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< VITOR LUCAS // Presidente do Conselho Diretivo

EDITORIAL
O Reencontro
A mais recente Assembleia Geral da Tecnicelpa foi uma surpresa muito agradável e marcante na história
da associação. Marcante pela retoma das atividades presenciais em grupo e agradável pela elevada participação dos nossos sócios.
Claramente que estamos numa nova vaga de atividade com o reencontro das pessoas de forma entusiasta
e participativa.
No planeamento da Assembleia Geral o Conselho Diretivo ponderou vários cenários: remoto, misto entre
presencial e remoto e apenas presencial. Em boa hora escolhemos a opção da realização na forma presencial.
Uma cerimónia de distinção de novos Sócios Honorários necessita de ser abrilhantada com aplausos que
só se tornam realidade com a presença de pessoas em quantidade e em qualidade. Assim aconteceu, não só
houve aplausos como também os abraços que tanta falta nos fazem nestas ocasiões.
Este Reencontro de um grupo com cerca de 80 pessoas permitiu dar brilho e mais valor à Assembleia Geral,
à entrega de medalhas dos 25 anos e à cerimónia de distinção dos 3 novos sócios honorários. Foi também
um Reencontro em qualidade através da presença dos Sócios Fundadores que tanto têm contribuído para
mérito da associação.
São 41 anos com história e com provas dadas de bom serviço para os sócios e para o sector da floresta, da
pasta e do papel. Esperamos continuar a ter muitos bolos de aniversário e um enorme ruído de aplausos em
comemoração da boa atividade da nossa associação.
A todos agradecemos a presença e o espírito “livre” e alegre deste Reencontro.

A todos o nosso MUITO OBRIGADO.
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TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

ALBERTO VALE RÊGO
Sócio Honorário n.º 1

TECNICELPA

41 ANOS!
Em junho de 1980, no 1º Encontro em Viana do Castelo,
aprovaram-se os estatutos e institucionalizou-se a Tecnicelpa. Confiantes de que tínhamos esboçado o caminho certo
e o modelo que garantiria futuro, iniciámos o trabalho de
organização e de consolidação, sucedendo-se os primeiros
anos do modo que havíamos pensado.

Na reunião do passado dia 25 de Setembro, em que o motivo principal, para além da Assembleia Geral Anual, foi o
de comemorar aquele aniversário, do modo alegre e descontraído próprio de colegas que se sentem unidos por algo
comum e que têm prazer em compartilhar, viveram-se momentos grandes da Tecnicelpa.

O ambiente em que a associação se integra, entretanto,
evoluiu – desenvolveu-se, concentrou-se, modernizou-se,
fortaleceu-se – para se adaptar aos novos tempos e para se
tornar competitivo globalmente – alguns foram definhando e desapareceram – mas o sector chegou a agora pujante e
com capacidade para resistir e continuar sustentadamente.
E a Tecnicelpa, mercê da visão dos seus dirigentes e sócios,
eles próprios bem integrados na mudança que se foi desenrolando, de facto muitos deles agentes e protagonistas dela,
foi sempre capaz de a acompanhar e de evoluir, adaptando-se continuamente e preenchendo espaços de necessidade
no tecido do sector, de modo a afirmar-se, naturalmente,
como parceiro valioso.

O reconhecimento de vários sócios com 25 anos de permanência representa a confirmação do valor da associação
que assim fideliza pessoas e as faz continuar a participar
na sua vida com interesse e dedicação. E, ao mesmo tempo, serve para lhes demonstrar que elas são importantes e
apreciadas pela sua disponibilidade e atitude participativa.

E chegámos a 2021, bem conscientes desta evolução e sentindo que é altura de se fazer o registo histórico do tempo
que passou, julgo que com o intuito de ainda usar as memórias e recordações, contadas por eles próprios, de vários dos
que, nos 41 anos passados, criaram, projetaram, intervieram e acompanharam a vida da nossa associação.
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Ponto alto, muito alto, da reunião, foi a atribuição da distinção de Sócio Honorário a Ângelo Loureiro, João Vinagre e
Serafim Tavares que, deste modo, se juntam ao grupo dos
que se distinguiram por relevantes serviços prestados à
Tecnicelpa ou à indústria de celulose e papel, o qual constitui um capital humano de elevado valor para a associação,
que lhe confere dignidade e prestígio e que mobiliza, inspira, fomenta e motiva outros pelo exemplo.
A celebração do aniversário, com o almoço de comemoração e a cerimónia tradicional do bolo e das velas, deu o toque emocional e íntimo que, com a alegria e comoção que
faz sentir, nos recorda que a Tecnicelpa é uma associação
de técnicos da indústria de celulose e papel… AMIGOS!
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

TECNICELPA
Medalhas 25 anos Sócio
INTEGRADO NAS COMEMORAÇÕES DOS 41 ANOS DA TECNICELPA

SÓCIOS INDIVIDUAIS

SÓCIOS COLETIVOS

068 - JOÃO EDUARDO CARVALHO DE ABREU PEREIRA
633 - PEDRO MIGUEL H. REIS PEDROSA CAMPOS
635 - CECÍLIA DE MELO CORREIA BAPTISTA
636 - MANUEL DUARTE BARROCA DELGADO
637 - PEDRO MIGUEL RAMOS ANGELO
643 - FERNANDA SOFIA DA SILVA CASTELÃO
646 - PEDRO DE BRITO PÃO ALVO
649 - ODETE LURDES PEREIRA MAIA MARQUES
652 - SERAFIM MANUEL CRUZ DE BRAGANÇA TAVARES
655 - MARIA DA GRAÇA VIDEIRA DE SOUSA CARVALHO
656 - PAULO JORGE TAVARES FERREIRA
663 - ARNALDO MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA ARAÚJO
664 - JOÃO JOSÉ GUERREIRO DO NASCIMENTO PITÉ
666 - FERNANDO JOSÉ SOLA PEREIRA
671 - CLÁUDIA SOFIA TEIXEIRA SOARES
672 - TERESA HELENA OLIVEIRA DA CUNHA FERRETE
676 - ANTÓNIO MANUEL M. CARDOTE R. DA CUNHA
677 - JOSÉ RICARDO CARDOSO RODRIGUES
10103 - SAPEC QUÍMICA S.A.
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TRÊS
Novos Sócios
Honorários
› JOÃO VINAGRE
› SERAFIM TAVARES
› ÂNGELO LOUREIRO

Apresentação de:

João Vinagre

por José Nordeste
JOÃO MÁRIO SOARES VINAGRE
› Nascimento: 05-03-1946 em Ovar
› Formação Académica: Eng. Químico, concluído em 1972 no IST.
Tem a palavra José Nordeste

PERCURSO PROFISSIONAL:

› Março 1993 – É nomeado Diretor de Distribuição
› Janeiro 2011 – É nomeado Diretor de Logística

Antes de entrar para a Portucel, em fevereiro de 1978, teve
experiências profissionais noutros ramos de atividade:

REGISTOS DO SEU PERCURSO NA TECNICELPA:

› GIBSONA (Bebidas)
› SOCINGOR (Plásticos)
› FABRITEX (Extrusão alumínio)

› Sócio nº 88
› Admissão em maio de 1980
› Atualmente membro do Conselho Consultivo

REGISTOS DO SEU PERCURSO NA PORTUCEL:

Integrou o Conselho Diretivo da Tecnicelpa
nos seguintes mandatos:

› Fevereiro de 1978 – Entra como estagiário para a Portucel
› Fevereiro de 1979 – Passou a efetivo da empresa como
Técnico do Serviço de Estudos e Controlo do Processo na
Direção Fabril de Setúbal.
› Outubro de 1984 – Passou a acumular função com
Técnico Superior para o Núcleo de Apoio Técnico
Comercial da Dir. de Marketing
› Agosto de 1985 – Transferido em definitivo para
a Direção de Marketing.
› Agosto de 1986 – É nomeado chefe de serviço de Vendas
de Pastas – Mercado Ibérico
› Julho de 1988 – Integra o Núcleo de Assistência
Técnica-Comercial
› Janeiro de 1989 – É nomeado Diretor dos Serviços
Administrativos de Vendas
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› Biénio 1986/87: Vice-Presidente do Conselho Diretivo
(1 mandato)
› Biénios 1988/89; 1990/91; 1992/93: Presidente
do Conselho Diretivo (3 mandatos)
› Estudo sobre a História do Papel:
- Criação do Gabinete de Investigação de Marcas de Água
(GIMA), conseguindo o apoio financeiro de algumas
empresas associadas para o desenvolvimento dos projetos;
- Assinatura de protocolo com APAI – Associação
Portuguesa de Arqueologia Industrial da qual a
Tecnicelpa se tornou sócia: colaboração da Tecnicelpa
no Grupo de Trabalho do Papel daquela Associação no
âmbito dos projetos de investigação apresentados.
› Criação de uma delegação da Tecnicelpa em Lisboa.
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Participou como membro da Comissão Organizadora nos
seguintes Encontros/Conferências da Tecnicelpa:
› VII ENCONTRO NACIONAL - LISBOA/1986 (22-24 maio)
› XI ENCONTRO NACIONAL - ESTORIL/1990 (20-21 abril)
› XXVIII CONFERÊNCIA DA EUCEPA - LISBOA/2003 (2-4 abril)
Boa tarde
No seguimento da iniciativa da TECNICELPA, da proposta
de atribuição do estatuto de Sócio Honorário ao Engº João
Vinagre, foi-me pedido que dissesse umas palavras sobre o
Colega em causa. Assim farei com todo o gosto e a honra de
me caber essa tarefa.
Cruzei-me ocasionalmente com o Vinagre na Portucel no
início dos anos 80.
Quando em 1983 regressei do serviço militar e no final desse ano assumi a chefia do Serviço de Estudos e Controlo do
Processo (SECP), passámos a ter um relacionamento mais
próximo. O Vinagre era então o responsável do SECP em
Setubal, o José Luis Amaral em Viana do Castelo e o Guerreiro no Rodão. Desse grupo, que me recebeu de braços
abertos, tenho as melhores recordações pela simpatia, pela
amizade e acima de tudo pelo que me ensinaram e apoiaram. Com o Vinagre em particular por termos em comum
as pastas brancas de eucalipto.

Vitor Lucas e José Nordeste entregam diploma
de Sócio Honorário a João Vinagre

JOÃO VINAGRE

O agradecimento

Todo o conhecimento do Vinagre sobre as pasta, o seu fabrico e as suas características, foram uma enorme mais valia
para a Empresa quando assumiu funções na área comercial.

Tive oportunidade de tratar com ele questões por vezes
complexas e delicadas com Clientes onde a sua experiência,
conhecimento e saber estar sempre permitiram encontrar
as soluções mais equilibradas. Assim continuou a ser quando esteve na distribuição e na logística.
Diria que o Vinagre foi um Profissional competente e sério
que serviu a Portucel em variadas funções sempre com entrega total. Como Colega foi sempre uma Pessoa dum trato
irrepreensível, agradável e com um humor fino, por vezes
cáustico, mas sempre respeitoso.
Foi e será sempre um Profissional que a Portucel lembrará
com saudade mas principalmente com orgulho.
Por último mas não menos importante recordar o envolvimento do Vinagre no movimento associativo onde a par de
inúmeras iniciativas conduziu os destinos da TECNICELPA
durante 3 mandatos fazendo-a crescer e afirmar-se.
Ao Profissional os meus parabéns por tudo o que conseguiu.
Ao Amigo o meu/nosso obrigado.
info tecnicelpa 67

Quem estudou e estuda em Coimbra fica sempre
com uma enorme saudade.
Quando acabei os chamados preparatórios
de engenharia, tive de ir para o IST em LISBOA.
Tudo muito diferente no que respeitou às praxes
académicas e modos de convivência académica.
De Coimbra recordo 2 grandes amigos:
Miguel Torga e Almada Negreiros

NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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MIGUEL TORGA - POETA-MÉDICO-ESCRITOR
Com Miguel Torga, tive mais contatos com a sua mulher
-ANDRÉE CRABÉE ROCHA- por ter entregue a seu pedido
e do Machado da livraria Almedina, vários livros para não
serem aprendidos pela PIDE.
O seu nome original era Adolfo Rocha, médico que ajudava
muitos estudantes, em consultas ou atestados médicos.
Pediam um atestado para poderem ter mais uns dias para
aprofundar os conhecimentos para um exame.
Era um homem oriundo de TRÁS OS-MONTES - S. Martinho de Anta.

