigator Company
Valmet, Lda
Um agradecimento da Tecnicelpa a todos os oradores e
participantes neste workshop.
Salientamos, por fim, a partilha de experiências entre todos os intervenientes e pensamos ter contribuído para a
clarificação e uniformização dos processos que envolvem
a Gestão de Fontes de Radiação Ionizante na Indústria.
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TECNICELPA
Assembleia Geral 2022
Procurando uma retoma à normalidade, eis que conseguimos realizar a nossa Reunião
de Assembleia Geral no passado dia 25 de março, no Hotel dos Templários em Tomar,
em modo tradicionalmente presencial.

Mesa da Assembleia Geral
A Assembleia

ÓRGÃOS SOCIAIS - Biénio 2022-2023
Esta reunião decorreu no mesmo dia em que teve lugar na
mesma sala, um Workshop sobre a “Gestão de fontes de
radiação ionizante”, voltando assim ao habitual modelo
em que se conjuga a vinda de sócios a um evento técnico e
simultaneamente à reunião de Assembleia Geral.
Mesmo assim, ainda foi possível emitir a reunião em direto via TEAMS, para que alguns sócios que não tendo possibilidade de se deslocar a Tomar, mantêm o interesse em
acompanhar o desenrolar das atividades da Associação.
Nesta Assembleia, para além da aprovação de contas do
ano transato, proposta de orçamento e de atividades para
o ano corrente, foram ainda eleitos novos órgãos sociais
para o mandato 2022 e 2023.
No final decorreu o usual jantar de saudação aos que terminam as dedicadas tarefas e felicitações aos que iniciam
a nova jornada. Reiteramos os votos de boa sorte a todos!

Assembleia Geral
Presidente: José Manuel Namorado Nordeste (Navigator)
Vice-Presidente: Luís Filipe Gaspar da Costa Leal (Altri Florestal)
Secretário: Maria Cidália Ferreira da Torre Abreu (Navigator)
Secretário: Cláudia Sofia Teixeira Soares (Prado Lousã)
Conselho Fiscal
Presidente: Manuel Maria Pestana Patrício (Aposentado)
Secretário: Óscar Manuel Monteiro da Silva Arantes (Navigator)
Relator: Luís Manuel Matthes Pinheiro Saramago (Renova)
Conselho Diretivo
Presidente: Vitor Reinaldo Santos Lucas (Altri)
Vice-Presidente: Paulo Jorge Tavares Ferreira (Univ. Coimbra)
Vice-Presidente: José Ricardo Cardoso Rodrigues (Navigator)
João Carlos Alves Inácio (DS Smith)
Ana Paula Nunes A. Alves da Costa (Univ. Beira Interior)
João Carlos Silva Martins (Altri)
Luis Manuel Cunha de Medeiros Machado (RAIZ)
Manuel Duarte Barroca Delgado (Papeleira Coreboard)
Luís Manuel Alvelos Marques (Navigator)
Suplente: Pedro Miguel Ramos Ângelo (Altri)

info@tecnicelpa69
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SEMINÁRIO
Packaging
MANUEL DELGADO

Sócio n.º 636

Decorreu no dia 20 de maio de 2022 o seminário Packaging
no Europarque em Santa Maria da Feira.

Conseguiu-se manter um elevado nível de interesse de todos os participantes pelos temas abordados com elevado
número de participantes, superando em muito as expetativas iniciais. Foi criterioso o rigor dos tempos por apresentação, bem como o período de perguntas e respostas.
Como tínhamos horas marcadas para visita às 3 fábricas
que nos receberam (DS Smith em Esmoriz, A Bolseira em
Aveiro e Papeleira Coreboard em S. Paio de Oleiros), houve
necessidade de reorganizar os grupos, já que, por questões
de segurança, estávamos limitados ao número de visitantes por fábrica.

O Objetivo definido para o seminário estava claro, sensibilizar para os 17 milhões de toneladas de embalagens
que são produzidas na Europa, resultando em enormes
impactos económicos e ambientais. Ambos os problemas
estão interligados, uma vez que a embalagem insuficiente
conduz a taxas de desperdício mais elevadas, enquanto a
embalagem em excesso resulta em impactos ambientais e
económicos desnecessários.
Foram abordadas as tendências e as inovações, testes e
ensaios, e ainda a complexa legislação da compatibilidade
alimentar na área da embalagem.

12 // NOTÍCIAS DA TECNICELPA

A Bolseira – Aveiro

Papeleira Coreboard S.A. – São Paio de Oleiros

PROGRAMA
09:30 - Receção e registo dos participantes
10:00 - Boas vindas e introdução pelo MODERADOR
- Manuel Delgado, Papeleira Coreboard
10:10 - Embalagem 4.0 - Modernização da Indústria do Papel
e Cartão - Cristina Ribeiro, ANIPC
10:40 - Circularidade em Portugal nas Embalagens de
Papel/Cartão - Manuel Rasquilho, Seda Ibérica
11:10 - Coffee break
11:30 - O papel e a segurança alimentar - Isidro Silva, Siliker
12:00 - Os desafios da embalagem - Margarida Alves,
Centro Nacional de Embalagem
12:30 - ALMOÇO

DS Smith Packaging – Esmoriz

13:50 - Sustainable Barriers Solutions for Fiber based
Packaging – Jorge Ribeiro, Solenis
14:20 - Ecodesign de Embalagens de Papel/cartão
e a Contabilização das Metas de Reciclagem - João
Letras, Sociedade Ponto Verde
15:30 - VISITA TÉCNICA a uma das fábricas:
› DS Smith Packaging – Esmoriz
› A Bolseira – Aveiro
› Papeleira Coreboard S.A. – São Paio de Oleiros

info@tecnicelpa69
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Em todas as fábricas os visitantes foram muito bem recebidos, foi mostrada toda a organização e tecnologias, bem
como o que têm feito para se adaptarem continuamente
aos requisitos deste setor que está em alta.
A procura de embalagens com recurso a produtos papeleiros tem vindo a crescer, muito impulsionada por substituição de produtos que têm como base o plástico.

Foi com regozijo reconhecido o reencontro presencial de
amigos e o convívio saudável de que já tínhamos saudades.
Ficou a sensação de que devemos repetir este modelo de
seminários com temas mais específicos desta área já que
muitas questões ficaram no “ar”, e a vontade de aprofundar os temas era grande.
Um sincero agradecimento aos oradores, bem como à direção das três fábricas visitadas.

Os formadores

Jorge Ribeiro

Margarida Alves

Cristina Ribeiro

Isidro Silva

João Letras

Manuel Rasquilho

TECNICELPA

www.tecnicelpa.com
Este é o endereço do seu novo website!
Na página de abertura tem um conjunto de banners que vão rodando, onde chamamos
a sua atenção para as novidades ou eventos mais próximos.
Aqui já pode saber mais informações sobre a associação, quem são os órgãos sociais
e colaboradores e até ver as suas carinhas y.
Toda a associação é regida por estatutos e a nossa também. Pode aceder aos estatutos da Tecnicelpa no website e até mesmo descarregar para ler mais tarde com atenção.
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Na página dos SÓCIOS, pode ver os logótipos das empresas
associadas e ao clicar sobre eles, remete para os websites
das próprias empresas ou grupos. Estão agrupadas por tipo
de atividade: produtoras de pasta e papel, de máquinas e
equipamentos, produtos e serviços, ensino e investigação,
outras associações do setor ou outro.
Ainda nesta página, tem disponível o formulário para
novos sócios individuais e coletivos. Para si que já é sócio,
pode sempre encaminhar o url para outros colegas se poderem candidatar a novos sócios. Se não divulgarmos, não
crescemos como associação.
Para si que é sócio, a ÁREA SÓCIOS (caixa azul em cima,
canto direito) é o registo que lhe vai dar acesso aos conteúdos reservados. Deverá em primeira instância clicar nesta
ÁREA SÓCIOS e depois em REGISTE-SE para criar uma
conta nova. Depois digita o seu endereço de email, escolhe
um novo username e escolhe a sua password. A partir deste
novo registo, quando voltar a entrar de novo, já só tem que
digitar o username e a password. Fácil e tem lá tudo!
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A página da FORMAÇÃO contém a lista de eventos da Tecnicelpa e outra página só para as Conferências. Aqui pode
clicar sobre cada linha de eventos e ver informação adicional, ou entrar no formulário de inscrições para os eventos.
Todos os que estão a azul ainda não aconteceram. Contamos com a sua participação nalguma destas atividades.

