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Editorial
PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

A arte de apostar no “copo meio cheio”
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Até aqui nada de particularmente diferente ao que acon-
tece em tantos outros Concelhos, até pela primeira medi-
da que se viu forçado a tomar: um plano de recuperação 
económica que colocou em causa todas as iniciativas de 
investimento que pudesse ter em mente. Perante o con-
texto parecia que pouco havia a fazer. 

Não se conformou. Lançou uma 2ª medida estratégica 
para o seu mandato: apostar num programa de Inovação, 
tirando partido das mesmas infraestruturas rodoviárias 
que lhe levavam pessoas da terra, para atrair outras. Fez 
um levantamento dos recursos que tinha disponíveis e 
percebeu que tinha um stock imobiliário público eleva-
do, que necessitava de rentabilizar. Confirmou ainda que 
o Concelho era rico em paisagem, em recursos naturais, 
em história e cultura e sobretudo num aspecto absoluta-
mente inovador: em Qualidade de Vida!

Decidiu vender este conceito ao mundo e atrair gente de 
sectores altamente qualificados e com grande mobilidade 
profissional. Ofereceu espaço de trabalho atrativo recon-
vertendo os edifícios que tinha disponíveis. Conseguiu 
atrair investimento empresarial e tem hoje no mesmo 
Concelho deprimido um centro de Programação e Código 
de Software com mais de 800 profissionais residentes e 
a crescer, que conta inclusivamente com uma Academia 
de Código. Para tornar a descrição mais curta deixo-vos o 
nome do Concelho – Fundão - e convido-vos a procura-
rem mais informação.

O reforço da competitividade do nosso sector, e da Tecni-
celpa em particular, faz-se também pela sua capacidade 
de inovar nas metodologias e processos utilizados e no 
desenvolvimento de novas soluções e produtos partindo 
da “matéria-prima base”.

Neste novo ciclo temos de fazer o nosso exercício de iden-
tificação de recursos e vantagens competitivas existentes 
e projetar a Associação para o seu futuro sustentável.

Saudações e boa leitura.

A Tecnicelpa aproxima-se do início de um novo ciclo 
diretivo. Fecha-se o biénio de 2016-17 e projeta-se o de 
2018-19, o que significa apelar mais uma vez à nossa ca-
pacidade de reinvenção e inovação da associação, para 
lhe assegurar um futuro que responda aos valores e mis-
são que a caracterizam. Como fazer mais e melhor num 
contexto mais adverso, é o exercício que se coloca a todos.

Uma palavra para o ciclo a fechar. Conseguimos aumen-
tar o número de atividades e muito substancialmente o 
número de participantes médio por atividade, o que era 
um dos objectivos. Realizamos um Congresso Tecnicelpa 
com reconhecido sucesso em termos de conteúdo e de in-
tercâmbios. Organizamos uma exposição itinerante que 
levou a história da Tecnicelpa a todas as Fábricas de Pasta 
e Papel do País, e alguns outros parceiros do sector. Pre-
paramos o futuro da equipa executiva e ainda não conse-
guimos rever os estatutos na sua totalidade. 

Sendo a nossa atividade iminentemente relacionada com 
a oferta de formação aos nossos associados, permitindo 
desta forma contribuir para o seu desenvolvimento e do 
sector em geral, a maior aposta que algumas das princi-
pais empresas estão a desencadear em oferta de forma-
ção interna, obriga a que repensemos a nossa estratégia. 
A complementaridade dos nossos planos de atividades 
em relação aos programas das empresas passou a ser vital 
para garantir o nosso serviço à comunidade dos técnicos 
desta indústria. Temas alternativos, parcerias com outras 
entidades, como a Celpa, ou com as congéneres de ou-
tros países produtores, aproximação a outras realidades 
associativas relacionadas são, entre muitas, algumas das 
iniciativas que agora, mais do que no passado, faz sentido 
priorizar. É necessário reinventarmo-nos, o que sendo di-
fícil é também extremamente desafiante.