A cesta transportava materiais para o seu trabalho, e umas
cervejas frescas para amenizar o calor.
Entretanto, conversava connosco sobre a situação politica
em Portugal, já com sinais de mudanças.
Parece que adivinhava a inauguração oficial deste edifício
pelo P.R. Américo Tomás.
Quando o presidente da A.A. pediu a palavra, esta foi negada ao Alberto Martins.
A polícia de choque atacou em força, e muitos estudantes
foram enviados para o Ultramar. Estes contribuiram em
pedagogia e força para o 25ABRIL.

ALMADA NEGREIROS
O novo edifício das matemáticas encontrava-se em acabamentos.
Almada Negreiros estava a pintar o teto deitado de costas
em cima dum andaime bastante alto.
Para evitar as subidas e descidas, usava uma cesta que pendurada por uma corda ligada a uma roldana facilitava as
subidas e descidas.

Em Mafra como aspirante, tive um enorme prazer de participar nesta primavera sem vaidade mas com muito orgulho.
Em virtude da pandemia, o encontro da Tecnicelpa em
Coimbra teve de ser adiado por mais que uma ocasião. Antecipo assim o que pensava dizer nessa conferência.
Espero que ainda se vá efetuar esse seminário com mais
novidades da vida académica.

Tem a palavra
A. Dolores Ferreira

Apresentação de:

Serafim Tavares por A. Dolores Ferreira
Muito boa tarde a todos e deixem-me que vos manifeste o grande prazer que tenho por estar,
hoje e aqui, neste convívio comemorativo do 41º Aniversário da Tecnicelpa.
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Primeiro por poder estar com todos os sócios da Tecnicelpa,
que decidiram reunir-se , num ato que é também a celebração do início de uma nova era. A partir de agora parece que,
no mínimo, sabemos conviver com o SARS COV 2.
Em segundo lugar por homenagearmos três colegas, que
ao longo da sua vida profissional, contribuíram de forma
indelével para o desenvolvimento dos Setores da Pasta e
do Papel, em Portugal. Deram ainda, todos, contributos relevantes para a nossa TECICELPA. Trata-se , como sabem,
dos Engenheiros Serafim Tavares, Ângelo Loureiro e João
Vinagre. A todos saúdo.
Cabe-me, a mim, a honra de dissertar sobre a vida do Engº
Serafim Tavares, com quem tive o grato prazer de trabalhar
na Soporcel, no Raiz e na Portucel.
Chama-se, o nosso homenageado, Serafim Manuel de Bragança Tavares e nasceu em Paredes, em 1945 ano ano em que
terminou a segunda guerra Mundial. É casado com a Sra. Dª
Maria Emília e têm em comum três filhas e um filho. À Sra Dª
Maria Emília o meu muito obrigado por estar aqui presente.
Fez a escola primária em Paredes e o liceu (naquele tempo havia liceu!! ) frequentou o D Manuel II, no Porto, onde
se destacou recebendo 2 prémios da Câmara Municipal do
Porto, no 5º e no 7º ano, como melhor aluno, a física e a
matemática, respetivamente.
Os estudos superiores fê-los na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, com uma passagem por Coimbra, e
licenciou-se em Engenharia Químico Industrial em 1968,
tendo recebido o prémio CUF, atribuído aos melhores alunos
de Engenharia Química Industrial, a nível Nacional. Não admira ter recebido todos estes prémios já que, inteligência é
algo que reconhecidamente o Engº Serafim Tavares tem.
Naquele tempo havia a tropa e infelizmente a guerra colonial e o Engº Serafim Tavares fez a tropa na Marinha e mais
especificamente no Instituto Hidrográfico. Esta experiência foi muito importante já que quando, na Soporcel, juntamente com a primeira máquina de papel veio também o
Navigator I, veleiro de 30 ft, rapidamente o Engº Serafim se
mostrou o mais conhecedor das artes da navegação à vela e
foi promovido a Almirante do Navigator.

Vitor Lucas entrega diploma de Sócio Honorário a Serafim Tavares

Chefe do Departamento de Energia. Deve-se também ao
Engº Serafim Tavares, como membro de uma equipa competente, o sucesso do Projeto Celnorte.
De 1982 a 1985 trabalhou como consultor e Diretor Industrial da Montarroio, empresa com interesses não só no café
mas também na área agroindustrial. Se pensam que o Engº
Serafim Tavares só sabe de pasta e papel desafiem-no a falar sobre a alfarroba e ficarão surpreendidos.
Em 1985 volta de novo para o nosso Setor, agora para a Soporcel, e até ao final da sua carreira profissional, em 2011, desempenha cargos de Direção, primeiro na Soporcel, depois
na Portucel e de, 1996 até 2011, como Diretor-Geral do Raiz.
Nesta fase da sua vida tive o privilégio de trabalhar com o
Engº Serafim Tavares tanto na Soporcel, onde foi meu Diretor, como no Raiz onde, sendo ele o Diretor-Geral eu era
o Diretor responsável pela Investigação na área Industrial.
Neste período gostaria de realçar o arranque da fábrica de
Pasta da Soporcel. Recordo-me bem de ainda andarmos a
resolver os problemas típicos do arranque de uma fábrica,
que ainda por cima tinha estado empacotada pelos portos
da Europa durante tantos anos, e o Engº Serafim já andava
a trabalhar no debotlenecking da fábrica. A então famosa
curva de arranque da fábrica de pasta muito se deve a ele.

A vida profissional começou na própria FEUP e no IST,
como assistente das disciplinas de Tecnologia Química e de
Fenómenos de Transferência, ainda antes de ir para a tropa.

Recordo também o projeto da primeira máquina de papel
da Soporcel, cuja construção foi superiormente dirigida
pelo Engº Serafim Tavares e com dois orçamentos, um em
escudos e outro em ECUS já que para garantir o cumprimento do orçamento exigiu que o orçamento fosse em
ECUS ( o escudo não era de confiança!! ). O rigor foi sempre
um dos apanágios do Engº Serafim!!!

Mudou-se depois para Viana do Castelo ( de facto foi viver
para Ponte de Lima depois de um aturada análise SWOT
que mais nenhum dos quadros da Celnorte foi capaz de
fazer ), tendo sido quadro da Celnorte durante 10 anos, de
1972 a 1982 , primeiro na área da produção e depois como

No caso do Raiz, foi ele que definiu o projeto da renovada
Instituição de Investigação e com a inteligência, perseverança, rigor e determinação levou a cabo a sua implementação.
Lembro-me bem de temas como a cinética do cozimento
Kraft, o melhoramento genético do Eucalipto ou a fertilização
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da floresta de produção. Recentemente, ao ler um livro sobre indústrias do futuro, de Alec Ross, consultor de Hillary
Clinton para a Inovação, no capítulo sobre agricultura de
precisão,não pude deixar de recordar as discussões acaloradas entre o Engº Serafim e os Engºs Sivicultores. sobre
fertilização dos eucaliptais. Como ele estava avançado!
Quanto à nossa Associação, a Tecnicelpa, o Engº Serafim Tavares teve colaboração relevante de que destaco a organização do Congresso de Aveiro, a cuja Comissão Organizadora

tive o prazer de pertencer e foi Presidente da Comissão
Científica em dois mandatos. À Comissão Científicao cabe
a tarefa de avaliação das comunicações científicas apresentadas nos nossos Congressos. Participou ainda em vários
Workshops e colabora com a nossa revista.
Por tudo isto, em particular pela contribuição que deu para
o desenvolvimento do Setor da Pasta e Papel e pelo apoio
que sempre deu à Tecnicelpa é justo que hoje seja nomeado
Sócio Honorário.

SERAFIM TAVARES

O agradecimento
Caros colegas e amigos:
Acabei de ser distinguido, pela Tecnicelpa com
a nomeação de membro honorário, e de ouvir amáveis
palavras de elogio que o Dolores Ferreira me dirigiu.

Sinto me honrado pela distinção que me é conferida pela
Tecnicelpa e pelas palavras elogiosas do Dolores Ferreira.
Considero que ambas derivam , muito mais da amizade que
me dedicam, do que dos meus próprios méritos .
As minhas primeiras palavras são contudo para me dirigir a
todos vós, para vos agradecer a vossa companhia, neste caminho de defesa do nosso sector, que há 40 anos perseguimos.
Mas é a Tecnicelpa que devo elogiar, por tudo quanto fez
em 40 anos de vida e por aquilo que hoje representa na
promoção do nosso sector, em particular num período de
incerteza, mudança e dificuldades.
O seu enfoque na promoção do conhecimento e da inovação
na formação dos seus membros, e na múltipla colaboracão
internacional e intersectorial é um caminho que merece
ser destacado e aplaudido.
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Não resisto a lembrar que a Tecnicelpa nasceu num congresso papeleiro em Salamanca, em 79, na cabeça do Augusto Góis, Vale Rego, Henrique Domingues e Fernando
Sobreira que, regressados a Portugal, não pararam na mobilização de mais colegas (Alegre Ribeir, Brochado, Sá Nogueira, Ângelo Loureiro, Coelho da Silva, Américo Loureiro)
para a promoção desta ideia.
A dinamização realizada permitiu um encontro em Tomar
em 1980, para decidir os principais contornos da Tecnicelpa e dos seus estatutos, que foram votados no inesquecível
1º encontro da Tecnicelpa em Viana do Castelo.
Devo lembrar o papel destes pioneiros, mas devo igualmente lembrar o trabalho abnegado de muitas dezenas de
colegas, que permitiu desenvolver e consolidar a Tecnicelpa na excelente organização, de que nos orgulhamos.
A todos muito obrigado
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Tem a palavra Carlos Brás

Apresentação de:

Ângelo Loureiro
por Carlos Brás

1. BREVES NOTAS BIOGRÁFICAS
Eram 16:00 horas do dia 5 de março de 1947, quando um rapaz com 4,5 kg viu a luz do dia na Maternidade Alfredo da
Costa em Lisboa. Os seus pais deram-lhe o nome de Ângelo,
Ângelo dos Santos Loureiro Silva – o Ângelo Loureiro que
todos nós conhecemos e a quem a Tecnicelpa quer prestar a
merecida homenagem com a nomeação como sócio honorário, juntando-se a outras figuras ilustres da nossa Associação.
Aos 7 anos ficou órfão de pai. Foi então viver com a sua
mãe para uma pequena aldeia de Carregal do Sal, de volta
à origem dos seus familiares. Aí fez o ensino primário e o
exame de admissão ao liceu de Viseu.
Volta depois para Lisboa, para casa dos seus tios e passa a
frequentar o Liceu Passos Manuel onde completou o ensino
secundário. Bom aluno, consegue uma Bolsa da Gulbenkian,
sem a qual teria sido mais difícil concluir os seus estudos.
Entra em 1964 no Instituto Superior Técnico onde frequentou o curso de Engenharia Químico-Industrial, último
curso de 6 anos, terminando com média de 15 valores, em
junho de 1970.
2. PERCURSO PROFISSIONAL
Excelente aluno, dá nas vistas e é convidado pelo Eng. Manuel Firmino da Costa para se juntar à companhia de Papel
do Prado, onde permanece até 1972, ano em que ingressa
na Força Aérea.
Durante os 3 anos em que esteve a cumprir o Serviço Militar
é consultor do Grémio dos Industriais de Fabricação de Papel.
A seguir ao serviço militar foi convidado para colaborar na
TECNIL do Major Faria Amaro, na altura a maior empresa
de representações para as indústrias de celulose e papel, por
onde muitos dos jovens engenheiros da geração do Ângelo,
que vieram a abraçar uma carreira na indústria, fizeram o
seu tirocínio. Aí teve a possibilidade de ensaiar a sua veia
comercial e de relações públicas, com frequentes viagens ao
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estrangeiro. Em 1979 volta à C.P. Prado, novamente pela mão
do Mestre Manuel Vitoriano Lopo Firmino da Costa, Eng.
Silvicultor de alto nível e figura de muito relevo na Indústria do Papel. Foi da boca deste seu mentor que ouviu uma
frase que lhe ficou gravada para o resto da sua vida “SÓ OS
BURROS NÃO MUDAM DE IDEIAS”. Penso poder dizer com
verdade que a figura e o exemplo deste seu mentor o marcaram para o resto da sua vida e influenciaram a forma como
desempenhou as várias funções que foi desempenhando ao
longo dos vários anos, nas empresas por onde passou.
No início da década de 80, mais precisamente em 1981 o
Ângelo entra na INAPA, a convite do Dr. Vasco Quevedo
Pessanha. A empresa estava numa fase de mudança estratégica, com projetos de expansão em vista e uma visão mais
orientada para o mercado. O perfil e a experiência profissional dos seis anos anteriores, adequavam-se a esta nova
fase da INAPA.
Durante a sua permanência na INAPA teve um papel de
relevo no projeto da MP3, que arrancou em 1990.
No livro comemorativo dos 45 anos da INAPA, o Dr. Vasco
Pessanha escreveu a seguinte frase sobre o Ângelo Loureiro: “ Grande artífice do crescimento da velha Inapa e mais
recentemente da nova Portucel “.
Em 1998 ruma ao Alentejo para liderar o projeto de uma
nova fábrica de papel em Mourão, tendo aí permanecido
até 2000. O projeto não avançou por falta de vontade da
Sonae, que tendo assumido aquele compromisso aquando
da sua aquisição da Portucel Viana, acabou por conseguir
protelá-lo sine dia até à sua morte total.
Nesta fase da sua vida, os seus índices de colesterol subiram. Não conseguiu resistir aos queijos e vinho alentejanos, durante as semanas que passava nas terras de Mourão.
De volta agora à Portucel, assume a liderança da área de
projetos da Portucel e de uma forma mais abrangente do
então designado grupo Portucel Soporcel, resultante das
aquisições pela Portucel da Soporcel e Inapa.
NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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É nesta fase que se inicia o chamado projeto Millennium,
que tinha em vista a expansão do negócio papel através da
instalação de uma nova fábrica de papel em Setúbal.
A partir de 2004, com a entrada da Semapa no grupo, o projeto da PM4 começa a ser preparado com a liderança do Ângelo.
Cheguei a Setúbal em 2006, a convite da então Administração do Grupo para preparar o arranque da nova fábrica,
que veio a ver a luz do dia em agosto de 2009.
Durante estes 3 anos tive a oportunidade de trabalhar em
estreita colaboração com o Ângelo. Foram tempos de atividade intensa, com os níveis de adrenalina em alta, principalmente a partir do momento em que foi tomada a decisão
final de avançar com a nova fábrica, em finais de 2007.
O Ângelo teve um papel determinante na fase de preparação dos contratos com os fornecedores, contratos bastante
leoninos à boa maneira do CEO da altura, Dr. José Honório,
e naturalmente nas fases de engenharia e de construção,
onde o tempo e o dinheiro se tornaram bens ainda mais escassos, exigindo uma gestão rigorosa do planeamento e do
orçamento, bem conduzida pelo nosso homenageado.
Tratava-se não só do maior projeto industrial português
da década envolvendo equipamentos de última geração e
de tecnologia pioneira no fabrico de papel, fruto das experiências e conhecimento acumulado pela Inapa e principalmente pela Soporcel desde o início da década de 90, com
destaque para as PM1 e PM2 da Soporcel.
Em 2012 é chegada a hora da reforma. Fica então como assessor da Administração e continua a colaborar ativamente
na área de projetos, organizando procedimentos, standardizando minutas de contratos, colaborando no projeto da
fábrica de pellets nos EUA e fazendo outras tarefas que entretanto lhe são confiadas, como por exemplo a atualização
dos registos e licenças das propriedades da agora Navigator,
atividade em que ele mais uma vez se mostrou exímio, devido á sua capacidade de influência junto da burocracia pública e também da sua persistência e alguma paciência.
Colaborou ainda comigo no projeto da conversão da sua
saudosa PM3 (da ex-Inapa) para a produção de altas gramagens, prestando-me aconselhamento muito útil e avisado,
nos anos de 2017 e 2018.
No decurso do seu percurso profissional desenvolveu uma
teia de relações internacionais, através de contactos que foi
estabelecendo com clientes, fornecedores e concorrentes.

Vitor Lucas e José Nordeste entregam diploma
de Sócio Honorário a Ângelo Loureiro

com o entusiasmo habitual, na definição dos participantes,
com o conhecimento profundo que tinha dos grupos, sensibilidades e interesses que existiam no setor onde ele se
movimentava com mestria e que foi fundamental para o
sucesso da associação.
Presidente da Direção de 1982 a 1988 continuou o trabalho
de estabelecimento, organização e consolidação iniciado sob
a liderança do João Sá Nogueira, deixando, com a capacidade de trabalho, dinamismo e inteligência que lhe assistem,
a TECNICELPA consolidada e preparada para o que hoje é.
Durante a sua presidência teve um papel importante no
reconhecimento da Tecnicelpa junto da Eucepa, onde o
saudoso Eng. Bernardo Rolo tinha assento como representante da Associação Portuguesa dos Técnicos da Indústria
de Pasta e Papel.
No seu último ano de mandato na presidência da Tecnicelpa organizou um Simpósio Internacional sob o tema “Produção e utilização de energia na indústria de Pasta e Papel”
com o patrocínio da Eucepa, que teve lugar em Lisboa.
Em 1997, assume a representação da Tecnicelpa junto da
Eucepa, a convite do Carlos Vieira, à altura Presidente da
Associação.
Já durante a minha presidência, em 1999, o Ângelo propõe a
realização em Lisboa da Conferência Internacional da Eucepa, que veio a concretizar-se em abril de 2003, na antiga FIL.

O Ângelo foi cofundador da Tecnicelpa.

A organização desta conferência foi um desafio muito interessante, em que tive o privilégio de participar como presidente à altura da Tecnicelpa, integrando a Comissão Organizadora na companhia do Ângelo, entre outros ilustres
pasteiros e papeleiros.

No processo de formação da TECNICELPA, em que ele participou desde a preparação do Encontro de Tomar, ajudou,

Destaco a preocupação constante do Ângelo em que tudo
corresse bem e que este evento ficasse marcado na memória

3. O SÓCIO Nº 8 NA TECNICELPA
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dos seus colegas da Eucepa. Lembro-me de ter que fazer o
papel que o Ângelo fazia quendo liderava projetos, moderando os seus ímpetos em organizar bons e dispendiosos
repastos, ou até de um torneio de golfe, garantindo que o
orçamento previsto fosse cumprido.
No final a Conferência foi um sucesso e os seus colegas da
Eucepa ficaram bem impressionados pela nossa capacidade de organização, pela qualidade das sessões técnicas, pela
participação dos fornecedores na exposição organizada
para o efeito, pela qualidade do local escolhido e pela imagem de pujança da Indústria Portuguesa de Pasta e Papel
que conseguimos transmitir.
Era evidente a sua influência junto dos seu colegas da Eucepa e do fácil relacionamento que tinha com todos eles,
resultado necessariamente da empatia que facilmente consegue criar nos outros.
Em abril de 2001 é eleito Vice-Presidente da EUCEPA e em
2003 é eleito Presidente para o período 2003-2006. Durante este seu mandato liderou a primeira restruturação da
EUCEPA, promovendo a cooperação internacional entre
todos os membros através de NETWORKING e a redução
das quotas em 50%.

que com ele conviveu na Inapa refere que “do gabinete à
sala da máquina, com a cabeça a fervilhar de ideias e sempre cheio de speed, assim era o Ângelo”.
Sempre disponível para ajudar a resolver os problemas e
dificuldades, consegue envolver-se em várias tarefas em simultâneo. Se é verdade que esta capacidade é característica
das mulheres, então este é o seu lado feminino.
Gosta de falar dos seus feitos, onde se incluem as suas experiências gastronómicas (que eu nunca tive o prazer de
experimentar).
É assertivo, vai direto ao assunto, mas também gosta de
uma boa cavaqueira sobre as novidades mais recentes ou
aquelas que se avizinham, principalmente à mesa, com
uma boa comida e um bom vinho.
O Ângelo é uma pessoa determinada e consegue contagiar aqueles que o rodeiam, quer em ambiente profissional,
quer quando está entre amigos.
Defende os que com ele trabalham e respeita o trabalho dos
outros.
É leal com os amigos.

É membro do conselho consultivo e continua a dar os seus
contributos valiosos, sempre que para tal é solicitado.
4. O HOMEM
A chegada do Ângelo a qualquer ambiente nunca passa despercebida. Pessoa de amplo sorriso nos lábios, olhos vivos,
alegre e bem-disposto, cativa com facilidade a audiência.

Adora a sua família e para além da atenção permanente
que dedica à sua mãe, fala sempre muito embevecido das
suas netas.
Ainda hoje se preocupa com a sua condição física, correndo
e caminhando.
5. CONCLUINDO

Mais ainda porque é sempre mensageiro das últimas novidades, que ele adora anunciar.
Esta é a opinião de todos que contactaram e ainda convivem, de uma forma ou de outra com ele.
Mesmo em situações de tensão, como durante o arranque
da Celnorte, nas palavras do Alberto vale Rego “a visita do
Ângelo era sempre bem-vinda e constituía um intervalo de
alívio das tensões daquele dia, tal a sensação de que a vida é
boa e segue bem, que transmitia”.
Ou como diz o José Freire “exigente e rigoroso, como tinha
que ser, tinha também a habilidade de manter um clima de
boa disposição nas equipas, mesmo em situações de maior
stress. Se era assim nas horas de trabalho, nas horas de lazer, quando as havia, era aquela companhia que não podia
faltar para que as mesmas passassem sempre animadas e
com boa disposição.”
Frenético, ficou conhecido como o “100 à hora”. Sempre com
a cabeça a fervilhar com novas ideias, impõe um ritmo intenso e difícil muitas vezes de acompanhar. O Júlio Lopes,
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Pela sua personalidade e caráter e pelo legado que já deixou
na indústria portuguesa de pasta e papel e na Tecnicelpa,
esta homenagem com a sua nomeação como sócio honorário da nossa Associação é mais que justa e merecida.
O Ângelo Loureiro faz parte da elite dos papeleiros da geração de 50. É uma fonte de inspiração para as novas gerações.

Julgo poder, em nome da Tecnicelpa, agradecer-te por
tudo o que fizeste pela Associação e pelo nosso setor, ao
longo destes 51 anos, desde que te iniciaste nas lides papeleiras em 1970.
Bem-haja e um grande abraço para ti, Ângelo.
(Agradeço ao João Vinagre, Fortunato Abrantes, Augusto Góis, Alberto Vale Rego, José Freire e Júlio Lopes pela
ajuda que me deram com informação importante que usei
neste texto)

NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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ÂNGELO LOUREIRO

O agradecimento
Boa tarde a todos!
Para quem não me conhece, eu sou o Angelo
Loureiro de quem o Carlos Brás acabou de elogiar
a minha acção curricular, da nascença até à data,
com umas palavras simpáticas, elogiosas,
honrosas, e não sei se merecidas!
Obrigado, e um forte abraço para ti e para quem
deu alguns detalhes de apoio ao bonito discurso.

Antes dos agradecimentos formais, queria pegar nas palavras do Carlos sobre a minha experiência de referência na
elaboração de contratos. Infelizmente, falhei no contrato
com um fornecedor de nome Covid 19, mas como podem
verificar resolvi o assunto a contento, e à data de hoje está
quase tudo ultrapassado.