O CONHECIMENTO e INFORMAÇÃO está organizado
por páginas. Uma delas só contém as revistas INFO, outra
contém os artigos, sendo a maioria destes de acesso reservado a sócios. Aqui pode consultar artigos técnicos ou
apresentações de eventos já decorridos, onde talvez não tenha tido a oportunidade de estar presente. Assim pode ver
mais tarde os trabalhos apresentados. Tem ainda uma área
para notícias da Tecnicelpa ou até mesmo do nosso setor,
ou ainda divulgações de eventos de algum modo relacionados connosco. A página de BLOG é uma novidade que
gostaríamos de dinamizar, deixando a oportunidade aos
técnicos de lançarem aqui temas que possam ser debatidos
com outros técnicos, trocando aqui ideias e pareceres nesta
caixa de diálogo virtual.
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Estamos ao seu inteiro dispor com os nossos CONTACTOS, prontos para o ajudar em tudo o que for preciso.
No rodapé não esqueça as ligações às nossas redes sociais
Facebook e LinkedIn, bem como o canal de Youtube, onde
estão disponíveis vários eventos Tecnicelpa que foram
gravados na integra. Aproveite para ver agora.
Bem-haja a todos os sócios da TECNICELPA; este website é
seu e para si! Esperamos que goste.

Próximos Eventos
Eventos Tecnicelpa
› Curso “Processo de produção de papel” parceria UBI - 6. 7 e 8 julho 2022, CFIUTE - COVILHÃ
› Curso “Kraft recovery and energy” parceria TAPPI - 26 a 30 setembro 2022, Portugal
› Curso “Tratamento de Efluentes – mód. III” parceria UNAVE - 12 a 14 outubro 2022, Figueira da Foz

Eventos Internacionais
› 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

Movimento Associativo
Novos Sócios admitidos

Sócios excluídos

Universo atual de Sócios

Individuais: 2
Coletivos: 0

Individuais: 2
Coletivos: 0

INDIVIDUAIS: 380
COLETIVOS: 68

Novos Sócios Individuais admitidos
› Luis Filipe Ferreira Maduro – Valmet
› Ricardo Jose Tavares Alves Rocha – Roclayer Packaging Compounds SA

TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel
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Memórias papeleiras
HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Honorário n.º 4

No sopé da vila de Alenquer, junto ao rio do mesmo nome, existiu em
tempos uma papeleira chamada Fábrica de Cartão e Papel de Ota, Lda.
Pode estranhar-se que uma fábrica instalada em Alenquer se chame
de Ota de que dista bem uns 7 quilómetros…

Consta que quando da formação da nova sociedade algum
“entendido” local terá informado que a ribeira se chamava
“Ribeira de Ota”.
E o nome foi oficializado sem levantar dúvidas…
Alenquer tinha tradição papeleira. Já em 1565 existira no local um moinho de papel que terá sido o terceiro existente em
Portugal. Mas por hoje não vamos recuar tanto no tempo.
Em meados do século passado a fábrica da Ota dispunha
de 3 máquinas de forma redonda e produzia papeis “de
impressão e escrita” brancos e de cores, e “cartão pardo”.
Este cartão tinha mesmo a reputação de ser o de melhor
qualidade produzido no país.
Atrever-me-ia a dizer que no panorama da indústria papeleira da época a Ota, sem ser uma fábrica de ponta, também
não se situava mal…
Hoje em dia, desta fábrica, não resta rigorosamente nada.
O vasto espaço onde se situavam as instalações da Ota são
agora um terreiro desolado e descampado que serve de parque de estacionamento. Quem por lá passa não pode imaginar que ali existiu uma unidade industrial que chegou a
empregar perto de 400 pessoas.
As cheias de Novembro de 1967 ditaram o princípio do
fim da Ota.
info@tecnicelpa69
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Este fenómeno meteorológico castigou também fortemente a Fapajal, a Unor e a Fábrica de Papel de Oeiras a
qual também não sobreviveu ao desastre.

Por outro lado e como o preço da palha ia paulatinamente aumentando, uma simples análise de custos conduziu a
acabar com a utilização da palha!

Voltando à realidade de há mais de meio século na Ota
uma das máquinas produzia papeis de 40 a 120 gr/m2
e outra cartolina até 320 gr/m2, e a de cartão, dita à enroladeira, produzia folhas até 4 ou 5 mm de espessura.
A matéria prima mais utilizada era o papel velho e, numa
época, a palha de trigo…o que está na origem destas memórias como se verá mais adiante.

Foi pena porque o “cartão palha” tinha características interessantes sobretudo a nível da rigidez e era muito apreciado, por exemplo, em encadernação.

A palha é uma matéria prima com características papeleiras muito interessantes daí que continue a ser utilizada
em muitos países sobretudo no Extremo Oriente. Em Portugal a própria C.P. Prado utilizou palha e as Celuloses do
Guadiana, cujas instalações foram submersas pelas águas
da Barragem do Alqueva, foi na origem concebida para
utilizar palha de trigo.
Na Ota também se utilizou um pouco palha para alguns
papeis de embalagem, mas a principal utilização era para
a fabricação do cartão.
Inicialmente a palha era simplesmente deixada a macerar
num leite de cal em grandes tanques no exterior. Mais tarde foi instalado um lixiviador esférico rotativo que representou um progresso importante.

E para acabar deixo-vos a historieta que originou estas minhas memórias acerca da palha.
Um dos sócios da Ota, médico de profissão, gostava, de vez
em quando, de convidar os amigos da sua tertúlia da Brazileira do Chiado para visitar a fábrica e mostrar-lhes como
se fabricava papel.
No fim duma dessas visitas que ele mesmo orientou e comentou fez a tradicional pergunta:
- Gostaram da visita? Têm alguma pergunta mais?
E um dos convivas comentou:
- Gostei da visita, mas gostava de ter visto os animais…
Grande espanto!
- Quais animais? Não temos animais nenhuns…
- Então para que é aquela palha toda?
Nunca me atrevi a imaginar como terão sido as explicações
durante a visita…

Mas a utilização da palha tinha dois problemas: Um fraco
rendimento e a poluição causada pelo licor do cozimento o
qual era enviado, sem tratamento, para o rio.

Lost in Translation
MIKE ODELL
Sócio n.º 951

I have spent a lot of my working life using English (my native language)
but in countries where English is a second language. This has been mostly
in Finland and Portugal but also when travelling in many other countries
as the work required. Lots of amusing and sometimes slightly more
consequential incidents have arisen due to imperfect communication…

18 // HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

I have on occasions found that two non-native speakers of
English can sometimes have much less difficulty understanding each other than between a native speaker and a
non-native. An extreme example of this occurred when I
was with a Finnish colleague in New York where we were
totally lost trying to find JFK airport. My colleague urged
me to go into a gas station to ask directions since my English was better than his. However, the native language of
the attendant in the gas station was Spanish. It was embarrassing but I could not understand his English at all. Eventually my Finnish friend became tired of waiting in the car
and came inside to see what was causing such a long delay.
There he saved the situation since the Finn and Spanish
speaker appeared to understand each other´s English perfectly well whereas I had been quite lost. We found the airport but missed our scheduled flight. The only seats available on the last flight to Europe that night were in first class.
We took them and comforted ourselves that sometimes
good things can result from communication failures!
I had another minor but amusing confusion over the
phone with a Portuguese friend who was asking my help
to repair a vintage truck. It is a “bad Ford” said Luis. “But
Luis” I replied, “all Fords are bad, what model of Ford is it?”
Turns out he was trying to say “Bedford” which is a model
of truck. I have noticed similar confusions arising when I
speak Finnish. Even very tiny faults in pronunciation can
make it difficult for a native speaker to understand what
the non-native speaker is trying to say. Also, it is much
harder to be understood over the phone than face to face. I
am very reluctant to speak Finnish over the phone to people I do not know. I admit I often get my dear and long-suffering Finnish wife to help me out with this even though
I am perfectly capable of conducting such a conversation
face to face. The feedback from facial expressions and a
bit of good will from smiling and arm waving can be enormous aids to face to face communication. Quite recently
one Portuguese friend very helpfully told me he has “some
difficulty” to understand me well over the phone. I admit
to not having been conscious of this since we have co-operated together on many complex technical projects over the
years and face to face we communicate very well. I should
have been conscious of this since he has the same problem
in English as I have in Finnish. Lesson learned, so be aware
of the increased level of difficulty when talking over the
phone to someone who is not using their native language.
Slow down and use simple language. If you are on a Teams
meeting with a non-native speaker it is better to leave your
camera on so the other party can see you.
Misunderstandings can arise even between native speakers
of English just because of the pronunciation differences of
different dialects. A bizarre miscommunication once arose
between me and a gas station attendant in Arkansas. It was
a very hot day, I stopped to buy a drink. I asked for some
info@tecnicelpa69