Lembra-me este tema de um recente seminário a que as-
sisti e que me marcou. Tratava-se da apresentação de um 
jovem Presidente de Câmara, sobre a forma como pegou 
num Município do interior, com uma divida avultada e a 
perder continuamente população pelo êxodo para o Litoral.
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O Natal da Família TECNICELPA

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822

NATAL, evento maior na nossa 
história. Para uns, data simbólica do 
nascimento Daquele que em nome 
de Deus veio restaurar a Aliança 
como os homens. Para outros, pro-
feta do Livro que nasceu para nos 
orientar no caminho da esperança. 
Para todos, personagem histórica 
que com a sua palavra, mas sobre-
tudo com as suas ações se tornou 
imagem duma Humanidade que 
ainda hoje continuamos empenha-
dos em construir.

Mas como Natal é sobretudo reno-
vação, a Tecnicelpa desafiou todos a 
renovar relações de sempre, a criar 
novas relações, mas também e mais 
importante que tudo, a juntar à 
família que já são os seus associados 
a família desses associados.

E foi na Casa do Alentejo, ali no 
coração da Lisboa e na velhinha

rua das Portas de Santo Antão, com 
quase 70 participantes, que o conví-
vio começou.

A casa que nos acolheu, antigo 
Palácio Alverca, já foi residência de 
aristocratas (família Paes do Ama-
ral), Liceu e casino (Majestic Club) 
e é desde 1932 a casa, que se diz do 
Alentejo, mas onde cabe Portugal 
inteiro.

Transposta a escadaria de entra-
da, arrancada a ferro e fogo aos 5 
metros de muralha fernandina que 
aí existiam, extasiamo-nos com o 
pátio que o arquiteto Guilherme 
Alves Coelho, estudioso do palácio 
descreve da seguinte forma:

- Transposta uma “porta árabe com 
vitrais, aberta por um criado irre-
preensivelmente fardado, vêm-nos 
à mente as visões fantásticas das 

mil e uma noites e entra-se no 
pátio central, com tal profusão de 
elementos decorativos, que logo o 
classificamos no estilo árabe puro 
Hispânico”.

Subimos depois ao primeiro andar 
onde, no salão dos espelhos, a lem-
brar os salões de Versailles sonha-
dos por Luis XIV e decorado por 
pinturas do mestre Benvindo Ceia, 
decorreu o almoço convívio. 

Durante o almoço e para alguns de 
nós, foi um privilégio privar de per-
to com alguém que, com a sabedoria 
da experiência se deu conhecer e 
nos brindou com as histórias de 
quem viveu muitas vidas nesta 
linha contínua de tempo que é a 
nossa existência.

Quase a terminar aquele momento 
de convívio em que o tempo

Almoço de Natal no antigo Palácio Alverca - Casa do AlentejoMomentos de boa disposoção com Luís Bonina, 
Augusto Góis, João Martins e sua esposa
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LUÍS BONINA
Sócio n.º 246

passou sem darmos por isso, o nosso 
vice-presidente Vitor Lucas, em 
jeito de balanço, passou em revista 
todo o trabalho realizado pela asso-
ciação ao longo do ano.

E do pátio das mil e uma noites da 
Casa do Alentejo, seguimos, nem a
propósito, rumo a uma das mais fa-
mosas histórias contada por Xera-
zade ao sultão seu amo e senhor, a 
história de Aladino e da Lâmpada 
Maravilhosa. O palco da história foi o
teatro Politeama, ali bem perto tam-
bém na rua das Portas de Santo Antão.

Para deleite de crianças de todas 
as idades, até aos 90, assistimos ao 
resultado do génio criativo de Filipe 
La Féria. Com cenários de encan-
tamento e reunindo um leque de 
cantores e bailarinos bastante 
interessante, fomos transportados 
das profundezas da caverna do gé-
nio aos céus da Pérsia. Detestamos o 
malandro do Vizir, a quem no mun-
do atual certamente poderíamos 
dar outros nomes e fizemos toda a 
força do mundo para o sucesso do 
romance entre Aladino e Jasmine.