Que satisfação, e que honra!

Passando agora aos agradecimentos,
- em primeiro lugar endereço os meus agradecimentos a
esta Assembleia e a todos os Associados da Tecnicelpa, razão bastante para a manutenção do nosso espirito associativo, e já lá vão 40 anos!
- em segundo lugar queria referir, e agradecer às 4 empresas onde trabalhei durante a minha vida profissional,
Companhia de Papel do Prado, Tecnil, Inapa e Portucel
(Portucel- Soporcel, The Navigator Company), empresas
que me permitiram adquirir os conhecimentos técnicos
relativos à floresta, pasta e papel, bem como um conjunto
de relações pessoais no âmbito da nossa actividade, ambos
postos ao serviço da Tecnicelpa, quer no âmbito nacional, quer no âmbito internacional nomeadamente ao nível da EUCEPA.
- de seguida queria agradecer a todos os Presidentes da
Tecnicelpa com quem colaborei, e a todos, a todos sem excepção, os que comigo colaboraram durante o meu desempenho como Presidente da nossa Associação. Em particular ao João Sá Nogueira, ao João Vinagre, ao Carlos Vieira
e ao Carlos Brás, pela confiança que em mim depositaram
para oficialmente representar a Tecnicelpa nos fóruns internacionais em seu nome.
- finalmente, à actual Direcção Executiva, e ao seu Presidente Vitor Lucas que me distinguiram com este título de
Sócio Honorário da Tecnicelpa.
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Antes de terminar, e para retribuir a recepção deste lindo
documento, gostaria de retribuir à Tecnicelpa na pessoa
do seu Presidente, outro documento original em papel de
marca de água do Instituto Papelero Español, que enaltece
a colaboração da Tecnicelpa na organização do evento técnico - II Congresso Ibero-americano de Celulose e Papelrealizado em Torremolinos, (primeira representação oficial
da Tecnicelpa) com a data de 26 de Junho de 1981.
Foi só há 40 anos!!!!
Obrigado a todos
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

VITOR CRESPO
Sócio n.º 353

“Since 1980”
A “nossa” Tecnicelpa
A comemoração realizada no dia 25 de Setembro, na Quinta
da Gracinda, foi mais do que um encontro de profissionais.
Foi um encontro de várias gerações, que representam e
simbolizam bem a evolução e história recente da indústria
de pasta e papel em Portugal. Ali se encontraram muitas
das personagens que protagonizaram a protagonizam esta
evolução, responsáveis por terem projetado o valor e qualidade destes produtos à escala global, e de forma inequívoca, à dimensão europeia. Passámos a ser respeitados pela
diferenciação, pelas vantagens do eucalipto, pelos equipamentos e máquinas de papel desenhadas de acordo com
os nossos critérios de valorização do produto, de forma a
maximizarmos o que de melhor se consegue em qualidade
pela matéria-prima, associada à melhor tecnologia de ponta, disponível no mercado. Não só ao nível dos processos
e tecnologias desenvolvidas nas fábricas, mas do trabalho
realizado no aperfeiçoamento genético, procurando melhorar a qualidade das espécies plantadas, de forma a obter
a melhor fibra e o mais alto rendimento de área plantada,
assim como o controlo de pragas, preservando as preocupações ambientais e de sustentabilidade.
Recordo o início dos anos 80, o enorme desconhecimento
na Europa pelo uso da excelente matéria-prima, o eucalipto. Tudo isto mudou ao longo dos anos, pelo elevado valor
dos nossos profissionais, operacionais, técnicos, engenheiros, comerciais e marketeers. Em cada uma das empresas
do sector, não tenho dúvidas que todos temos dado o melhor de nós próprios para tornar os produtos conhecidos e
de referência além fronteira.
E é neste contexto que alguém, com entusiasmo e paixão,
começa por escrever uma carta a três colegas do sector, sugerindo uma associação de técnicos. Esta carta é o despoletar de uma ideia, talvez até um sonho, à qual se seguem
várias reuniões num restaurante em Coimbra e, posteriormente, na Ordem dos Engenheiros, ainda em Coimbra.
Permitam-me o comentário e o parêntesis que, ao longo da
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minha vida profissional, um jantar com amigos e colegas de
profissão, resultou na maior parte das vezes em momentos
excelentes de descontração e também muito rico em troca
de experiências e de aprendizagem; de contatos que, por
muitas vezes me ajudaram e ajudei a encontrar soluções
técnicas. Assim, parece-me bastante óbvio que a Tecnicelpa
tenha a sua origem numa folha de papel e nuns encontros
em restaurantes. Só tinha que ter um bom resultado.
Voltando aos 4 colegas nossos, referia-me ao entusiasta
e apaixonado pela ideia, Sr. Augusto Góis, e aos restantes
fundadores, Eng. Henrique Dominguez, Eng. Fernando Sobreira e Eng. Alberto Vale Rego (sócio 1).
Assim nasce a Tecnicelpa – Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
A Tecnicelpa tem tido um papel fundamental em conseguir reunir todos os que tecnicamente, têm trabalhado e
estudado: produtores, professores, fornecedores. Mesmo
concorrentes, ao longo dos anos os sócios da Tecnicelpa encontram-se em conferências, congressos, exibições, sessões
de formação para partilhar experiências, desenvolvimentos industriais e científicos. Aliás, a única entidade nacional a manter uma atividade formadora e informadora tão
rica, num sector tão fundamental para o país.

O que assistimos neste 41º aniversário da Tecnicelpa foi
como que um reavivar de memórias e de partilha de momentos; foi o espírito de renovar os encontros agora que
podemos dizer, pós-pandemia covid_19.
Devo realçar um momento particular neste encontro: a nomeação dos sócios honorários Eng. Angelo Loureiro, Eng.
João Vinagre e Eng. Serafim Tavares. Que ao longo dos anos
tiveram o seu contributo para enobrecer o nome da ”nossa”
Tecnicelpa.
NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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O “travão” causado pela pandemia trouxe ao mundo um conjunto de preocupações e tópicos na agenda internacional
que irá, de forma indubitável, alterar as visões estratégicas
das empresas. Acredito que ainda pode ser um pouco cedo
falar disto, mas o tempo e as próximas gerações terão seguramente soluções à altura, assumindo a sua responsabilidade.
Acredito que estamos numa indústria de futuro, que também já está a sofrer a sua revolução e transformação, mas
que tem um papel nas preocupações das agendas internacionais. Deste contexto mais global e fazendo um “zoom”
para a Tecnicelpa, a Associação tem também um importante papel em acompanhar esta transformação. E acredito que
o saberá fazer bem, como o tem feito nos últimos 41 anos.

Parabéns, Tecnicelpa
Sala da Assembleia Geral da Tecnicelpa

PRÓXIMOS EVENTOS
TECNICELPA

EVENTOS TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

› “Tecnicelpa Innovation TALKS” - ONLINE - 27 e 28 outubro 2021 / 3 e 4 de novembro 2021
› Seminário “Packaging” - Novembro 2021
› Seminário “Manutenção fabril e fiabilidade” - Novembro 2021
› “Gestão de Fontes Radioativas” - Novembro 2021

EVENTOS INTERNACIONAIS
› PITA “Introduction to Wet End Chemistry” course - 9-10 Nov. 2021
› PULPAPER 2022 - 29-31 Mar. 2022, Helsinki - Finland

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Novos Sócios admitidos

Sócios excluídos

Universo atual de Sócios

Individuais: 5
Coletivos: 0

Individuais: 2
Coletivos: 0

INDIVIDUAIS: 389
COLETIVOS: 68

Novos Sócios Individuais admitidos
› Guilherme José Rosa Ferreira – CAIMA
› Sónia Isabel Torres Alves – UNIVERSIDADE DE AVEIRO
› Isabel Maria Teixeira Moutinho – SONAE Arauco (readmissão)
› Tiago Alexandre Pereira – ESTUDANTE
› Alexandre José Barreto do Vale – The Navigator Company
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TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

HISTÓRIAS
E MEMÓRIAS
HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Honorário n.º 4

Velhas histórias
Nos tempos, não muito distantes, nos quais fabricar papel
ainda era uma Arte, por vezes aconteciam episódios técnico-trágico-cómicos surpreendentes…

Estávamos no principio do Verão (o que tem a sua importância como veremos) e os papeleiros passaram um Verão
felizes produzindo, finalmente, papéis com gramagens constantes…

Não resisto a contar-vos uma história velha de uns 50 anos…
Uma pequena, mas conhecida e reputada fábrica de papel
do centro do país decidiu resolver o seu problema da regulação de consistência da pasta que alimentava a máquina.
Pretendia assim eliminar variações de gramagem nos papeis
que produziam…

Mas com a chegada do Inverno voltou a haver problemas de
variações de gramagens.
O conjunto da bomba e da caixa doseadora de nível constante funcionava perfeitamente.
Qual era então o “bruxedo” ?

A máquina era alimentada, por gravidade a partir dos tinões,
por umas rodas com alcatruzes que “doseavam” a quantidade de pasta que descia para os depuradores (areiros) da cabeça de máquina. Os “agitadores” e os alcatruzes destes tinões
eram de madeira.
Nada de bombas…
Nestas condições instalar um regulador de consistência
moderno era complicado até porque não havia ninguém na
fábrica capaz de assegurar a manutenção do equipamento…
A solução encontrada consistiu em instalar uma bomba
para alimentar uma caixa de nível constante da qual a pasta
saía para a máquina por uma fenda cuja abertura era regulada por um parafuso “doseador”.
A solução era simples, barata … e funcionou perfeitamente.
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Finalmente alguém pensou no accionamento da máquina
de papel.
A máquina era accionada de duas formas.
No início da laboração da fábrica existia apenas um sistema de rodas hidráulicas instalada no leito do rio Ceira, um
afluente do Mondego, que através de um (complicado) sistema de tambores e correias alimentava a fábrica em energia
mecânica.
Há medida que o tempo foi passando o caudal do rio foi diminuindo e tornando-se irregular.
Por isso foi instalado um motor que substituía o primitivo
sistema quando o caudal do rio era insuficiente.
Era este motor que accionava a máquina quando o sistema
bomba/caixa de nível foi instalado.
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
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Logo que a máquina passou a ser accionada “a partir do rio”
a velocidade passou a sofrer variações…mas a alimentação
continuou a ser constante.
Estava criado o problema e explicado o “bruxedo”.
A fábrica a que me tenho vindo a referir tem uma história
interessante que merece algumas breves linhas.
Criada em 1861 só iniciou a produção em 1868.
Chamava-se então Fábrica de Papel do Boque.
Em 1870 passou a ser propriedade da Firma Viúva Macieira e Filhos e passou a ser conhecida também por Fábrica de
Papel de Serpins.
Trabalhou durante 117 anos até 1986 quando foi obrigada a
cessar a actividade.
Produzia papéis então chamados de” impressão e escrita”,
brancos e de diferentes cores e em várias gramagens.
A pressão da concorrência e a redução do consumo nos
seus mercados tradicionais (África) ditou a suspensão da
actividade.