ice is to go with the drink. But I found it quite impossible
to get him to understand my New Zealand pronunciation
of the word “ice”. Eventually I had to explain it was cold
stuff made of water that you put in a drink. “Oh yeah – y´all
wants ARSE” he exclaimed excitedly in his own southern
dialect when he finally figured out what I was trying to
say. Dear and gentle reader, in order to avoid unnecessary
speculation this was not “exactly” what I wanted but finally
I was happy (if not positively gay) to get ice for my drink.
One of my greatest “language disappointments” arose
from an attempt at public speaking in Finnish. I was on
a vintage car rally and all the drivers were requested to
make a short speech describing their car. It was a surprise
request, so I had no time to prepare or to be nervous. I just
had to improvise and use the full extent of my less than
fluent but nevertheless “understandable” Finnish. For a
few minutes I enthusiastically described my car to a large
audience and drove away feeling quite pleased with my
effort. Pride goes before a fall since at the coffee break
one lady approached me and told me in English that “You
speak very bad Finnish”. In self-defense I was forced to
agree with her although I rather pointlessly retaliated by
telling her I spoke better English than she did. To add insult to injury I came second in that rally, but it was that
lady and her husband who won it! Maybe I am too sensitive, but this incident has stuck with me and has made
me reluctant to speak Finnish in public even though most
Finns would react more positively to a foreigner making
an effort to speak Finnish. Tact is the art of making a point
without making an enemy.
Tact can also be applied to resolve miscommunications.
Quite often I have been in business meetings with Finns
and Japanese where the common language was of course
English. Depending on the level of language skills on both
sides these meetings could turn into an amusing mess of
misunderstanding and the need to “save face”. For example, a Japanese would ask a question but when a Finn replied I could see that the Finn had not understood since
his reply in no way related to the original question. Not
wishing to lose face by admitting he did not understand,
the Japanese would just accept this meaningless answer.
If this was a more important matter it would be necessary
to step in and for me to say to the Finn, “Sorry I did not
understand your reply”. I would repeat the question in
“Finnish-English” until the answer supplied did address
the original question.
Finnish is a very private language and it can be tempting
on occasions to use it for a “private” conversation in a
public situation. This tactic can backfire however as it did
rather badly for my two daughters on one occasion. They
were in a restaurant in London where a family group at a
nearby table were having a lot of trouble controlling an
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and I remember a very strong sense of ease that came from
being able to understand all the reports, conversations in
meetings etc. Suddenly life got simpler despite the relatively minor dialect differences between American and
British/New Zealand English. We compromised and I
agreed with my good friend Jeff that we would go to the
“petrol station to get gas”.
had no idea when I was young that I would ever live and
work outside New Zealand. My academic interests were
technical so “naturally” I avoided learning languages to
the maximum extent possible. Despite this aversion to
language learning the curriculum required that I study
Latin for two years. Quite a pointless exercise or so I believed at the time. Years later I was having trouble ordering a bottle of water in a restaurant in Bologna in Italy. The
word “aqua” appeared from the very depths of my Latin
memory and to my surprise resulted in the desired water
being provided. For a long time, I considered this event to
be the only useful result of my two years of studying Latin!
Later however when I came to Portugal I found learning
Portuguese to be somewhat helped by that dim and distant
memory of schoolboy Latin.

Sara clearly taught me well that hand gestures are
an essential part of the Portuguese language.

unruly and badly behaved child. That family was speaking in English and my daughters (who are both bilingual
in Finnish and English) discussed amongst themselves in
Finnish about this child’s bad behaviour. They were later
horrified to hear the child speak to his mother in Finnish.
That family was also bilingual apparently (English father,
Finnish mother) so their common language was English.
The child´s mother must have understood everything my
daughters had very pointedly said about her bad parenting. A somewhat embarrassing situation for both parties
but while no real harm was done perhaps it serves as an
example to be aware of the need for “linguistic discretion”. Portuguese is more widely spoken than Finnish so
be aware when outside of Portugal that there might even
be New Zealanders around who will understand the awful
things you are saying about them – even though your comments would doubtless be fully justified!
I have spent most of my working life in either Finland or
Portugal, so I have been in an environment where I am
not always following exactly the conversations in meetings and reports. It is not been a major problem but does
require a bit of extra effort on my behalf since I had to deal
with both language and technical issues simultaneously. I
also spent four years working for an American company

Two persons deserve a special mention in helping my (limited) Portuguese learning. Sara succeeded in overcoming
my language laziness to some extent which is remarkable
testament to her skill as a teacher. She made it possible for
me to at least achieve “survival status” which enabled me
to live here much more comfortably than if I had stayed
inside the restricted bubble that English speakers are often too lazy to break out of. After a while I noticed that I
always left her lessons in a good mood – so I came to look
forward to those lessons. With my friend Luis we speak
only Portuguese. Or rather he does, and I think he understands some of what I say. We have competed together as
a team in many vintage car rallies so at least we can figure
out “turn left” and “turn right”. We became close friends
and even drove a vintage car together from Portugal to
Finland. I believe in all the years we have known each other we have never argued at all. This maybe because we can´t
speak each other’s language well enough to argue or it may
be that we just get on? A friend is someone who knows all
about you but likes you anyway. Language immersion is
the best way to learn and with Luis I manage in Portuguese
not only because I must but also because he is infinitely
patient and good humored about my language limitations.
There is no grand solution to communication problems,
but you can have a lot of fun along the way interacting with
people from other cultures if you are prepared to leave shyness and good grammar behind and just try to communicate. Smile a lot and wave your hands about – it helps!
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Cronologia e factos relevantes
para a História do Papel
em Portugal - IV

MARIA JOSÉ SANTOS

Consultora Científica do Museu do Papel
Sócio n.º 1126

REAL FÁBRICA DE PAPEL DA LOUSÃ: Século XVIII

Como referimos anteriormente, admitimos que o genovês José Maria Ottone quando, em 1713, se estabeleceu na
Lousã, tivesse recuperado o antigo engenho produtor do
papel mencionado na pauta aduaneira de 16991. Todavia,
nesse mesmo ano de 1713, José Maria Ottone apresentou
um pedido de empréstimo à Coroa para edificar uma fábrica de papel, referindo, nessa petição, que fizera “um
engenho na Vila da Lousã, obra que somente mostrava
ser um rascunho do que agora ele pretendia construir no
mesmo sítio”.

1715 - Escritura notarial de 13 de Fevereiro, na qual José
Maria Ottone figura como administrador da fábrica de
papel, comprometendo-se a ceder a vizinhos parte da água
com que era abastecida a dita fábrica.

De um modo ou de outro, a argumentação terá sido convincente: Decorridos alguns meses, a resposta da Coroa não se
fez tardar com a concessão do empréstimo pretendido, ficando o seu nome, definitivamente, ligado à Real Fábrica de
Papel da Lousã, como mostra a síntese cronológica que aqui
apresentamos.

Desde o início da sua laboração, os Jesuítas compravam
papel à fábrica da Lousã para a imprensa do Colégio das
Artes. A Universidade de Coimbra constituía também
um mercado privilegiado, bem como a Academia Real
da História e o Conselho da Rainha4.

1714 - Em Fevereiro, concessão feita pela Coroa de 9.000
cruzados a José Maria Ottone, para construção de uma fábrica de papel na Vila da Lousã, sendo, também nesse ano,
nomeado João Neto Arnaut, Corregedor da Comarca de
Coimbra, para superintendente desta fábrica.
1714 - Notícia da presença na Lousã dos primeiros familiares de José Maria Ottone, aos quais se juntaram, progressivamente, outros estrangeiros, maioritariamente genoveses, como os Thomati, de Santo António de Messina, os
Granara, os Buzone, os Molinelli, os Varezi, ou os Caneve,
de Voltri2.
info@tecnicelpa69

1716 - Pelo mês de Junho3, ter-se-á iniciado a laboração da
Real Fábrica de Papel da Lousã (também designada como
Fábrica de Papel do Penedo e, mais raramente, Fábrica de
Papel dos Rios), sob a orientação e administração de José
Maria Ottone.