Um dos meus companheiros 
de mesa no almoço de Natal da 
Tecnicelpa, o João Martins, que eu 
não conhecia e tive muito gosto em 
conhecer, disse quase tudo o que 
tinha de ser dito sobre a iniciativa 
da Tecnicelpa para o Natal de 2017. 
Resta-me confirmar tudo o que de 
positivo foi dito, acrescentando 
apenas que o bacalhau servido no 
almoço estava esplêndido e dar con-
ta da minha própria felicidade por 
ter sido chamado a participar, com 
a minha mulher e dois dos meus 

E porque Natal também é milagre, 
aliança e sobretudo família, fomos 
sem sombra de dúvida verdadeira 
família Tecnicelpa.

E para terminar este breve texto 
permitam-me voltar ao fim do 
almoço, para evocar alguém que, 
felizmente ainda muito vivo e ativo, 
é sem dúvida símbolo maior da 
nossa associação e que em jeito de 
hino final nos fez “gritar” a todos, 
com o entusiasmo que o carateriza, 

“VIVA A TECNICELPA”.

netos, nesta reunião da “Família 
TECNICELPA”.

Trabalhei no sector do Papel entre 
1982 e 1989. Até 1986 na Matrena, 
junto ao Rio Nabão, perto de Tomar. 
Depois passei para a Sepema, empre-
sa que se dedicava a vender produtos 
e equipamentos para os sectores do 
Papel e da Pasta. De então para cá, 
atuando em áreas muito diferentes, 
nunca me senti totalmente afastado 
da indústria Papeleira e em particu-
lar da Tecnicelpa de cuja Direção fiz

O balanço de trabalho da Tecnicelpa por
Vitor Lucas - Vice-presidente da Tecnicelpa

A história de Aladino e da Lâmpada
Maravilhosa de Filipe La Féria

Recordações de um papeleiro “exilado”!!!
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Almoço de Natal no antigo Palácio Alverca - Casa do Alentejo

Jantar de gala Tecnicelpa no “Refeitório dos Frades” - 1985

Um abraço deste que tanto vos quer

Sou capaz de ir aí pelo Natal.”

Conjunto de música de tonalidade Medieval

parte entre 1986 e 1988 e da qual fiz 
questão de me manter sócio até hoje. 
Digamos que me senti como estando 
num exílio, de certo modo saudoso 
ainda que feliz e realizado, como 
aquele a que se refere o Rui Veloso 
numa das canções que interpreta:

“Querida mãe, querido pai. Então que tal?

Nós andamos do jeito que Deus quer

Entre dias que passam menos mal

Lá vem um que nos dá mais que fazer

…

Já não tenho mais assunto pra escrever

Cumprimentos ao nosso pessoal

E pronto! Presumo que por iniciati-
va do meu querido amigo Augusto 
Góis, sempre presente e ativo, 
recebi o convite para esta festa de 
família e cá estou eu!

No decurso do almoço recordei 
um jantar de gala, organizado num 
Encontro da Tecnicelpa, nos anos 
oitenta, que decorreu no “Refeitó-
rio dos Frades”, uma das magníficas

Mas não só de festas e refeições vive 
a Tecnicelpa, ainda que estas sejam 
de vital importância para criar e 
desenvolver o clima de amizade e 
confiança entre os Quadros da fileira

salas do Convento de Cristo em 
Tomar, iluminada por centenas de 
velas de cera colocadas no rebordo 
das paredes, junto ao teto. Perto do 
final do jantar começou a ouvir-se 
ao longe um canto de tonalidade 
medieval que se foi aproximando 
da sala onde estávamos, até que 
foi possível identificar o conjunto 
do Pedro Caldeira Cabral, acompa-
nhado de uma jovem de que não

industrial da Celulose, independen-
temente da sua idade,  antiguidade 
no setor, qualificação profissional e 
até das unidades industriais onde 
exercem a sua atividade.

recordo o nome, que ao som dos 
instrumentos metálicos e de uma 
guitarra entoaram, durante algum 
tempo cantares magníficos. Se bem 
recordo, vinham vestidos com trajes 
medievais. Creio que todos os “jovens” 
da minha idade, que ao tempo traba-
lhavam na fileira celulose-papel, se 
recordarão desta iniciativa da Tecni-
celpa, de cuja Comissão Organizadora 
também fiz parte.