Terá tido a primeira máquina de produção continua instalada em Portugal.
E foi também a primeira máquina de papel em Portugal a
utilizar com êxito teias sintéticas em lugar das então clássicas, teias de bronze.
Foi classificada, com justiça, como de “Interesse Municipal”, no entanto a má sorte persegui-a imerecidamente.
Em 2001 as águas do rio atingiram valores nunca antes alcançados e provocaram enormes destruições. Em 2017 o incêndio que castigou toda a região reduziu a cinzas tudo o que
tinha escapado até então. Por razões complexas ( e lamentáveis ) os bombeiros não puderam intervir a tempo…
Em Março de 2018 a fábrica, da qual nada resta, foi “desclassificada como de Interesse Municipal”.
Assim desapareceu sem deixar vestígios mais uma unidade
fabril que fez história e que não merecia tão triste fim…

MIKE ODELL
Sócio n.º 951

Breakdowns
Breakdowns on paper machines are frustrating for all parties involved. Production personnel become understandably frustrated at having to take responsibility for downtime and loss of budget for causes beyond their control.
Management are most often unable to provide practical
assistance to aid the recovery process and are left to go into
damage control mode by handling delays to customer deliveries and stressing about irretrievable production losses.
Maintenance personnel are also stressed due to having to
organize resources and carry out repairs under pressure;
obviously with no possibility for any prior planning. The
industry statistics on machine breakdowns are in fact remarkably consistent when looked at over the long term –
meaning at least a 5 year average. A well maintained machine will need to have from 1.5 to 2% of its operating time
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devoted to scheduled maintenance. Despite this planned
maintenance commitment even the best maintained machines will typically suffer from 2.5 to 3% of their operating
time as unscheduled breakdowns. This breakdown time
can be further subdivided between equipment failures
and process disruptions. No matter the allocation between
scheduled maintenance, equipment failure and process
disruption, a total time loss for all these causes from 4% to
a maximum of 5% can be considered as the “normal and
economic” range for a well run and maintained paper
machine. If a machine consistently has more than 5% total time loss it is typical to find that both the production
and maintenance personnel are operating in “fire fighting”
mode and expending too much of their time sorting out
breakdowns. Consequently they have no emotional energy
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

left over to recover the situation. The upper boundary of
what is considered acceptable is 5% and beyond that the
situation should to be addressed with additional resources
(at least temporarily) and a recovery plan. There are clear
financial benefits to return a machine to operate consistently below 5% total time loss. Maintenance investment
and resource planning should be allocated to individual
machines according to how they compare to these industry
norms rather than by unilateral, across the board decisions.
So while in the short term breakdowns are frustrating and
disruptive they must be tolerated to a reasonable degree. In
the long term so long as the total lost time for all causes is
maintained within the industry standard statistics of 4 to
5%, the overall situation can be considered well controlled.
On a more personal level the most common breakdown an
individual usually experiences is with a car. Frustration,
delay and additional expense are the usual consequences
which all sounds remarkably similar to a breakdown on
a paper machine. But dear and gentle reader, have you
ever stopped to consider that a car breakdown can also be
a very positive experience? The following story serves to
illustrate that possibility…
A friend and I had been visiting our parents who had been
on holiday together in Marlborough, at the northern tip of
New Zealand´s South Island. Mark and I were returning
to Canterbury University in Christchurch to resume our
studies at Engineering School. The photo here was taken
just as we were about to depart on this 4 hour journey in
my much beloved Sunbeam Alpine. We had about an hour
of twisty winding unpaved gravel road ahead of us before
we would get to the nearest town of Picton. Mark had been
diving in the sea and caught two good sized crayfish (a local species of lobster) that we were taking home with us. So
with the prospect of an interesting drive and a good dinner
we set off to enjoy both. A minor irritation showed up after
a while as we became blocked behind a very slow moving
car that did not show any enthusiasm for the joy of travelling too fast on narrow winding gravel roads. But that was
soon solved by overtaking him with great skill and daring
which doubtless showered him with stones and caused
negative comments about my irresponsible driving. With
that problem behind us the next one soon showed up. “The
engine smells a bit hot” said Mark. “No, it’s just a hot day”, I
replied. But as a result of his comment, I anyway glanced
down at the temperature gauge. It was then that I noticed
the oil pressure has disappeared to zero. Something was
clearly very wrong and I had to stop immediately in the
middle of nowhere. The cause was obvious enough, the
sump plug had fallen out and all the oil had drained out
onto the road. Mark walked back and found a 100 metre
long oil slick on the road but alas the offending sump plug
was nowhere to be found. The car that I had so aggressively overtaken finally caught us up and stopped. He would
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have been justified if he had criticized my extremely impolite overtaking and then just driven off. However this
gentleman was a “Good Samaritan” and he volunteered to
tow us the remaining distance into Picton. He was driving
a Hillman Hunter which is too low powered to be a good
towing vehicle and could only just manage to tow the Sunbeam up some of the steeper hills. It turned out he was a retired car repair garage owner and when we reached Picton
he contacted the present owner of his former garage and
convinced him to come and open up after hours in order to
search through his box of odd and obsolete spare parts for
a left hand thread Rootes Group sump plug. True to the tradition of New Zealand country garages that never throw
away anything remotely useful, he just happened to find
a left hand thread Rootes Group sump plug. So before long
the Sunbeam was back on the road and apparently not
much worse for the experience. It later transpired the case
hardening on the cam shaft and cam followers had suffered from the brief time driving without oil but this was
minor damage and relatively easily repaired. That was not
the end of the generosity of our Samaritan. He then took us
home for dinner before sending us on our way. How could
we possibly thank him for such tolerance and helpfulness?
Our journey home became lighter by two crayfish donated
in appreciation of his service beyond the call of duty.
The Sunbeam had one other very annoying breakdown
feature. On odd occasions when driving in cold and rainy
weather the engine would suddenly stop for no apparent
reason. I could never find the cause but after half an hour
of standing still it would run again without me repairing
anything – weird. Over time I replaced everything electrical since the fault was obviously electrical - it always
is! Clearly I was getting water somewhere in the ignition
circuit? However I never did solve that problem and eventually when I sold the car as I moved to Finland it still had
that fault. Some forty six years later I did eventually get to
understand this problem thanks to a Finnish friend. Jouko
was describing his experience with a car suddenly stopping when the weather conditions were both humid and
close to freezing, due to ice forming internally in the carburetor. My Sunbeam also only stopped when it was cold
and humid so it is “quite likely” that carburetor icing had
been my problem. Half an hour with the car stopped would
have been sufficient to melt the ice and let it run again. In
Finland´s climate, carburetor icing is “not uncommon” with
older cars but in New Zealand´s more temperate climate I
was just not conscious that this was likely to be a problem.
However I digress. Breakdowns can be fun or if not actually fun they can be instructive and you get to meet
some nice people who will help you out. Having learned
colleagues with such diverse skills as catching crayfish or
understanding the thermodynamics of carburetors can be
quite helpful for maintaining vintage cars. I am also ever
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indebted to Mark for detecting the engine overheating
before I did and thus save the Sunbeam´s engine from
worse damage. Over the years the Good Samaritan’s tolerance and generosity has also stayed in my mind as a
positive example and much more so than if he had just
criticized my bad behavior and driven on. I benefited
from that experience more than just from sorting out the
Sunbeam´s problem. Even if I have not always succeeded to live up to his good example at least I remember it
as an ideal about how I should behave. The other thing
I have learned from the carburetor freezing episode that
is also highly relevant to breakdowns on paper machines
is that while electricians are always guilty until proven
innocent, they can be proven innocent even if it takes
many years. So keep an open mind and if you like meeting new people take up the hobby of vintage cars and you
will come enjoy the inevitable breakdown experience no
matter whether they occur in the middle of nowhere or
perhaps even in a paper mill!

One of the joys of vintage cars is that sense of uncertainty
that comes from never being quite sure when you are going
to get home. Every trip is an adventure.

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

Cronologia e factos relevantes para
a História do Papel em Portugal - II
NOTÍCIA DE UMA OFICINA DE PAPEL EM LISBOA
1623 - Carta Régia de 22 de Janeiro, fazendo referência à
concessão dada a Hieronime Agostini de la Torre para instalar uma unidade de produção de papel em Lisboa.

ENGENHO DE PAPEL DE JOÃO SILVEIRO
EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Em ano anterior a 1663, João Silveiro fundou um engenho
de papel, nos moinhos de cereal do Raposeiro, no lugar de
Água d’Alta, em Figueiró dos Vinhos2.

ENGENHO DE PAPEL DE VILA VIÇOSA
1636 - Início da construção de um engenho de papel nas terras do Paço de Vila Viçosa, por iniciativa de D. João, duque
de Bragança, futuro rei D. João IV, sob a orientação do mestre papeleiro, oriundo de Espanha, Francisco Ortiz de Montesinhos. A produção de papel ter-se-á iniciado no Inverno
de 1637, mantendo-se o engenho em actividade até 16411.

1
2

ENGENHO DE PAPEL DOS DUFOUR
EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS
1663 - Alvará de 17 de Junho, a favor de Francisco Dufour (superintendente das Ferrarias de Tomar e de Figueiró
dos Vinhos), para instalar, à sua custa, por um período de
seis anos, uns engenhos para produzir folhas de esparto,
arame cortante e uma oficina de papel.

RUAS, João. “O engenho de papel”, in Monumentos, n.º 27, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Lisboa, 2007, pp. 152-157.
PORTELA, Miguel. O fabrico do papel em Figueiró dos Vinhos no século XVII, Figueiró dos Vinhos, ed. do autor, 2012, pp. 11-14.
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Ruínas do Engenho de Papel de Vila Viçosa. Fotografia de Luís Santos. 18 de Agosto de 2019.

Os contratos celebrados com os trabalhadores
do engenho de papel foram feitos, em 1667, por
Pedro Dufour, já após o falecimento de seu pai,
Francisco Dufour. Admite-se, portanto, que
este engenho só tenha iniciado a laboração após
1667, com Pedro Dufour, mantendo-se em
actividade, com recurso a mão-de-obra
papeleira de origem francesa, até 1682/16833.

FÁBRICA DE PAPEL DE BARCARENA
1700 (?) - Fábrica de Papel da Ribeira de Barcarena, termo da
vila de Sintra, fundada por José Maria Ottone.

ENGENHO VELHO DA LOUSÃ

Em 10 de Agosto de 1753, Isabel Clara Cotta
Bandeira, viúva de José Maria Ottone, e seu filho,
Agostinho Ottoni Cotta Bandeira, alugaram esta
fábrica, por um período de 9 anos, a Jozé
Granara, “de nação italiana”, até então “servente”
na Fábrica de Papel da Lousã. O contrato de
arrendamento obrigava Jozé Granara a comprar
toda a matéria-prima necessária à laboração da
fábrica, no armazém de trapo que os senhorios
possuíam na cidade de Lisboa, herança de José
Maria Ottone6.

Anterior a 1699 - Desconhece-se, com rigor, o ano da sua
fundação, mas a pauta alfandegária de 1699 refere diferentes tipos de papel e papelão produzidos na Lousã.

Em Abril de 1769, a Fábrica de Papel de
Barcarena já não pertencia aos herdeiros
de José Maria Ottone.

COMÉRCIO DE PAPEL
1679 - Notícia sobre o comércio do papel na vila de Aviz: arrematação em hasta pública das rendas de venda de papel,
pelo período de um ano4.

Em 1713, era explorado por José Maria
Ottone, oriundo de Sant’ Ambrogio de Voltri,
Génova, onde nascera a 14 de Abril de 1671. Com
o início da laboração da Fábrica de Papel da
Lousã em 1716, passa a ser conhecido como
Engenho Velho. A sua existência permaneceu
no imaginário local até aos nossos dias5.