Ao longo da gestão desta fábrica pela família Ottone,
várias foram as marcas de água utilizadas: A letra “L”,
alusiva à Lousã, sob um escudo português coroado;
a palavra Lousã, escrita com diferentes grafias,
e a frase “Fábrica da Lousã”, colocadas como marca
de água ou como contramarca. E ainda, como
contramarca de canto, as letras “J M O”, iniciais do nome
do fundador.
1716 - Alvará de Mercê de 27 de Dezembro, concedendo a
José Luís Arnaut uma tença anual de 38.000 réis, em reconhecimento dos serviços prestados por seu pai, João Neto
Arnaut, na superintendência da edificação desta fábrica.
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Interior da capela
edificada por José Maria Ottone
na área da Fábrica de Papel. Ao
centro do altar-mor, imagem de
São João Baptista, padroeiro de
Génova.

Fábrica de Papel da Lousã. Fotografia de 1892.

1717 - Alvará de privilégio, concedido por D. João V, a dez
oficiais de fabrico, um carpinteiro e um pedreiro da Fábrica de Papel da Lousã, em resposta a uma petição apresentada por José Maria Ottone.
1717 - A 12 de Novembro, D. João V concede a José Maria
Ottone um novo empréstimo no valor de 5.500 cruzados.
1720 - A 8 de Fevereiro, doação de José Maria Ottone a sua
irmã, Maria Nicoletta Ottone, de 5 resmas de papel que deveriam ser entregues, anual e vitaliciamente.
1730 - Após deferimento da petição apresentada por José
Maria Ottone à Câmara Eclesiástica de Coimbra5, edificação de uma capela, no Engenho do Papel, dedicada a São
João Baptista, para nela ouvirem missa as pessoas que trabalhavam no engenho.
1730 - A 30 de Dezembro, carta enviada ao Marquês da
Fronteira por João Lourenço Varezi (casado com Maria Nicoletta, irmã de José Maria Ottone), sobre as irregularidades
e abusos na gestão da Fábrica de Papel da Lousã, por parte
de José Maria Ottone e de seu irmão, João Baptista Ottone.
1738 - A 10 de Abril, José Maria Ottone contraiu um novo
empréstimo de 28.000 réis.
1739 (?) - Falecimento de José Maria Ottone, com 68 anos
de idade.

1739 - A 26 de Agosto, escritura de fiança de Isabel Clara
Cotta Bandeira, viúva de José Maria Ottone, para garantir
os bens de seus filhos menores, Agostinho José e Pedro
Cota Bandeira Ottone, assumindo a sua tutoria e administração dos respectivos bens.
1739 - A 20 de Setembro, procuração de Isabel Clara Cotta
Bandeira a António Correia Barreto para cobrança de uma
dívida de 732.360 réis, relativa a papel vendido à Real Academia, ainda em vida de José Maria Ottone.
1740 - O genovês Bartolomeu Molinelli, residente no engenho do papel e familiar dos Ottone, assume a tutoria dos
filhos menores de José Maria Ottone, após o casamento de
Isabel Clara Cotta Bandeira com Luís Teixeira, da cidade
de Lisboa.
1747 - Administração da fábrica por Bartolomeu Molinelli, cargo que exerceu até 1757, ano da sua morte6. É deste período uma marca de água com elementos heráldicos
da família Molinelli7.
1749 - Em resposta à exposição feita por Bartolomeu Molinelli, alvará de 19 de Abril, concedido por de D. João V,
proibindo a exportação de trapo, branco ou negro, em benefício da Fábrica de Papel da Lousã.
(Continua na próxima edição)

V. Info@tecnicelpa, n.º 67, p. 21.
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Aprendendo a Aprender
sobre o Setor de Celulose
e Papel
CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

A aprendizagem é uma virtude que se inicia nos primeiros estágios
de nossa vida. Inicialmente, aprendemos muito através do uso de nossos
cinco sentidos que estão se desenvolvendo e ajudando na captação
de estímulos do ambiente onde estamos. Audição, visão, paladar, olfato
e tato nos estimulam a conhecer mais das coisas que vamos encontrando
e tornam nossa convivência mais adaptada a elas. Quando nos tornamos
adultos, continuamos a utilizar nossos sentidos para o aprendizado, em
geral usando-os de forma mais seletiva, pois já temos um entendimento
do que gostamos ou não.

Aprender sempre tem sido uma das principais metas das
pessoas, pois aprendendo elas podem se desempenhar melhor, pela melhoria contínua de suas habilidades e talentos.
O aprendizado significa em última instância a conversão
das informações, estímulos e conhecimentos recebidos,
captados e selecionados em ações e habilidades para uso
na vida diária, com isso melhorando nossas atividades pessoais e profissionais.
Comecei a traçar meus objetivos de vida profissional ainda
na juventude. Para atingir as metas a que me propunha fui
desenvolvendo técnicas próprias de aprendizado, usando
as ferramentas disponíveis na época. Encontrei o setor de
celulose e papel por opção, há exatos 55 anos, quando iniciei em 1967 um estágio em tecnologia de celulose e papel
na Universidade de São Paulo. Naquela época, a carência
na disponibilização de conhecimentos e informações sobre esse setor era enorme em países em desenvolvimento
como o Brasil. A maior parte do que se sabia estava em livros, revistas e eventos de países mais estruturados nesse
setor, como Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suécia,
Japão e Alemanha, dentre outros.
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Por essas razões, tive que me esforçar muito para obter
os conhecimentos que necessitava. Não bastava ficar esperando que algum professor ou especialista do setor me
ensinasse algo. Era vital selecionar os temas desejados
para aprender e sair em busca com muita determinação e
paciência nas fontes onde o bom conhecimento pudesse
estar, no próprio país ou fora dele. Evidentemente, essas
missões de caça ao conhecimento exigiam disciplina, seletividade, coragem, vontade, algum dinheiro e até mesmo
ousadia e atrevimento. Naquela época não se dispunham
das facilidades da internet, o processo era lento, muito
pessoal e se alicerçava em vasculhar livros, revistas, bibliotecas, eventos, catálogos e outros tipos de materiais
impressos em papel.
Sempre reconheci o valor das escolas e academias, mas
elas nos dão apenas um ingresso qualificado para exercer
a profissão; cabe então a cada um continuar aprendendo e
buscando trilhar as rotas do autodesenvolvimento. Entretanto, é preciso reconhecer que o aprendizado pleno não se
consegue só lendo ou acessando coisas novas pelo computador ou nos livros e revistas. Precisamos utilizar novamente
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todas as nossas percepções sensoriais através da aplicação
do exercício de alguns verbos tais como: ler, escrever, escutar, ver, falar, conversar, fazer, praticar, analisar, refletir,
debater e principalmente ensinar. Todas essas operações
nos ajudam não apenas a conhecer o que é novo, mas a reter
o que estamos aprendendo.
Aprendi que estamos aprendendo algo quando começamos a entender muito bem as essências fundamentais de
um processo, de uma máquina, de uma metodologia ou de
uma equação ou balanço de massa/energia. Ao entender,
ficamos estimulados a praticar e dai para ensinar alguém é
um salto que depende de cada um: de seu egoísmo ou de seu
altruísmo. Sempre entendi que aprendemos ainda mais
quando ensinamos alguém aquilo que sabemos. O ato de
ensinar e compartilhar conhecimentos nos estimula a ampliar nossos horizontes de sabedoria. Transferir saber deve
ser algo prazeroso e entendido que estamos adicionando
algo importante às duas partes e não subtraindo de uma
para oferecer à outra. Quando debatemos sobre um tema,
apresentamos uma palestra, escrevemos um artigo, temos
a obrigação conosco mesmo de estar ofertando o melhor
de nossos esforços e conhecimentos para compartilhar.
Com esse esforço de oferecer o melhor para que possa ser
entendido e aprendido por alguém, nós definitivamente
aprendemos muito mais do que pensávamos saber.
A razão de eu estar escrevendo sobre esse tema é que atualmente, com as enormes disponibilizações de informações sobre o nosso setor e suas tecnologias, as pessoas que atuam nele
acabam se esquecendo de estudar de forma organizada, pois
sabem que podem procurar na web qualquer coisa e a qualquer momento. Mas acabam não sabendo fazer uma seleção
do que encontram e podem com isso se basear muitas vezes
em informações ultrapassadas, limitadas ou não integralmente aprendidas, por serem colhidas ao acaso e rapidamente. Em geral, busca-se aprender usando as primeiras opções
que o mecanismo de busca na internet oferece na primeira
ou segunda página da busca. Isso acontece principalmente
com as gerações entrantes no setor, que têm a missão de substituir a geração que está saindo e desconhecem as principais
rotas tecnológicas que aconteceram nas recentes décadas.
Para essa geração de novos técnicos e para outros que gostariam de aprender como melhor aprender, eu estou oferecendo a seguir um singelo roteiro, que sumariza a minha
experiência de aprendizado nesses mais de 60 anos de prática, pois me dedico a caçar conhecimentos desde o colégio
antecedendo a universidade (meados dos anos 1960’s).