Não conheci ao longo da minha 
vida profissional nenhum outro 
setor onde me tivesse atrevido a 
contactar telefonicamente um ou-
tro associado, que conhecera pouco
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The Navigator Company
FIGUEIRA DA FOZ

Museu de Papel
SANTA MARIA DA FEIRA

tempo antes, trabalhando numa 
fábrica de papel concorrente da 
minha, para lhe pedir um conselho 
técnico para resolver um compor-
tamento anómalo, mas capricho-
samente repetitivo, do papel que 
estávamos produzindo. Permitam-
me que desabafe tantos anos depois:

“Maldito curling, 

malditas pintas,

maldita variação de espessura,

malditas flutuações 

da cor branca!!!”

Mas, dizia eu, o papel da Tecnice-
lpa, não se esgota aqui. Relembro, 
designadamente, que, naquele 
tempo, iniciamos os contactos com 
a Universidade da Beira Interior 
no sentido de se lançar o curso de 
Engenharia do Papel, o que veio a 
concretizar-se algum tempo depois.

Atualmente, pelo que acompanho 
através da revista info@tecnicelpa, 
multiplicam-se as iniciativas 
formativas sob a forma de visitas a 
unidades fabris (antigas e moder-
nas), colóquios, conferências e

Também uma palavra de apreço 
aos designers e simultaneamente 
técnicos, Rúben e Luis, que após 
a conceção e construção, sempre 
acompanharam e acarinharam esta 
estrutura, também para eles igual-
mente querida. Foi uma grande ma-
ratona de viagens, fins de semana e 
contactos com outras realidades.

Deixamos igualmente o nosso 
sincero agradecimento a todas as 
Empresas nossas Associadas e Insti-
tuições e aos seus corpos dirigente, 

que nos abriram as portas e acolhe-
ram este movimento de divulgação, 
nos seus espaços, permitindo-nos 
chegar mais longe.

Todos são importantes e o nosso 
bem hajam a todos os papeleiros e 
técnicos relacionados com a fileira 
da floresta, pasta e papel. O futuro 
está à nossa espera.

Dulce Faria
Assessora Direção Tecnicelpa

Esta foi a reta final do programa 
de divulgação da Tecnicelpa 2017. 
Concluímos o nosso circuito de 
Exposição pelo “Portugal Papeleiro”, 
num complexo fabril de pasta e de 
papel e terminamos na casa onde 
residem as memórias da história 
do papel, que tão bem nos acolhe: o 
Museu do Papel.

Neste período, de 16 de dezembro 
até ao dia 3 de fevereiro 2018, a es-
trutura esteve exposta na The Navi-
gator Company na Figueira da Foz, 
e finalmente concluiu este circuito 
nacional de exibição, no Museu de 
Papel em Terras de Santa Maria.

Agradecemos a todo os nossos 
sócios e outros visitantes, que aco-
lheram este expositor, ao longo de 
todo o ano de 2017 e início de 2018, 
em especial aos que deixaram o seu 
testemunho no livro de visita que 
acompanhou sempre esta estrutura, 
onde ficará a recordação de cumpri-
mentos, votos, elogios, declarações, 
pensamentos e tudo o que adiciona-
ram à nossa história. É destes peque-
nos contributos e colaborações que 
se constrói e se fortalece a coesão e 
o espírito associativo que nos move.

cursos de formação sobre temas 
especializados.

Por tudo isto aceitem a sugestão 
de um exilado saudoso: Apoiem a 
Tecnicelpa, participem nas suas 
iniciativas, acolham os Quadros 
jovens e, em última análise, como 
dizia o outro:

“façam o favor de ser felizes

na área profissional 

“que escolheram!”