Ibidem, p 15.
PORTELA, Miguel. “O arrendamento das rendas do papel, sal, carros, vinho e do real da carne da vila de Avis em 1679”, in Jornal
Alto Alentejo, n.º 694, Portalegre, 28 de Outubro de 2020, p. 19.
5
SANTOS, Maria José Ferreira dos. “José Maria Ottone e a indústria do papel em Portugal no século XVIII”, in O Papel ontem e hoje,
Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra e Renova, 2008, pp. 45-46.
6
AUC, Livros notariais da Lousã - Tabelião Sebastião Coelho de Sousa (Dez 1752 - Julho 1756) - V-I.º E-19-I-39, fl.31v-32v. Informação
gentilmente cedida, pela distinta investigadora e amiga Dra. Ana Maria Leitão Bandeira, do Arquivo da Universidade de Coimbra.
3

4
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TECNICELPA
Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel

ARTIGOS
DE OPINIÃO
CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

A desconstrução “consentida”
do patrimônio documental sobre
a memória, história e cultura
tecnológica armazenadas em papel
Uma das maneiras mais interativas de se preservar e compartilhar história, memória e cultura setorial é através de
documentos impressos em papel (livros, revistas, documentos, quadros, fotografias, mapas, etc.). O ato de segurar
um objeto de papel para entender o que ele traz de conhecimentos parece que promove uma atenção e uma emoção
muito maiores do que os demais tipos de mídia. Talvez isso
possa ser explicado quanticamente pelas interações entre
as ondas emitidas por pessoas e pelos objetos por elas sendo observados e folheados. Ou talvez por usarmos nesse
ato diversas percepções sensitivas ao mesmo tempo: visão,
tato, olfato, audição, etc.
Apesar do enorme patrimônio tecnológico armazenado
em publicações em papel e que nos ajudam a conhecer
tecnologias, empresas, pessoas e desafios e conquistas que
sucederam em tempos variados de nossa evolução setorial,
tenho percebido que esse mesmo setor que fabrica o papel
aparentemente vem-se afastando da preservação desse
rico legado cultural. Inúmeras bibliotecas e centros de documentação têm sido “doados” ou tendo seu acervo destinado à reciclagem de papel. Isso tem acontecido em empresas
industriais, universidades, centros de pesquisa públicos e
privados e até mesmo em nossas próprias associações técnicas, em praticamente todos os países. Uma verdadeira devastação para a história e memória do setor. Concomitantemente a isso, inúmeras revistas e entidades associativas
estão desaparecendo, e com a sua extinção, também suas
publicações técnicas são esquecidas e se perdem em pouco
tempo. As explicações para essas demolições da cultura armazenada em papel são simples: dizem os que destroem
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bibliotecas que elas não atraem mais o público (mas nada
se faz para torná-las atrativas) e que os custos de mantê-las
são elevados. Na verdade, quase todos estão buscando mais
espaço físico nas organizações com ocupação nova dos espaços das bibliotecas e redução de custos fixos (funcionários e aquisição de livros, revistas, etc.).
A facilidade no uso da mídia digital tem sido um dos fatores
para promover esse descaso com as bibliotecas tradicionais
e sobre as coisas que foram desenvolvidas no milênio passado. Infelizmente, muitos de nossos técnicos de uma geração
que encontrou mecanismos poderosos de busca na internet
passaram a acreditar que as publicações de mais de 10 anos
de idade são obsoletas e “velhas”. Tenho ouvido isso com frequência em minhas aulas de pós-graduação a técnicos do
nosso segmento. Curioso isso acontecer em um setor que
possui alicerces em tecnologias geradas em muitos casos
há mais de um século (conversão da madeira em cavacos,
processo kraft, branqueamento em multi-estágios em baixa
consistência, refinação das fibras, sistemas de recuperação
de licor, etc.). Obviamente, tivemos evoluções e melhorias
fantásticas em escalas de produção e em eficiências e continuidades operacionais, mas os fundamentos tecnológicos
básicos e iniciais ainda estão presentes em praticamente todas as etapas de nossos processos produtivos.
Outro fator que tem sido crítico para a perda crescente da
memória setorial são as fusões e aquisições entre empresas
e organizações. Em geral, quando uma empresa ou organização técnica é absorvida por outra, existe uma rápida e bem
motivada orquestração para eliminação de documentos,
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conquistas e desenvolvimentos anteriores da organização
“perdedora”. Como a história costuma ser contada pelos
vencedores, toda a memória tecnológica de uma das empresas acaba se perdendo, bem como as conquistas de pessoas que um dia foram ícones tecnológicos do setor.
Ao se escrever um artigo científico inicialmente se realiza
uma criteriosa revisão bibliográfica para situar o pesquisador sobre o que já existe de conhecimento sobre o assunto
escolhido para estudar. Da mesma forma, qualquer problema técnico em uma empresa deveria ser iniciado com uma
busca dos conhecimentos que existe sobre o processo em
si ou sobre o equipamento que necessita uma ajuda para
ganhar desempenho. Isso em geral se consegue em repositórios de documentos que as empresas possuem em suas
instalações ou em outros centros de informações e documentações, como aqueles “ainda existentes” nas associações técnicas do setor. A prática, entretanto, tem mostrado
que os técnicos têm pressa, pois a pressão sobre os prazos é
enorme. Com isso, quando muito fazem uma busca apressada com o Google e partem para testar na base do acertar/
errar. Em geral, “quem tem pressa come cru”, como diz o conhecido ditado popular.
Eu sempre fui um técnico que se preocupou em observar o
passado, as ações e conhecimentos desenvolvidos em tempos anteriores para oferecer os alicerces das tecnologias e
dos sucessos hoje conquistados. E também para entender
os fracassos de algumas tecnologias e procedimentos. Ou
seja, o presente tem origem em coisas do passado, em tempos mais ou menos recentes. Por outro lado, temos que ao
mesmo tempo olhar as rotas de futuro para esse nosso segmento produtivo, permitindo assim que as pessoas do presente possam melhorar suas decisões e ações no caminho
de futuros incertos. Com isso, as chances de se tornarem
vitoriosas serão maiores, mesmo com as dificuldades de
épocas turbulentas.
Definitivamente, algo precisa ser feito para impedir que
nosso setor de celulose e papel perca sua memória e fique
com uma cultura tecnológica restrita e impregnada de
“mesmices”. Entendo que esse papel deveria ser liderado
pelas associações técnicas, mas como criar uma cultura em
um meio que também está muito preocupado em sobreviver e em reduzir custos e serviços? Como dificilmente esse
sentimento nascerá espontaneamente dentro das associações em seus planos estratégicos, o melhor seria que as
empresas do setor estimulassem a que as suas associações
técnicas representativas de sua classe empresarial se ocupassem com propostas bem estruturadas para esse resgate
e preservação da memória, história, cultura e disseminação
de conhecimentos para dentro e fora de suas organizações.
Ou seja, tornar o setor mais visível e transparente para
uma sociedade que ainda conhece pouco sobre ele e sobre
as pessoas que nele exercem suas atividades profissionais.
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Será que isso seria sonhar demais? Pelo menos estou tornando público esse sonho, na esperança de que eu possa
continuar ajudando na preservação desse “ainda disponível” patrimônio setorial.
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JOÃO VINAGRE
Sócio Honorário n.º 88

GUERRA aos PLÁSTICOS
(continuação)
No seguimento do artigo da edição anterior nº 66, da guerra aos plásticos
e metais raros, vou analisar algumas curas e novas doenças.

El Interceptor – barco ecológico de recolha de lixo em rios (ver vídeo)

DOENÇAS

CURAS

1- Máscaras e luvas
Com a epidemia, apesar da recomendação da DGS de que
após o seu uso devem ser colocados no lixo comum-contentor azul, verifica-se que os oceanos estão invadidos de
mais plástico assim como as ruas. Vários animais morrem
por asfixia.

1- Limpeza de rios e lagos –(Ver vídeo).
https://www.youtube.com/watch?v=fzokLmjPJ8I

2- SIMAR
Continua a ser deficiente a recolha dos contentores, com
cheiro nauseabundo.
Na conta mensal dos utilizadores, o peso de custo com resíduos sólidos e águas residuais tem sido mais elevado que
o custo da água.
3- Carros elétricos
Continua a ser hoje o maior problema dos metais pesados.
4- Degelo dos polos
Continuam a derreter prevendo-se para muito breve a subida dramática do nível da água do mar.
As consequências serão desastrosas.

Esta solução em que a embarcação é movida a energia renovável, seria uma ótima solução para a limpeza dos rios
Tejo, Guadiana, Douro, Alqueva, Castelo do Bode que são os
de grande dimensão.
O possível investimento não justificará, nos de menor dimensão.
2- Aplicar multas com o auxílio de drones, a funcionar de
dia e noite em pontos mais críticos.
3- Mobiliário resistente para espaços ao ar livre.
Um banco de jardim utiliza 86 Kg de plástico e com maior
durabilidade do que os de madeira. A reciclagem do plástico poderá vir a ser uma economia circular, como já acontece com o papel.
4- O acordo de Paris
O acordo de Paris está muito longe de ser aplicado por falta
de responsabilidade política. Muita teoria e pouca ação.

5- Vulcão em La Palma nas ilhas Canárias
A corrente de lava já chega ao Oceano Atlântico, com a subida do nível da água e com a libertação de gases venenosos.
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ARTIGOS TÉCNICOS
Prevenção e Controlo da Legionella em Circuitos de Água
Parte 6
(continuação da edição anterior)

A qualidade da água da rede predial e a prevenção
e controlo da Legionella
Vitorino de Matos Beleza2 e Sofia Assunção Fernandes1

6.1 – Introdução
A Lei 52/2018, de 20 de agosto, alterada pela Lei n.º 40/2019 de 21 de Julho, aplica-se às “redes de águas prediais, designadamente água quente sanitária”, alínea c) do n.º 1 do Artigo 2.º, sendo, segundo o n.º 3 do mesmo artigo, excluídos os sistema que estejam localizados em edifícios afetos exclusiva ou predominantemente ao uso habitacional (a), ou inseridos em
edifícios exclusiva e predominantemente de escritórios (b), considerando-se como tal os edifícios em que pelo menos 50%
da área total se encontre afeta a habitação, exceto se instalados nas zonas comuns de grandes superfícies comerciais ou
frações autónomas destinadas ao comércio a retalho que disponham de uma área de venda igual ou superior a 2000 m2,
ou (c) inseridos em edifícios e espaços que não sejam de acesso e utilização pública. A presente Lei obriga os responsáveis
por estas redes “a elaborar e aplicar um programa de manutenção e limpeza por forma a prevenir o risco de proliferação e
disseminação da Legionella, mantendo um registo atualizado das ações efetuadas, em termos a definir por portaria”. Para
além desta obrigação, devem adotar sempre as medidas determinadas pela autoridade de saúde.
A Lei 52/2018 faz referência (artigo 9.º) à publicação de uma portaria com: a) definição dos níveis de risco definido em função dos resultados obtidos no controlo regular da Legionella; e b) descreve as medidas a adotar em função da classificação
de risco de contaminação e disseminação de Legionella que decorra dos resultados analíticos apurados. No mesmo artigo
refere-se ainda a necessidade de comunicar à autoridade de saúde local nos casos de risco elevado, num prazo de 48 horas
da deteção da situação, os resultados analíticos e as medidas adotadas. Esta comunicação e feita em formulário que consta
da portaria. Como consequência do disposto naquele documento legal, foi publicada e entrou imediatamente em vigor a
Portaria 25/2021, de 29 de janeiro. No seu Anexo I definem-se os limiares de concentração de Legionella e medidas a adotar
em função dos resultados analíticos obtidos. Para as redes prediais de água, designadamente água quente sanitária, aplica-se o quadro da “PARTE D”, cujas notas são extremamente importantes, das quais destacamos: 1) Nos ensaios analíticos
deve-se pesquisar a Legionella spp e, se for detetada a sua presença na amostra, a Legionella pneumophila; 2) Sempre que
se verifique a presença de Legionella pneumophila, o risco é considerado elevado; 3) Os limiares propostos para a Legionella
spp são obtidos pelo método de cultura conforme a norma (ISO 11731, última versão atualizada) ou outro método de cultura acreditado. Caso se use o método PCR, um resultado positivo, que pode ser um falso resultado, obriga à realização do
exame, na mesma ou duplicado da amostra, pelo método de cultura.