Seguem então algumas recomendações a cada potencial
interessado:
1. Selecione os temas que precisa ou quer aprender e busque
organizadamente conhecimentos sobre eles, mas não apenas os mais recentes. Tente entender a história tecnológica
ou científica de cada um desses temas, ou seja, como as coisas evoluíram para atingimento do estado tecnológico atual.
2. Use o melhor de todos os seus sentidos para captar e reter
esses conhecimentos: leia, escreva um artigo ou relatório,
assista vídeos ou palestras, fotografe coisas interessantes
para perpetuar o momento desse aprendizado, converse
com outros sobre o que está aprendendo; e depois, tente
ensinar à sua equipe o que aprendeu.
3. Participe ativa e proativamente nos diálogos técnicos em
sua empresa; se ofereça para ensinar ou orientar operadores, estudantes ou trainees. Isso tornará você um profissional melhor qualificado e até mesmo admirado pelos colegas.
4. Estimule as conversas técnicas em grupos de aprendizado sobre temas chaves que precisam ser conhecidos ou
resolvidos. É preciso ficar claro que não deverá haver uma
busca por vencedores ou perdedores nas discussões técnicas, e sim uma agregação de conhecimentos que possa resultar na solução de um problema tecnológico.
5. Organize os novos conhecimentos em seu computador,
em sua biblioteca particular ou em sua mesa de trabalho,
de forma tal que sejam facilmente encontrados quando se
tornarem necessários.
6. Associe-se a uma ou mais entidades técnicas setoriais
para encontrar pares técnicos, para poder receber os materiais técnicos e até mesmo para promover a difusão dos
conhecimentos que você gerar.
7. Navegue sempre em páginas da web de entidades setoriais, de universidades qualificadas, de organizações
governamentais ou não e de empresas (produtoras, fornecedoras, consultoria, engenharia) relacionadas ao setor e
onde se possam encontrar conhecimentos relacionados ao
item 1 dessa lista de sugestões.
8. Cadastre-se em redes sociais relacionadas aos seus interesses, e nesse caso recomendo selecionar dentre as seguintes: Linkedin, ResearchGate, YouTube, Academia.edu,
FaceBook, Instagram, Twitter, etc.
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9. Cadastre-se para receber informativos e revistas gratuitas online específicas para sua atividade.
10. Tenha sempre às mãos em seu computador uma ferramenta de versão de páginas, textos e documentos para
outros idiomas. Uso muito o Tradutor do Google e o Dicionário e Tradutor Collins.
11. Selecione os principais repositórios de universidades,
associações técnicas e institutos de pesquisa afins às suas
necessidades para visitar e realizar buscas de materiais.
12. Selecione os principais autores técnicos e científicos
que você admira e utiliza matweriais deles para estudar
e se agregue a eles pelas redes sociais. Pode também fazer
buscas sobre materiais produzidos por eles em páginas
que mostrem a produção científica de autores globais por
tema: Academic Microsoft, Scielo, Orcid, Publons, Semantic Scholar, Google Acadêmico, Alertas do Google, Patentes do Google, Citações do Google, Digital Commons, Banco de Currículos Acadêmicos, etc.
13. Encontre bibliotecas e enciclopédias virtuais técnicas onde a pesquisa seja gratuita e os resultados atrativos:
Wikipédia, Britânica, Biblioteca Florestal UFV, etc.

14. E outras coisas que cada um de vocês irá descobrindo
conforme se iniciarem na busca estruturada do conhecimento...
Para finalizar, repito a todos que tenham sempre em mente que ao realizar qualquer trabalho, seja em seu lar ou nas
atividades profissionais que busquem sempre fazer o melhor que puderem. E usem os conhecimentos que possuem
ou que vão buscar para isso ficar ainda melhor. Qualquer
trabalho oferecido a alguém apresentará a quem o receber
a sua competência e qualificação. E vocês precisam se orgulhar do que fizerem, pois isso é um estímulo continuado
para continuar a oferecer melhorias para o segmento da
sociedade com o qual interagem.
Se tiverem vontade de saber se vocês estão aprendendo e
evoluindo ao longo da vida profissional, procurem ler coisas que vocês mesmo escreveram ou produziram há poucos anos atrás. Se vocês perceberem que o que foi feito está
muito bom, mas que poderia ser melhorado se fosse escrito
hoje, estarão confirmando a hipótese de que estão evoluindo tecnicamente graças aos acúmulos de conhecimentos
e experiências. Desejo boa sorte e sucesso nessa jornada. E
assim a vida continua, sempre em busca do melhor a fazer
e a oferecer.

A democratização
editorial do livro
VITOR CRESPO
Sócio n.º 353

A paixão pelo livro continua a ser um dos meus hobbies preferidos.
Desta vez, debruço-me sobre iniciativas e dinâmicas no mundo editorial
que vão surgindo, meios, formas e tecnologias, que facilitam a publicação de um livro por qualquer um de nós.
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O que leva um escritor a publicar um livro? Não me refiro
a quem escreve para transmitir conhecimento sobre ciência, história, medicina, engenharia, culinária; mas quem
escreve para partilhar ou exprimir as suas ideias, os seus
pensamentos, quer sejam baseados em factos reais ou pura
imaginação. Poderá ser por vaidade, mas acredito que na
maioria dos escritores, será para deixar um legado e pelo
gosto de se exprimir e comunicar pela escrita.
Costuma dizer-se que devemos deixar, pelo menos, três
coisas na vida: um filho, uma árvore, um livro. No caso do
livro, interpreto como uma herança que se partilha, experiências, vivências ou pensamentos que possam servir
de reflexão para outros, quem sabe até ajudar alguém que
ao ler o “meu” livro possa contribuir para o seu enriquecimento, valorizando-se como indivíduo e em sociedade.
Mas também um simples romance, verídico ou de ficção,
e porque não, apenas porque gosto de escrever e o que escrevo gostaria de o publicar. Porque o livro e a sua escrita,
continua a ser a forma física que permite a comunicação
entre os seres humanos e que assim tem perdurado durante milénios, desde que se iniciou através dos manuscritos, que ainda hoje encontramos como maravilhosas
peças de arte, até á sua transição para impressão, a partir
do séc. XV.
Se até ao passado recente, escrever um livro era privilégio apenas para alguns, hoje a sua democratização é uma realidade.
Fazendo a analogia para a música, por exemplo, nas gloriosas décadas de 80 e 90 do século passado, lançar um disco
estava restrito apenas aos que conseguiam que uma editora os ouvisse e investisse na sua obra. Dificilmente sairia da
garagem ou de um bar, onde era tocada, e poderia ser disseminada e acessível a um publico mais alargado. Hoje, através das redes sociais, qualquer um pode tornar-se famoso,
mesmo tocando e cantando a partir do seu quarto, com um
simples telemóvel ligado á web. Quase tudo está acessível
a quase todos, obviamente, no mundo desenvolvido e aos
que têm acesso às tecnologias.
Que comparativo pretendo demonstrar entre a música e
os livros?
Conheci recentemente uma editora formada por três amigos, que se lembraram de disponibilizar através das redes
sociais a possibilidade de qualquer um de nós escrever um
livro e lançar a sua publicação. Da revisão da obra à entrega
do livro ao escritor, a editora funciona com base nas redes
sociais e a partir de home office. Tudo começou por um deles
pretender publicar a sua história de vida, sem ser propriamente um escritor. Este seu livro, publicado cerca de 3 anos