Exposição Itinerante 35 ANOS Tecnicelpa
(encerramento)
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A 13 de Janeiro de 2018 faleceu o José Luís Sampaio de Castro Amaral.

Muitos de nós perderam um bom amigo. 

A nossa comunidade perdeu um homem e um engenheiro superiores.

É por isso oportuno relembrar muito do que recentemente foi dito na 
cerimónia de atribuição da qualidade de membro honorário da Tecnicelpa, 
sobre o Zé Luís.

Os seus traços mais relevantes, enquanto pessoa e enquanto profissional, 
foram então caracterizados nos termos que aqui se reproduzem. Incluem-se 
ainda 4 testemunhos que pretendem ajudar a ilustrar a personalidade e o 
legado do Zé Luís.

Memorial
José Luís Amaral
04/05/1945 - 13/02/2018

A PESSOA

O Amaral é um homem do Norte, 
com raízes familiares em Fafe, onde 
se mantém desde há mais de 4 gera-
ções a casa de família, na margem do 
rio Vizela.

A sua juventude é vivida no Porto, 
na casa dos pais, até que de forma 
permanente passa a trabalhar na 
Celnorte, em Viana do Castelo, tendo 
adquirido uma casa na Foz do Neiva, 
que passou a ser a sua residência 
habitual.

Passa a residir no Porto. quando vem 
trabalhar para o Raiz, mantendo a 
casa na Foz do Neiva, da qual desfru-
tava aos fins-de-semana e nas férias. 
O ambiente em que se movia, veio a 
condicionar a sua personalidade. Sob 
este aspecto merecem referência:

A sua ligação às origens rurais da 
família e a sua formação, eminente-
mente urbana, na cidade do Porto.
A cultura cosmopolita a que acedeu 
com o exercício da Direcção Comer-
cial da Portucel Viana.

No domínio das suas características 
pessoais, importa realçar a extrema

sociabilidade que evidenciava, 
apesar do seu carácter introvertido, 
procurando integrar-se em grupos 
com quem tinha afinidade ou que 
defendiam causas semelhantes às 
suas, participando na acção cívica 
correspondente. Participou em mo-
vimentos associativos e estudantis, 
associações culturais, iniciativas da 
Ordem dos Engenheiros, iniciativas 
da Tecnicelpa, candidaturas a gestão 
de órgãos municipais.

Em termos gerais, deve ser referido 
que detém uma inteligência e lucidez 
raras, e manifesta uma integridade 
que se revela intransigente com a 
violação dos valores e de princípios, 
ao mesmo tempo que está sempre 
disponível para encontrar compro-
missos com todos aqueles em que 
reconhece recta intenção.

Deve ser realçado que no âmbito 
profissional mantém um relaciona-
mento interpessoal exemplar, cons-
truído sobre uma atitude de serviço 
desinteressado e incondicional para 
com os outros. Sempre pronto para 
ajudar, mesmo que isso signifique um 
excesso da sua carga pessoal.

O PROFISSIONAL

Irei referir-me ao seu percurso e aos 
valores que o informavam.

O Percurso:

Licencia-se em Engenharia Química 
pela FEUP, foi professor no Instituto 
Superior de Engenharia do Porto e 
no Instituto Politécnico de Viana. 
Fez o MBA no Porto e ingressa na 
Celnorte, depois Portucel Viana onde 
desempenha sucessivamente as fun-
ções de responsável de laboratório, 
pelos serviços de estudo e controlo 
do processo, adjunto da Direcção e 
Director Comercial. Ingressa no Raiz, 
onde exerceu as funções de Director 
de Investigação Tecnológica.

No caso particular da Tecnicelpa, 
relembro a sua participação no 
movimento de constituição da 
associação, da qual foi sócio funda-
dor, a participação na organização de 
vários congressos, a participação na 
condução das mesas das sessões cien-
tíficas dos congressos, a apresentação 
de comunicações científicas, a partici-
pação em seminários e workshops, a 
assinatura de comunicações variadas 
no jornal da Tecnicelpa e finalmente
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desde 2013, a sua actividade como 
membro da Comissão Científica.