1

Osminergia, Projetos, Equipamentos e Sistemas, Lda. Correspondência: vmb@osminergia.pt
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6.2 – Programa de monitorização e tratamento de água
Entendemos que é importante que, para as redes prediais, a prevenção e controlo da Legionella seja assegurado por um
Plano de Prevenção e Controlo de Legionella, PPC-LEG, preparado nos termos do Artigo 6.º da Lei 52/2018. Ele deve integrar todos os aspetos descritos no n.º 3 do Artigo, aos quais associaríamos um Plano para Segurança da Água que, segundo
sugestão da ESCM&ID2, deve incluir:
› Uma descrição atualizada de cada rede de água à qual se deve juntar um diagrama de fluxo;
› Uma avaliação de risco que inclua a identificação das redes de água;
› Um plano de gestão atualizado para controlo dos riscos e que inclua o programa de monitorização que assegure que
os controlos são efetivos;
› Uma revisão dos procedimentos de governança, incluindo a estrutura de gestão, as responsabilidades e obrigações
dos indivíduos envolvidos;
› Necessidades de formação e avaliação de competências; e
› Planos para lidar com eventos previsíveis, como resultados adversos ou um caso (ou casos) associado a falhas críticas
no sistema (por exemplo, falha importante do equipamento, como uma bomba doseadora de biocida).
Parte importante do PPC-LEG é o programa de monitorização e tratamento de água de um sistema, como está previsto na
alínea g) do n.º 3 do Artigo 6.º da Lei 52/2018. Os procedimentos técnicos desse programa devem ser definidos em Despacho
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e do ambiente. Infelizmente, até à data - 5/10/2021, tal despacho ainda não foi publicado. Como foi, oportunamente, tornado público o projeto do despacho (P/D), faremos referência
a alguns princípios nele abordados, dada a necessidade de os utilizar quanto antes para prevenir o desenvolvimento e
disseminação da Legionella nas redes prediais.
No ponto 3.3 do P/D são definidos os pontos de amostragem nas redes de água fria, concretamente: entrada da rede predial,
nos reservatórios, e nos pontos representativos da extremidade de rede (chuveiros e torneiras) identificados na avaliação
do risco. Existindo reservatório à entrada da rede de água fria, é razoável admitir a instalação de um sistema que recicle
a água do reservatório que inclua, pelo menos, um controlador para adição automática de desinfetante, com capacidade
mínima de reciclar o volume de água do reservatório em cinco horas (ver fig.2). Neste caso, o ponto de amostragem deve
ser feito na linha que alimenta a rede, isto é, a jusante do grupo hidropressor. Nas redes de água fria mais complexas deve
ser incluída a amostragem em pontos de uso com risco mais elevado, nomeadamente em cozinhas e copas.
Para a rede de água quente sanitária, o P/D indica os seguintes pontos de amostragem:
a) Na válvula de descarga de fundo do reservatório de água quente ou do termoacumulador, ou no primeiro ponto após
o termoacumulador, se o mesmo não tiver válvula de descarga;
b) Na saída do reservatório (preferencialmente no coletor de saída) ou no ponto o mais próximo deste;
c) Na saída do permutador de placas (no caso de não ficar no circuito primário); na rede de retorno de água quente, quando
prevista (preferencialmente no coletor de retorno);
d) Nos pontos de uso, especialmente os de extremidade (chuveiros e torneiras).
O P/D admite o reajustamento dos pontos de amostragem “sempre que necessário, nomeadamente, após avaliação do risco
aos equipamentos, às redes e aos sistemas, após uma alteração estrutural ou após ações de inspeção de rotina, devendo coincidir
com os pontos críticos identificados”.
Como a maior parte das atuais redes prediais são abastecidas com água da rede pública, o tratamento de água destes sistemas resume-se, em alguns casos, ao reforço da concentração de desinfetante quando existe um reservatório entre a rede
pública e a predial e, em poucos casos sistemas de filtração, amaciamento e adsorção em carvão em carvão ativado. A
integração destes sistemas deve ser feita com uma avaliação de risco porque podem criar condições favoráveis ao desenvolvimento da Legionella e outros microrganismos. Nestas circunstâncias, O P/D não integra procedimentos particulares
para além daqueles que já foram referidos.
O Programa de Monitorização da Qualidade da Água para as Redes de Água Fria e Redes de Água Quente Sanitária (AQS),
é apresentado, essencialmente, no anexo I do P/D, na forma de um quadro que transcrevemos como quadro 1, e um conjunto de notas que, pelo espaço que ocupam, apenas acrescentaremos alguns comentários que julgamos oportunos.
2

ESCM&ID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, “European Technical Guidelines for the Prevention,
Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species - 2017”, Basileia, Suíça.
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Quadro 1 – Programa de Monitorização da Qualidade da Água para as Redes de Água Fria
e Redes de Água Quente Sanitária (AQS)

Comentário ao controlo estabelecido – No ponto 5, do D/P escreve-se: “na escolha dos parâmetros a monitorizar e respetiva frequência de monitorização da qualidade da água, são observados os seguintes critérios: “5.1 De caráter indicativo
– Para as redes de água quente sanitária e de água fria, no anexo I do presente despacho apresentam-se os parâmetros a monitorizar e a respetiva frequência de análise, que deverá ser ajustada de acordo com a avaliação do risco efetuada”. Atendendo que,
de acordo com o senso comum, considera-se como indicativo o que não tem caráter obrigatório ou impositivo, e podendo
dar origem a dúvidas, era útil que, no próprio despacho, fosse bem definida a designação caráter indicativo.
O conjunto de parâmetros definidos no quadro 1 pode, com algumas reservas que adiante se apresentam, ser aceitável. O
mesmo não acontece quando existe um reservatório entre a rede pública e a predial. Num caso deste tipo, o risco de contaminação da água, particularmente no próprio reservatório, aumenta, merecendo, então, um controlo microbiológico mais
robusto com a inclusão do controlo de outros microrganismos, no mínimo coliformes e Escherichia coli.
Comentário à Nota 1 do quadro 1 - Nas redes de AQS, é difícil detetar desinfetante nos pontos de uso (cloro livre ou dióxido
de cloro) a não ser que se instale, para cada rede, um sistema dedicado para controlo e doseamento de desinfetante. Dada
a instabilidade dos dois desinfetantes a temperaturas entre 55 ºC e 60 ºC, as concentrações de desinfetante a considerar
para que se cumpram os requisitos definidos nesta nota devem ser elevadas, situação que agravará consideravelmente os
processos corrosivos no sistema. Para conseguir esses objetivos torna-se necessário instalar, para cada rede de AQS, um
sistema automático e autónomo, com a agravante de ser necessário instalar um gerador de dióxido de cloro se for este o
desinfetante escolhido. Por outro lado, estes circuitos têm muitos períodos em que não há circulação de água, dificultando
o controlo da dosagem de desinfetante. Para prevenir o desenvolvimento da Legionella será preferível impor à rede temperaturas mais elevadas para a AQS, de preferência entre 55 ºC e 60 ºC.
Comentário à Nota 2: A frequência definida no quadro para a medição da temperatura em pontos da rede de AQS pode
ser aceitável em sistemas de pequena dimensão. Se passarmos para unidades de média e grande envergadura (hotéis, agremiações desportivas, unidades industriais, etc.), com bastantes redes de AQS, a frequência indicada faz com que o controlo
tenha custos elevados. Justifica-se? Parece-nos ser mais razoável diminuir a sua frequência, e que a medição funcione
como verificação, no mínimo, trimestral, do(s) termómetro(s) instalados nos termoacumuladores, permutadores de calor e
reservatórios. A obrigatoriedade da instalação de bons termómetros e a sua periódica verificação será muito mais interessante e eficaz do que a frequente e discreta medição da temperatura.
Comentário à Nota 3: A monitorização do pH em contínuo só se justifica quando, por qualquer motivo, for necessário
controlar o pH, como, por exemplo, no caso de ser exigida a prevenção da precipitação de carbonato de cálcio na rede
predial. Recorda-se que, de acordo com Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2027 de 7 de
dezembro (DL), o valor do pH da água da rede predial deve estar compreendido entre 6,5 e 9,5.
(continua na próxima edição...)
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iPLANT – projeto de inovação na identificação e produção
de plantas melhoradas de eucalipto
Rute C. Nogueira1*, Luís Fontes2, Mário Louro2, Ivone Neves1, Luís C. Leal2
1

Viveiros do Furadouro, Quinta do Furadouro, 2510-582 Olho Marinho, Portugal;
2
Altri Florestal, Quinta do Furadouro, 2510-582 Olho Marinho, Portugal
* E-mail do autor de contacto: rute.nogueira@altri.pt

O aumento na capacidade de produção industrial alcançada nos últimos anos no setor
da pasta e papel conduziu ao aumento de procura de matéria-prima, tornando premente uma floresta mais produtiva e eficiente para manter a competitividade a nível
global. Adicionalmente, face ao contexto atual de alterações climáticas, é necessário
integrar novos critérios de seleção de plantas para que a floresta tenha maior resiliência e adaptabilidade a fatores bióticos e abióticos que ponham em risco a sobrevivência das plantações e a disponibilidade de madeira.
Iniciado em outubro de 2018 e com término previsto em setembro de 2021, o projeto
iPLANT tem como objetivos disponibilizar plantas com características que contribuam para superar os desafios atuais, ao mesmo tempo inovando o sistema de produção de plantas para que seja mais eficiente. Este projeto engloba a participação e o
know-how de várias entidades públicas e privadas, entre as quais os grupos Altri (pelos Viveiros do Furadouro e Altri Florestal) e The Navigator Company (pela Navigator
Brands, Navigator Forest, Instituto Raiz e Viveiros Aliança), o Instituto Superior de
Agronomia (ISA) e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).

Figura 1 – Sistema de iluminação
artificial instalado na estufa de pés-mãe
dos Viveiros do Furadouro.
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Numa primeira fase do projeto, selecionou-se um conjunto dos melhores materiais
genéticos de ambas as empresas (Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens e híbridos de
diversas espécies) em relação aos fatores de crescimento, propriedades da madeira e
sobrevivência a diferentes condições edafoclimáticas. Foram também identificadas
as limitações dos sistemas de produção de plantas, bem como, os requisitos que deverão ser cumpridos em cada sistema para aumentar a eficiência do viveiro na produção
e disponibilização de plantas.
Considerando o método de produção de plantas através de clonagem por miniestacaria, foram identificados desafios e requisitos em cada fase do processo:
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A gestão adequada das plantas que dão origem aos rebentos que são postos a enraizar, denominadas pés-mãe, tem impacto na
quantidade e qualidade dos rebentos produzidos e na sua capacidade de enraizar. Em estudos anteriores têm sido descritos alguns
fatores que podem influenciar o enraizamento do eucalipto, dependendo da espécie, tais como: a intensidade de luz, o fotoperíodo
e a qualidade espectral (Fett-Neto et al., 2001, Fogaça e Fett-Neto, 2005, Ruedell et al., 2013), a nutrição (Schwambach et al., 2005),
e as condições de temperatura e humidade (Louro, 2011).
No decorrer do projeto, foram efetuados diversos trabalhos de investigação para dar uma resposta inovadora às principais limitações e requisitos identificados, com o intuito de atualizar o protocolo de clonagem com melhorias nas diversas fases do sistema
à escala operacional, possibilitando uma produção mais eficiente de plantas e de um leque mais alargado de materiais genéticos.
Focando os ensaios mais relevantes, procedeu-se à instalação de iluminação artificial LED no parque de pés-mãe dos Viveiros do
Furadouro, de forma a testar em ambiente controlado o efeito da quantidade e qualidade da luz na produtividade de estacas e
eficiência no enraizamento durante vários ciclos de colheitas a uma escala piloto. Foram instalados quatro tipos de espetros de luz
(três com diferentes intensidades de vermelho-longínquo e um semelhante à radiação solar), definiu-se um fotoperíodo de 16h,
e selecionaram-se seis clones de E. globulus de entre os que estão em produção operacional e dos que têm elevado potencial para
passarem a ser produzidos operacionalmente. Após um ano de ensaio, pode destacar-se o aumento do número de estacas produzidas e enraizadas em todos os tratamentos de luz, com ganhos de até 50% face ao controlo. Por outro lado, registou-se um impacto
negativo na taxa de enraizamento dos rebentos sob efeito de iluminação artificial. Estes resultados colocam o desafio de ajustar
o sistema de produção quando se usa luz suplementar, de forma a capturar não só o ganho na produtividade, como também na
taxa de enraizamento.