depois de surgir a ideia, tem apenas 80 páginas, mas foi
o ponto de partida para que fosse possível lançar a ideia e
criar uma editora, alargando as possibilidades para mais
publicações de gente incógnita.
Uma editora tradicional jamais aceitaria publicar um livro
com 100, 500 ou mesmo 1.000 exemplares, simplesmente
porque não consideram ter viabilidade económica. Qualquer editora exige publicações em maior dimensão, diria,
não inferior a 5.000 tiragens, usando na maioria dos casos,
ainda a tecnologia de impressão offset com todo o processo que lhe advém de elaboração e preparação do trabalho,
composição, pré-impressão, chapas, produção, encadernação, até chegarmos à obra de livro. Editoras que dificilmente aceitam escritores incógnitos, gente comum.
Mas é da associação dos meios que temos disponíveis que
se desenvolvem e concretizam as ideias: editores com
baixos custos de estrutura, que anunciam e se divulgam
em redes sociais, alargando o âmbito de contatos, dando
oportunidade a quem pretende deixar um legado escrito.
E, como já tinha referido em artigos anteriores, fazendo
uso das recentes tecnologias de impressão, print on demand, torna-se viável a edição de curtas tiragens, em que
a diferença de custo para imprimir 100, 500 ou 1.000,
será relativamente baixa. É através desta flexibilização de
processos tecnológicos que é possível criar uma cadeia de
valor, da ideia à obra de livro, mas que não se esgotam nestes “pequenos” negócios. Por exemplo, a Amazon utiliza os
mesmos processos de curtas tiragens e prazos curtos para
os serviços que prestam em todo o mundo, e que designam
por “market on demand”.
Editores que a partir de home office concretizam sonhos de
gente comum e que já vão tendo a sua expressão no mercado editorial, mudando o que era um privilégio de poucos
para uma democratização, acessível a todos. São empreendedores jovens que associam as novas tecnologias a uma
das formas físicas mais antigas de comunicar: o livro.
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Plano de Recuperação
e Resiliência - PRR
CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474

A Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 teve um impacto
significativo nas economias de todo o Mundo. Na Europa, como forma
de mitigar estes impactos económicos e sociais, o Conselho Europeu criou
um instrumento temporário de recuperação designado por Next Generation
EU, que tem como objetivo dar apoio a todos os países membros para que
a recuperação económica e social se possa fazer de forma sustentável
respondendo aos desafios da transição climática e digital.
A combinação dos fundos do Quadro Financeiro Plurianual do Next
Generation EU permitirá que entre 2021 e 2029, Portugal tenha acesso
a fundos europeus de 61,2 mil M€, dos quais 50 mil M€ são de subvenções.

O PRR está integrado neste programa, disponibilizando 16,6 mil M€ (dos quais 13,9 mil M€ na forma de
subvenções) para serem utilizados em projetos de curto
prazo (2022-2025) e que se traduzam em verdadeiros
catalisadores de uma sociedade mais amiga do ambiente
e digital, com a preocupação pela saúde e bem-estar das
populações.
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O PRR está estruturado em torno de 3 dimensões (Resiliência, Transição Climática e Transição Digital), as quais
incluem 20 componentes com 37 reformas e 83 investimentos associados.
Das Componentes destacam-se 3 que estão mais direcionadas para as empresas:
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› Componente C5 – Capitalização e Inovação
Empresarial, com um valor de incentivos de 2.914 M€;
› Componente C11 – Descarbonização da Indústria,
com um valor de incentivos de 715 M€;
› Componente C16 – Empresas 4.0, com um valor
de incentivos de 650 M€.
No âmbito da C5 está neste momento em fase de avaliação um conjunto de candidaturas submetidas no passado
mês de Abril por 64 consórcios, constituídos por diversas
empresas do tecido económico português para além de
entidades do sistema científico na área da Investigação e
Desenvolvimento (I&D).
Estas candidaturas centraram-se nos investimentos relativos às Agendas / Alianças mobilizadoras para a Inovação
Empresarial e nas Agendas / Alianças verdes para a Inovação Empresarial. Para as primeiras o PRR contempla 550
M€ de incentivos a fundo perdido e para as segundas 372
M€. Estes valores poderão ser reforçados com um valor
que pode ir até 2.300 M€.
Verificou-se uma resposta muito positiva e ambiciosa das
empresas portuguesas, com a presentação de 64 candidaturas, 49 Agendas Mobilizadoras e 15 Agendas Verdes,
com um total de investimento proposto de 8.385 M€, do
qual 4.849 M€ em Investimento Produtivo e 3.268 M€ em
I&D (o restante está direcionado para outro tipo de despesas elegíveis como sejam a formação e qualificação).
Estas agendas são um enorme desafio na medida em que
envolvem um conjunto muito alargado de copromotores (1319) e de parceiros (102), organizados na forma de
consórcios liderados por grandes empresas. Com isto, é
intenção do Governo Português mobilizar as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, as universidades,
os centros tecnológicos e de I&D para que em conjunto
desenvolvam produtos inovadores que possam aportar
valor acrescentado à economia portuguesa, alterando o
seu perfil atual, baseado em baixos salários, contribuindo também para uma alteração nas exportações. Maior é
ainda o desafio porque os projetos têm um curto prazo de
execução: 2022-2025.

As empresas portuguesas do setor da Pasta e Papel também
estão envolvidas neste processo. A Navigator lidera um
consórcio com 27 entidades, cujo propósito é o desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de embalagem inovadores que venham a substituir os plásticos
de origem fóssil, principalmente os de uso único, contribuindo assim para um futuro mais sustentável do ponto
de vista ambiental. Para tal, este consórcio candidatou um
orçamento de 119 M€ dos quais 91 são investimento produtivo em equipamentos e novas instalações e 26 M€ estão
destinados a I&D.
A Altri Florestal também lidera um consórcio de 59 copromotores na área da Floresta com o objetivo de transformar
a floresta nacional rumo à transição digital, resiliência
económica e neutralidade carbónica, melhorando a competitividade deste setor, tão importante para o desenvolvimento do país. O orçamento total desta agenda é de 151
M€, com uma contribuição de 93 M€ de Investimento
Produtivo e de 45 M€ de I&D.
Esperamos que desta vez o país se mobilize de forma colaborativa e cooperativa para levar a bom termo uma transformação estrutural da economia portuguesa e que o Estado facilite em vez de dificultar.
Existem, no entanto, nuvens negras no horizonte para que
todos estes investimentos sejam bem sucedidos. Desde logo
a instabilidade internacional derivada das alterações das cadeias logísticas, da escassez de matérias-primas face à crescente procura na fase pós-confinamento e agora devido à
guerra na Ucrânia, com os consequentes aumentos de preços
numa espiral inflacionista ameaçadora. Acrescente-se o brutal aumento dos preços da energia, que contaminam toda a
cadeia de valor e ainda a falta de mão de obra na Europa.
Um programa de investimentos tão concentrado no tempo e
a ocorrer simultaneamente nos 27 estados-membros da EU
é de um enorme desafio, principalmente no contexto atual.
Seremos capazes de o concretizar?
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AMBIENTE.
E o eucalipto,
porque não?
JOÃO PINHO FERREIRA
Sócio Honorário n.º 32

E, de repente, tudo mudou. Onde havia certezas inquestionáveis sobre a
necessidade de reduzir imediata e drasticamente o consumo de combustíveis
de origem fóssil, instalou-se a angústia e a dúvida sobre a possibilidade de
existências alternativas aos combustíveis russos, a um preço que não condicione demasiado o nosso padrão de vida.