O exercício realizado e os
valores que o informaram

Há três traços principais que se 
evidenciam em todo o seu percurso 
profissional, sendo o primeiro o 
reconhecimento generalizado da 
sua elevada competência, que asse-
gurava um desempenho da função 
centrado no rigor e no conhecimen-
to técnico e científico aprofundado.

O segundo era a forma íntegra 
como pautava as relações com 
terceiros e a sua intolerância com a 
violação desse princípio.

O terceiro era a atitude de serviço e 
a sua extrema disponibilidade.

Termino felicitando a Tecnicelpa 
pela decisão que tomou, e nos 
aponta o Amaral como uma fonte 
de inspiração para todos nós.

Serafim Tavares

Testemunho de Isolete Torres Matos

Testemunho do Serafim Tavares

Trinta anos de percurso profissio-
nal, lado a lado, na fábrica de Viana, 
seguidos de quinze cultivando 
e gozando uma sólida amizade, 
permitir-me-iam contar variados 
episódios, episódios interessantes, 
episódios divertidos, episódios 
intelectualmente desafiantes. Na 
homenagem que tão oportunamen-
te lhe dedicámos, no último encon-
tro TECNICELPA, o colega Serafim 
encarregou-se de nos recordar 
muitos deles.

A 29 de Dezembro visitei o Ama-
ral na sua casa de Foz do Neiva. 
Pareceu-me relativamente bem, 
embora mostrasse alguma dificulda-
de respiratória.

Falámos sobre a sua saúde, assegu-
rou-me que estava a ser acompa-
nhado por especialista que ajudaria 
a resolver a dificuldade respiratória; 
do convívio de fim-de-ano, com 
amigos comuns, donde eu vinha, 
tendo ele dito que no próximo ano 
não faltaria e de outras coisas, sendo 
inevitável abordar as dificuldades e 
as oportunidades, com que a nossa

Prefiro, hoje, dar testemunho de uma 
conversa recente que tivemos na sua 
casa de Forjães, o Amaral, fisicamen-
te já muito debilitado, mas mantendo 
a lucidez intelectual de sempre.

Falávamos dos trágicos incên-
dios que tão profundamente nos 
marcaram como cidadãos e como 
profissionais desde sempre ligados 
à floresta e ao seu valor. Ambos 
comungávamos o desejo de ver a 
floresta portuguesa encetar um ca-
minho diferente, mais organizada, 

indústria se depara. Registo o essen-
cial do que, na opinião do Zé Luís, 
deveria ser feito:

- Crescer no Tissue. Melhorar pro-
priedades de superfície do impres-
são e escrita. Assegurar abasteci-
mento competitivo às fábricas de 
pasta e Apostar na bio-economia.

A 1 de Janeiro foi internado no 
Hospital de Santo António e não 
sobreviveu.

Será por mim recordado sempre 
com saudade.

mais ambientalmente saudável, 
mais socialmente amiga, mais com-
preendida por todos como um bem 
a cuidar. O Amaral reflectia sobre 
a importância de trazer à discussão 
alargada, o valor deste recurso na 
mitigação das consequências das al-
terações climáticas. Ver mais longe, 
deixar de nos centrarmos sempre 
nos legítimos interesses imediatos e 
unirmos esforços, com a sociedade 
ao nosso lado, na construção da 
floresta do futuro. Estou e continúo 
consigo, Amaral!

Comissão Científica da Tecnicelpa
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Testemunho de Leonor Guedes

Testemunho de Manuel Gil Mata

Do contacto de muitos anos com o 
Eng. Amaral (foi assim que o come-
cei a tratar e não consegui mudar 
nunca) gostava de salientar o seu 
carácter, o respeito e educação no 
trato com todos qualquer que fosse 
a sua categoria social.

Também a humanidade na protecção 
a quem precisava de uma forma re-
servada, quase anónima era outra das 
características da sua personalidade. 