Figura 2 – Ensaio de espetros de luz instalado no parque de pés-mãe dos Viveiros do Furadouro.
No parque de pés-mãe dos Viveiros do Furadouro, utiliza-se atualmente um substrato misto de perlite e zeolite. Dado esta ser
uma alteração recente, é pertinente compará-lo com outros tipos de substrato. No âmbito do projeto, foram avaliados cinco tipos
de substrato, individualmente ou em mistura – perlite, perlite fina, zeolite, fibra de coco e areia – num total de dez tratamentos.
Após nove meses de colheitas, obteve-se no substrato de perlite o maior número
de estacas produzidas por m2 de pés-mãe, e na zeolite a melhor taxa de enraizamento (79% dos rebentos enraizados). Tem sido identificada uma tendência para
ganhos superiores nos pés-mãe plantados em substratos compostos por perlite e
zeolite, contrariamente à areia e fibra de coco, com os piores resultados. Com os
dados disponíveis até ao momento, e para as condições atuais de gestão do sistema de produção, o substrato misto de perlite e zeolite utilizado nos Viveiros do
Furadouro mostra ser uma opção bastante viável, ao aliar um bom desempenho
de produtividade e enraizamento.

Figura 3 – Ensaio de substratos instalado
na estufa de I&D da Altri Florestal.

Efetuou-se uma amostragem destrutiva dos pés-mãe para análise do sistema radicular, e observou-se em todos os substratos um desenvolvimento idêntico, com
uma densidade radicular semelhante entre tratamentos. A principal diferença
identificada ocorreu na zeolite, com maior secura, possivelmente devido à sua
elevada capacidade de adsorção e troca catiónica, que lhe permite facilmente ganhar e perder água sem alteração da sua estrutura (Gül et al., 2005). Adicionalmente, os tratamentos com areia e fibra de coco evidenciaram excesso de humidade. Os diferentes graus de hidratação identificados, bem como a mortalidade

info tecnicelpa 67

ARTIGOS TÉCNICOS

18
29

de pés-mãe, revelaram a importância de um controlo do regime de fornecimento de água e nutrientes em função do tipo de substrato, o que conduziu ao aumento da frequência de fertirrega aplicada à zeolite e, inversamente, à diminuição na areia e fibra de coco.
No seguimento de inovar o processo de clonagem usufruindo de novas tecnologias, foram realizados diversos
testes de promoção do enraizamento em sistema de aeroponia (ilustração de exemplo na Fig. 4), com benefícios
sobretudo ao nível da otimização do espaço útil de produção do viveiro. A aeroponia é uma prática de cultivo
sem utilização de substrato, sendo as estacas mantidas
suspensas no ar, apoiadas habitualmente acima de onde
se prevê a formação das raízes, e em que a hidratação e
nutrição da base das plantas é realizada por aspersão de
uma solução de circulação com as características pretendidas. Num contexto científico, esta técnica permite
avaliar os resultados dos tratamentos aplicados para a
promoção do sistema radicular de forma imediata e não
destrutiva, possibilitando um acompanhamento regular
nas diversas fases de enraizamento.
Figura 4 – Ilustração exemplificativa de sistema de aeroponia.
Fonte: https://www.eco-growing.com/aeroponia/
Foram realizados vários ensaios com recurso a kits de aeroponia e auxina IBA (ácido indol-butírico) de novembro/2019 a fevereiro/2021, tendo-se avaliado o efeito no enraizamento e sobrevivência de estacas de diversos tratamentos e variações ao processo
habitual de promoção radicular, entre as quais: no método de aplicação da hormona IBA; no período durante o qual as estacas
estiveram sujeitas à hormona; na concentração de hormona diluída na solução de circulação; diferentes condições ambientais e
de luz artificial (em câmara de crescimento, no laboratório, em estufa); sem corte do ápice e parte terminal das folhas; e colheita de
rebentos em pés-mãe plantados junto a gotejadores de rega vs colheita aleatória).

Figura 5 – Kits utilizados para os ensaios de aeroponia.
Os resultados destes ensaios foram bastante promissores, apesar de se ter identificado o estado fisiológico dos pés-mãe e a qualidade das respetivas estacas como importantes condicionantes ao desenvolvimento de raízes e ao sucesso de implementação
desta metodologia. Com este sistema inovador, foram alcançados enraizamentos na ordem dos 100% em estacas de clones bastante recalcitrantes ao enraizamento. Além da qualidade dos rebentos, outras condições mostraram influenciar o enraizamento
e sobrevivência das estacas, nomeadamente a temperatura ambiente, humidade no interior do kit, e modo de aplicação e concentração da hormona IBA, com elevada mortalidade das estacas e formação de callus bastante desenvolvidos quando em níveis
desadequados.
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Figura 6 – Sistema radicular de estacas provenientes dos ensaios de aeroponia: a) formação de callus,
sem desenvolvimento de raízes; b) e c) exemplos do desenvolvimento radicular de estacas.
No decorrer do projeto iPLANT, outros ensaios foram realizados no âmbito da promoção da produtividade, do enraizamento,
da fitossanidade e do atempamento em viveiro por ambas as empresas, com resultados e ganhos que conduziram a alterações e
melhorias nos sistemas de propagação vegetativa existentes. Relativamente à implementação de tecnologias com um custo de
investimento mais elevado – como a iluminação artificial – irá realizar-se uma análise económica considerando os custos e benefícios gerados. O projeto IPLANT permitiu identificar plantas produtivas, resilientes a fatores de stress resultantes das alterações
climáticas, com propriedades da madeira adequadas para produção de pasta e papel, bem como tornar mais eficiente o processo
de produção de plantas conduzindo a benefícios relevantes para a fileira do eucalipto.

Figura 7 – Membros da equipa iPLANT dos Viveiros do Furadouro e Altri Florestal.
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Determinação de hidratos de carbono em materiais
lenhocelulósicos e a sua relevância em estudos
de viabilidade técnico-económica
Ricardo Jorge Oliveira, Maria J. Mota, Susana R. Pereira, Paula Pinto
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Quinta de S. Francisco, Apartado 15, 3801-501 Eixo, Portugal
paula.pinto@thenavigatorcompany.com

Estima-se que em Portugal sejam produzidas anualmente cerca de 13 milhões de metros cúbicos de madeira direcionados à indústria, resultando na produção de cerca de 1.3 milhões de metros cúbicos de casca (Fonte: EU Eurostat Database 2020). Na indústria
da pasta e papel o destino tradicional da casca gerada é a queima para produção de energia termoelétrica. No entanto, esta biomassa lenhocelulósica (BLC) pode ser valorizada e usada como matéria prima para a produção de produtos de valor acrescentado.
A BLC representa uma fonte alternativa e renovável às típicas matérias-primas fósseis usadas atualmente para a produção de
combustíveis, químicos, plásticos, entre outros, sendo uma matéria prima abundante e com um elevado potencial de utilização.
Os principais componentes da BLC são a celulose, hemiceluloses e lenhina, que organizados numa estrutura complexa fazem
com que este tipo de biomassa seja naturalmente recalcitrante. A composição química da BLC é ainda assim altamente variável,
sendo afetada pela genética associada à planta, pelo crescimento, clima, método de colheita e armazenamento. Uma vez que não
é possível controlar esta variação inerente, a sua caracterização química é essencial para avaliar a composição real destas matérias primas, um passo crucial para a avaliação técnico-económica de potenciais vias de valorização. Esta análise permite fazer
a comparação entre diferentes BLC e calcular de forma realista os rendimentos de produção de um determinado produto. Estes
dados são importantes na identificação das matérias primas mais adequadas para determinados processos de conversão, podendo
viabilizar ou não o scale-up necessário para a implementação industrial.
Para a determinação dos hidratos de carbono em BLC existem métodos bem estabelecidos, nomeadamente os indicados pelo
NREL (National Renewable Energy Laboratory) e TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry), sendo que ambos
aplicam uma hidrólise ácida com ácido sulfúrico em duas etapas: 1) Hidrólise com ácido sulfúrico concentrado (72 %), para abrir
a estrutura deste material; 2) Hidrólise ácida diluída (6 % de ácido sulfúrico) com aquecimento (100 – 120 ºC), para a hidrólise dos
polissacarídeos nos respetivos monómeros, que são posteriormente quantificados, normalmente por técnicas cromatográficas.
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De uma forma geral, estas condições de hidrólise ácida quantitativa são indicadas como o método de determinação de polissacarídeos para todas as BLC. Contudo devido às diferenças estruturais e na composição química entre os diferentes materiais é de
admitir que estas condições devam ser ajustadas no sentido de se obter uma quantificação mais rigorosa e precisa em cada BLC.
No estudo elaborado pelo RAIZ, pretendeu-se identificar as condições de hidrólise ácida que permitam a determinação mais rigorosa dos polissacarídeos da casca de Eucalyptus globulus. Em particular, este estudo incidiu sobre a otimização da segunda etapa
de hidrólise ácida, através da variação do tempo (0 – 5 h) e da temperatura (90, 100 e 120 ºC). Dentro desta gama, o objetivo foi
determinar as condições de hidrólise nas quais se verificava o melhor compromisso entre a hidrólise completa dos polissacarídeos
e a minimização da degradação dos monossacarídeos libertados.
Os dois principais polissacarídeos da casca de E. globulus são a glucana (constituinte da celulose) e xilana (principal constituinte
das hemiceluloses). Os resultados obtidos mostram que deverão ser aplicadas condições de hidrólise diferentes para a determinação mais rigorosa de cada um destes polissacarídeos. No caso da glucana as condições que maximizaram a sua determinação
correspondem a uma segunda hidrólise a 100 ºC durante 2.5 h. Nestas condições, a hidrólise da glucana em glucose foi quase
completa, registando-se ainda a presença de alguma celobiose (que também foi determinada e considerada na quantificação final da glucana). Para além disso, nestas condições a degradação da glucose foi reduzida. Com esta abordagem, o teor de glucana
determinado foi de 44.5 %, face aos 42.2 % determinados com as condições de hidrólise habitualmente usadas. No caso da xilana,
observou-se que a hidrólise completa foi atingida mais rapidamente, e a xilose libertada foi mais facilmente degradada. Assim,
condições de hidrólise mais suaves (ex. 90 ºC durante 2 h) são as mais indicadas para a determinação deste polissacarídeo. Com
esta hidrólise mais suave foi determinado um teor de xilana de 13.5 %, face aos 12.4 % determinados com as condições habitualmente usadas.Considerando a otimização efetuada para a caracterização química da casca de E. globulus, atingiu-se um aumento
de cerca de 4 % na quantificação dos polissacarídeos relativamente à determinação efetuada com os métodos habitualmente
aplicado (TAPPI e NREL) – como se observa na figura.
Neste estudo, observou-se que a degradação dos monossacarídeos libertados é inevitável mesmo nas condições que consideramos
otimizadas. Sendo assim, uma oportunidade para melhorar a quantificação dos polissacarídeos poderá ser a análise e consideração dos produtos de degradação formados. Para além disso, será também relevante complementar a análise com a determinação
dos ácidos urónicos, componentes importantes das BLC.
Com este trabalho foi possível concluir que a quantificação da glucana e xilana em BLC exige condições de hidrólise ajustadas para
cada polissacarídeo. Isto implica que para a determinação rigorosa destes componentes, é aconselhada a execução de dois procedimentos de hidrólise distintos. Esta metodologia é obviamente mais demorada e talvez não justificável em trabalhos de rotina.
Pode, contudo, ser adotada sempre que sejam requeridos resultados com elevado grau de rigor, por exemplo aquando do estudo da
viabilidade técnico-económica para implementação industrial de processos químicos e/ou biotecnológicos a partir de BLC.
Este trabalho originou uma publicação científica na revista Holzforschung, intitulado “The impact of acid hydrolysis conditions
on carbohydrate determination in lignocellulosic materials: a case study with Eucalyptus globulus bark” (https://doi.org/10.1515/
hf-2020-0250).
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Composição química de casca
de E. globulus de acordo com
o procedimento habitualmente
usado vs. o procedimento
otimizado no estudo descrito.
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