Salvar o planeta é importante, mas no planeta vivem pessoas, e a China já foi dizendo que vai reduzir as emissões
de CO2, mas sem afectar a qualidade de vida do seu povo.
É interessante acompanhar, nestes momentos de crise o
comportamento de países de referência, como a Alemanha
e o Japão.
Com a crise do petróleo de 1973, em que de Outubro de 1973
até Janeiro de 1974, os preços aumentaram 4 vezes, de 2,9
dólares para 11,6 dólares por barril, os países tiveram que
procurar alternativas, entre eles a Alemanha, que decidiu
investir em força na construção de novas centrais nucleares.
Após o acidente nuclear de Fukushima, em 11 de Março
de 2011, a Alemanha iniciou um processo de desativação
de alguns dos seus reactores nucleares, compensando com
centrais a carvão e a gás natural.
Após 3 meses de guerra, mantém-se o silêncio sobre a eventual reactivação desses reactores, que existem, estão testados, já funcionaram em segurança, e que poderiam dar um
enorme contributo na redução das emissões de CO2, mas
que não arrancam por uma opção política.
Pelo contrário, o Japão, que, ele sim, sofreu um acidente
nuclear, decidiu reactivar os seus reactores, apesar de todas
as contingências geográficas de um país com muito maior
risco sísmico do que o da Alemanha.
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Tudo isto está a condicionar a situação ambiental. Para
tornar a situação ainda mais delicada a China e a Índia
anunciaram, no ano passado, investimentos massivos em
novas centrais a carvão. O novo governo da Alemanha afirmou que iria tentar antecipar o fecho das centrais a carvão
de 2038 para 2030. Perante esta realidade não se consegue
perceber a urgência do fecho das nossas 2 centrais a carvão
até ao final do ano passado.
A acalmia existente, em termos de exigências ambientais,
é provisória, logo que a situação se normalize, as exigências voltarão, e redobradas.
Como nessa altura já não teremos aquelas duas centrais
como moeda de troca, talvez seja bem mudar de estratégia,
focar a discussão nas capacidades disponíveis de aumento
de captação de CO2, com um mínimo de custos, e é aí que se
deve entrar em consideração com o eucalipto.
Não é fácil introduzir este tema do eucalipto, porque como
não produzimos energia nuclear, o eucalipto congregou
todo o ódio de estimação dos ambientalistas, sobretudo a
partir dos anos 80 do século passado. Tudo se tendo dito e
escrito, desde chamar-lhe uma árvore fascista, até considerá-lo como o nosso petróleo verde, ou até responsável pela
desertificação do país, como se o Alentejo já não existisse
antes da introdução do eucalipto em Portugal, no Século
XIX. Provavelmente a desertificação tem mais a ver com
a movimentação, ou falta dela, do anticiclone dos Açores,
como, infelizmente, temos constatado este ano.
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No caso do Brasil, para além do Amazonas, coisa de somenos,
têm ainda a preciosa ajuda das florestas de eucaliptos. Em
2007 os 3,5 milhões de hectares de florestas de eucalipto, foram responsáveis pela captação de 196 mil milhões de toneladas de carbono. Dados recentes apontam para 5,7 milhões
de hectares, com todo o seu impacto na redução de carbono.
Como mantenho alguma curiosidade sobre estes temas, e
tenho tempo, de vez em quando lá vou fazendo umas pesquisas na internet para me manter minimamente actualizado. E foi numa dessas pesquisas que encontrei uma publicação muito interessante da The Navigator Company,
a Newsletter de Junho de 2020, com o tema Exploring eucalyptus, em que este tema era muito bem documentado.
Na última coluna da página 53 é explicado o contributo do
eucalipto para o sequestro do carbono, e ficámos a saber
que as nossas plantações de eucalipto têm a capacidade de
sequestrar entre 4 e 9 toneladas de carbono e libertar entre
11 e 14 toneladas de oxigénio, por hectare, por ano. A título de curiosidade, é ainda referido, que atendendo a que
cada pessoa consome cerca de 300 kg de oxigénio por ano,
cada hectare de plantações de eucalipto produz oxigénio
para entre 37 e 90 pessoas por ano.

Estes números têm de ser mais conhecidos. Questiono-me
sobre quantos técnicos da nossa indústria estarão familiarizados com eles, merecem ser amplamente divulgados e
sistematicamente introduzidos nas discussões ambientais
relacionadas com o eucalipto e comparados com os dados
das outras espécies mais comuns em Portugal. Não sei qual
a viabilidade, mas seria interessante uma análise SWOT
entre as espécies mais vulgares em Portugal, considerando
os aspectos ambientais e económicos.
A guerra criou uma situação excepcional na Europa em
que o tema ambiental ficou um pouco em segundo plano,
com as condições a agravar-se. Quando a situação se normalizar regressarão exigências ambientais redobradas,
para compensar a situação actual.
Temos de estar preparados para ser confrontados com
exigências cada vez maiores e seria uma boa ajuda para os
técnicos desta indústria se documentarem melhor, fosse
possível criar uma espécie de Vademecum que congregasse todos estes números relevantes sobre o eucalipto, que
andam dispersos por várias publicações.

Tuning de controladores
pelo método λ simplificado
RUI BELFO

Sócio n.º 1177

Numa fábrica moderna, uma das tarefas da equipa de processo e sistemas
é a supervisão e afinação dos controladores de processo, assim como
desacoplamento das suas interações malignas. Por outro lado, os parâmetros
de controlo não são independentes do processo, dos sensores e dos atuadores,
assim como de outros parâmetros que podem influenciar o tempo de resposta
como sejam por exemplo, o ruído, o damping dos sensores ou outros
parâmetros de filtragem. Em teoria, após a substituição de alguns,
principalmente do atuador, ou em alguns casos do sensor, deveria ser
feito novo tuning do controlador. Alterações fisícas no processo tornam este
tipo de procedimento mandatório.
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Na indústria papeleira, este é o famoso método, dado que
permite, por exemplo, definir as constantes de tempo,
sincronizando assim todas as receitas de blending, posteriormente, diminuindo a variabilidade MD e aumentando a runnability nos grandes números. Ao invés, a escolha
de uma constante λ diferente em controladores naturalmente acoplados permite o desacoplamento dos mesmos
pela modificação do rácio da constante de tempo. O tuning
mais avançado, em processos integrativos, de 2ª ordem
ou superiores e também no caso das cascastas, depende de
gradientes de inércia ou acoplamentos cruzados que por
si só necessitariam de uma dissecação demasiado extensa.
Curiosamente, estes problemas complexos, ultimamente
têm gerado bastante demanda. A aprendizagem e a prática necessitam ser constantes para se poderem resolver
problemas de ordens superiores, sendo que os problemas
de 1ª ordem são excelentes para treinar e desenvolver estas competências. Entre derrotas e vitórias, é de facto motivador conseguir-se entregar ao cliente mais um grande
troço do processo a controlar bem e em automático.
O método λ pode ser apurado por qualquer pessoa, mesmo
sem conhecimentos na área. Na minha opinião, da mesma
forma que os técnicos de processo e sistemas, necessitam estudar temas exóticos, como a quimica, fisica, mecânica e termodinâmica dos processos, no futuro também os técnicos

atualmente apenas dedicadas ao processo, poderão adquirir
alguma agilidade nesta área. Assim, este e outros métodos,
poderão ser um mote para algumas melhorias importantes.
Salvo algumas excepções, praticamente todos os métodos
de tuning começam com a definição do modelo processual,
efetuando-se um bump test que necessita ser combinado
com a operação. É necessário passar o controlador a manual de modo a provocar o respectivo bump na saída do
controlador. Para um afinação especial, o bump deve ser
generoso e deve ser repetido 3 vezes, calculando-se os
parâmetros em cada iteração. No fim, poderá fazer-se
uma média, calculando assim os parâmetros finais. Sendo
o método bastante preciso, testado e provado milhares de
vezes, um controlo cada iteração. No fim, poderá fazer-se
uma média, calculando assim os parâmetros finais. Sendo o método bastante preciso, testado e provado milhares
de vezes, um controlo posterior pouco eficaz sinaliza que
poderão existir problemas com o atuador ou com a medida. Tradicionalmente, problemas no atuador ou ruído na
medida, diminuem a performance do controlador mesmo depois de afinado. Reativamente e temporariamente,
poderá ajeitar-se rapidamete os parâmetros calculados,
diminuindo o ganho e subindo o tempo de integração no
caso de ruído na medida, ou subindo o ganho no caso de
problemas no atuador.