Das suas qualidades intelectuais a 
humildade na divulgação dos seus 
muitos conhecimentos técnicos e a 
capacidade da abordagem dos proble-
mas com clareza e o poder de síntese 
surpreendia-nos muitas vezes.

Não posso deixar de referir uma 
conversa na última visita que eu e o 
meu marido fizemos em Novembro

Os grandes homens merecem 
um memorial pequeno, que a sua 
grandeza amplie e que não ofusque 
a sua grande dimensão humana: é 
o caso de José Luís Amaral, a cuja 
memória dedico, muito comovida 
e saudosamente, este modesto teste-
munho, tão pequeno e breve quão 
grande e perene é a sua memória. 

A vida deu-me o privilégio de o ter 
trazido para a actividade do papel, 
um dos poucos favores que a Indús-
tria Papeleira me fica a dever.

No recrutamento de quadros para 
a Celnorte, o Director Fabril, Eng.º 
Joaquim Von Hafe, solicitou a mi-
nha intervenção e o meu empenha-
mento para encontrar o responsá-
vel pelo Laboratório de Investigação 
e Controlo, que fazia parte da 
minha área de responsabilidade.

passado. Estávamos a admirar um 
quadro, quando os nossos olhos 
repararam num relógio pendura-
do na parede do escritório onde 
estávamos. O Eng. Amaral reparou 
e perguntou: “sabem quem mo 
ofereceu?” Dissemos que não e 
ele prontamente, com aquela sua 
simplicidade desarmante disse: “Foi 
um emigrante de leste que foi sem 
abrigo durante anos e a quem tinha 
dado uma ajuda e reorganizou a 
sua vida. Quando conseguiu visitar 
o seu país trouxe-me este relógio 
(poucos e feitos de propósito para 
homenagear ex-combatentes) que 
tinha sido oferecido ao seu avô pelo 
seu papel durante a guerra.”

É difícil concentrar na mesma 
pessoa estas qualidades e por isso é 
com reconhecimento e admiração 
que vou recordar o Eng. Amaral.

O Eng.º Von Hafe, que havia sido res-
ponsável pelo Laboratório de Cacia, 
onde se haviam feito as investiga-
ções que levaram ao desenvolvi-
mento da pasta ao sulfato de euca-
lipto, era especialmente exigente em 
relação a este lugar e as tentativas de 
recrutamento já feitas não tinham 
revelado nenhum sério candidato.

Logo pensei no José Amaral, que me 
parecia ter o perfil adequado: muito 
inteligente e determinado, espírito 
analítico, fortes convicções e gran-
de seriedade intelectual, ao mesmo 
tempo que simples e modesto, mas 
de forte carácter.

A convivência de uma dúzia de 
difíceis anos, na Celnorte, com um 
castigado arranque industrial e 
uma revolução pelo caminho, veio 
confirmar todas as suas qualidades

como homem, como engenheiro e 
como amigo.

Anos mais tarde, quando o Eng.º
Serafim Tavares procurou a minha 
opinião e solidariedade para 
nomear o José Luís Amaral como 
responsável pela Investigação 
Tecnológica no Raiz, não tive a 
menor dúvida de que era a escolha 
certa, como ficou provado pelo seu 
notável desempenho e pelo prestí-
gio que grangeou na empresa, nas 
instituições de investigação e nas 
universidades.

Ao testemunho da minha admira-
ção pelo engenheiro e pelo investi-
gador, junto o testemunho da minha 
saudade pelo colaborador, pelo 
amigo e pelo homem bom, José Luís 
Amaral, a quem a Indústria Papelei-
ra Portuguesa muito fica a dever.
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 5
Coletivos: 0

Individuais: 0
Coletivos: 0

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 360
COLETIVOS: 70

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
TECNICELPA desde 1980
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com

› Assembleia Geral + Palestra temática – Tomar; 24 de Março 2018

› Curso “Introdução à produção de pasta” – Universidade da Beira Interior, Covilhã Maio 2018