Fig. 1 - Diagrama de blocos
de um controlador PID.
O método λ para problemas de 1ª ordem
apenas se aplica a controladores PI

GLOSSÁRIO:
PV- Process Value – Medida
CON - Control Outptut – Saída do controlador
td - time delay – tempo de resposta
τ - Tau – Constante de tempo
KP - Ganho em loop aberta
Kc - Ganho em loop fechada
λ - Definação do rácio da constante de tempo
KC - Ganho em loop fechada após mudança
de escala (Parâmetro final)
Ti - Tempo de integração (s) ( Parâmetro final)
Fig. 2 - Diagrama de variáveis necessárias à aplicação do método λ simplificado
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A função de transferência e uma solução aproximada para
a respetiva equação de Laplace demonstra-se assim bastante simplificada, tornando a computação complexa num
conjunto de operações algébricas simples, sendo possível
obter a maioria das variáveis pela inspeção de uma tendência ao segundo.
τ – Ao necessitarmos de fixar o tempo de integração precisamente como a constante de tempo, o processo pode
ser aproximado empiricamente, quando possível a 1/4 do
tempo para a medida entrar em regime estacionário, ou
caso não seja possível é conhecida a sua definição pelas bases da teoria do controlo, podendo retirar-se a tangente a
63% do tempo de subida.

1- e-1 =1-0,36788 = 63,2% do tempo de subida.
λ – É a essência do processo e define também a rapidez
na convergência ao representar o rácio da constante de
tempo. λ=1 representa um controlo extremamente rápido. Na maioria dos casos escolhe-se λ=3 para um controlo
sincronizado mais suave. Caso se necessite desacoplar dois
controladores, é necessário escolher dois números inteiros
positivos diferentes.
Finalmente, nos controladores dos sistemas Siemens, Valmet DNA e ABB é bastante fácil escalar o ganho em loop
fechada de acordo com as gamas da medida e saída do controlador usando a fórmula:

Nos restantes sistemas com controladores mais exóticos e
pouco usados nesta indústria, é necessário definir a equação
de normalização, tendo em atenção a definição intrínseca
do controlador, notando também nestes casos qual a unidade do tempo de integração.
Importante notar que este método, embora permita entregar alta performance num curto espaço de tempo a um processo papeleiro, necessita de mais condimento para problemas mais avançados comparativamente à afinação proposta
para simples problemas de pressões e caudais. Por exemplo,
não pode ser utilizado em crivos, níveis das caixas de chegadas, cascatas e outros sistemas em que existe acoplamento
entre as variáveis de entrada e saída sem utilizar um procedimento apropriado para o desacoplamento antes dos bump
tests. É completamente inútil e vai danificar o processo se
utilizado em processos integrativos, de 2ª ordem ou superiores, como sejam níveis de tanques e temperaturas com grande inércia, dado que o tempo de integração apurado irá ser
demasiado baixo. Nestes casos, como é necessário calcular as
derivadas das curvas, as equações serão bastante diferentes.
Esta é provavelmente uma das áreas que define o sucesso do
processo e neste caso de um processo papeleiro. Notado com
mais vigor durante e logo após o comissionamento, um bom
tuning inicial é um dos fatores que leva mais rapidamente aos
objetivos definidos para um start-up de sucesso. Posteriormente, é necessário analisar a variabilidade e a performance,
cumprindo a filosofia da supervisão e da melhoria contínua,
tentando assim manter um controlo saudável dos processos,
podendo detetar-se, entretanto, problemas anteriormente
mascarados em sensores, atuadores e outros componentes
mecânicos ou processuais. Procedendo à adequada supervisão
e às correções pertinentes quando necessário, é caso para dizer
que não é o trabalho que liberta. É o controlo que realmente
liberta as pessoas para tarefas muito mais interessantes.
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As alterações climáticas e a escassez de recursos naturais são consequência do aumento acentuado da procura de combustíveis fósseis, causado pelo crescimento populacional e pela crescente industrialização do planeta. Neste sentido, a descarbonização dos setores da indústria e dos transportes pode ser vista como a chave para alcançar a neutralidade carbónica.
Esta estratégia torna-se crucial para o cumprimento das metas energéticas e climáticas definidas no Acordo de Paris e na
Agenda 2030 – Objetivos para o desenvolvimento sustentável. Portanto, tem havido uma pressão cada vez maior para promover e implementar tecnologias verdes.
Neste contexto, uma redução significativa das emissões de CO2 relacionadas com os combustíveis fósseis pode ser promovida ao optar por tecnologias de conversão termoquímica de biomassa residual florestal, como a pirólise e a gasificação,
proporcionando a produção de diferentes compostos intermédios que podem ser processados em produtos de origem
renovável e com elevado valor acrescentado. No processo de pirólise a biomassa é convertida na ausência de oxigénio
em três frações distintas: biochar, bio-óleo e gás, que podem ser processadas em diferentes produtos, como biomateriais
(catalisador, corretivo do solo, agente de sequestro de carbono), bioquímicos e biocombustíveis (biometanol, biocombustível de aviação, biodiesel e biogasolina). Na gasificação, a biomassa é convertida sob condições de défice de oxigénio, a
elevada temperatura, num produto gasoso com características de gás combustível, e com potencial de melhoria para bio-syngas. Este produto pode ser utlizado como combustível em queimadores, caldeiras, turbinas e motores a gás, mas também pode ser utilizado como matéria-prima na síntese de biocombustíveis (biometano e bio-hidrogénio) e de químicos.
Neste sentido, surgiram os subprojetos “Biocombustíveis e compostos de elevado valor acrescentado por pirólise de biomassa” e “Gás para substituição de gás natural por gasificação de biomassa”, no âmbito do projeto inpactus. Nestes subprojectos, tem sido desenvolvido conhecimento científico e tecnológico avançado para suportar a demonstração e a implementação de processos e tecnologias de pirólise e gasificação a nível industrial na perspetiva de gerar diferentes produtos
de origem renovável e com elevado valor acrescentado. Durante o período do projeto, têm vindo a ser desenvolvidas e operacionalizadas instalações laboratoriais à escala de bancada e escala piloto, para suportar os estudos realizados.
No âmbito do processo e tecnologia de pirólise, tem sido realizado um conjunto de experiências laboratoriais que permitiram avaliar o efeito das variáveis operatórias do processo sobre a distribuição relativa e características dos produtos de
pirólise, como por exemplo, propriedades físico-químicas da biomassa, temperatura (350, 450 e 550 °C) e taxa de aquecimento (2, 10 e 30 °C/min). Para alguns tipos de biomassa residual florestal testadas, os valores do rendimento de produção
de biochar, bio-óleo e gás encontram-se entre 0,22 e 0,44 kgchar/kgbiomassa seca, 0,29 e 0,59 kgbio-óleo/kgbiomassa seca e, 0,17 e 0,38
kggás/kgbiomassa seca, respetivamente. Para o biochar, a concentração de carbono encontra-se entre 69 e 82 %m/m em base seca
(Figura 1), e o poder calorífico inferior entre 24,2 e 30.5 MJ/kgchar base seca. O gás de pirólise é constituído maioritariamente
por CO2, CO, CH4 e H2, e o seu poder calorífico inferior varia entre 5,4 e 9,7 MJ/Nm3gás seco sem azoto. A Figura 2 apresenta alguns
tipos de biochar e bio-óleo produzidos.
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A – Acácia
T – Tojo
SE – Serrim de Eucalipto
CE – Casca de Eucalipto
FE – Folhas de Eucalipto

Figura 1 - Composição elementar
do biochar produzido a diferentes
condições de operação de pirólise.
A nomenclatura das amostras tem
o seguinte significado: X,Y,Z, onde X
é o tipo de biomassa, Y é a temperatura
de pirólise, e Z é a taxa de aquecimento.

Figura 2 - Amostras de biochar (a)
e bio-óleo (b) produzidos por pirólise.

No âmbito do processo e tecnologia de gasificação, foram realizadas várias experiências de gasificação com biomassa residual florestal de eucalipto, incluindo ramagem, folhagem,
serrim, entre outros subprodutos, utilizando tecnologia de
leito fluidizado borbulhante. Foram testadas diferentes condições de operação com o objetivo de melhorar a qualidade do
gás produto, nomeadamente diferentes agentes de gasificação: ar, ar enriquecido com O2, ar com vapor de água; e vários
materiais catalíticos (resíduos de cimento, ilmenite, mistura
de siderite com resíduos de cimento e uma espinela de manganês com Ferro. A Figura 3 apresenta a composição do gás
produto para (a) diferentes razões mássicas entre vapor de
água e biomassa e (b) diferentes concentrações de O2 em N2 no
agente de gasificação. Para as diferentes condições testadas, a
produção específica de gás seco variou entre 1 e 2 Nm3gás seco/
kgbiomassa seca.

Figura 3 - Composição do gás de gasificação (a) para diferentes
razões mássicas vapor de água/biomassa e (b) para diferentes
concentrações de O2 em N2 no agente de gasificação.
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