› XXIV Conferência Internacional TECNICELPA 2018 – Castelo Branco, 11 e 12 de outubro 2018

› Seminário “Manutenção fabril - Fiabilidade de instalações / equipamentos” – Novembro 2018

› Seminário “Novas aplicações para produtos de uma fábrica de pasta” – Dezembro 2018

› RISI European Conference - 5-7 March 2018; Barcelona - Spain

› The 21st international Recovered Paper Conference - 12 April 2018; Dusseldorf - Germany

› Zellcheming Tech. Com. “Pant Engineering & Energy” - 19-20 April 2018; Schwedt - Germany

› 49th Annual Congress of The Italian Paper Industry - 17-18 May 2018; Villalta do Gazzo - Italy

› 31st International Mechanical Pulping Conference - 27-30 May 2018; Trondheim - Norway

› PAPERmatters! Conference - 19-20 June 2018; Lancaster University – United Kingdom

› 113th Zellcheming Annual Meeting and Exhibition - 26-28 June 2018; Frankfurt – Germany

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS
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Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

1. Introdução

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101

No ato inaugural desta iniciativa 
editorial, tive oportunidade de re-
ferir que no Salão Nobre da Galeria 
da Indústria Papeleira Portuguesa 
havia lugar para três retratos, que 
seriam identificados, aos visitan-
tes, como dos principais vultos 
históricos que, na nossa opinião, 
permitiram descobrir, consolidar e 
desenvolver o caminho que levou a 
Indústria Papeleira Portuguesa ao 
lugar de destaque mundial que hoje 
lhe pertence.

Retratados o investigador da 
descoberta e o engenheiro da 
industrialização, esta homenagem 
estaria incompleta e a história fica-
ria mutilada se nesse Salão Nobre 
não fosse emoldurado o vulto que 
dedicou grande parte da sua vida, 
do seu saber e do seu apaixonado 
entusiasmo a estudar, a conhecer, a 
dominar, a apurar e a multiplicar a

dádiva da natureza que se transfor-
mou no grande sucesso da pasta de 
papel portuguesa, o eucalipto.

Esse vulto é o do Engenheiro Silvi-
cultor Ernesto da Silva Reis Goes, a 
quem o país deve os pioneiros tra-
balhos que permitiram o desenvol-
vimento das plantações florestais 
que garantiram a consolidação e o 
desenvolvimento da indústria da 
pasta de eucalipto, em Portugal.

Numa altura em que, tão injustifica-
da e despudoradamente, o eucalipto 
é alvo do mais violento, ignorante e 
lesivo ataque dos seus quase dois sé-
culos de presença no nosso País, mais 
se justifica trazer a palco e iluminar 
com os focos da ribalta o retrato de 
quem tanto contribuiu para dele fa-
zer uma das poucas grandes riquezas 
desta terra e o fiel e confiado suporte 
económico de milhares de famílias

portuguesas que teimam em não 
abandonar as suas terras e delas 
retiram, suada e honradamente, o 
seu quotidiano sustento.

Conheci o Eng.º Ernesto Goes nas 
reuniões trimestrais da Direção da 
Empresa da Portucel E.P., nos inícios 
dos anos 80, sendo ele um sénior 
responsável pela Direção Flores-
tal e eu um jovem diretor do mais 
recente Centro Fabril. A par da sua 
reconhecida competência técnica e 
do seu prestígio como investigador, 
muito me impressionavam a sua 
simplicidade, a sua seriedade e o 
seu desprendimento em relação ao 
estatuto de membro da Alta Direção 
da Empresa, que era o seu, e um 
aparente menor interesse pelas 
preocupações de gestão: era, de fac-
to um grande técnico e um notável 
investigador, com pouca paciência 
para as questões de administração, 
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2. A Paixão pelo Eucalipto

ERNESTO GOES

o que lhe dava um particular e 
distinto encanto no meio daquele 
colégio de altos gestores.

Na altura, estando eu nos papeis de 
embalagem e preocupado especial-
mente com o pinho, contrariamen-
te ao que acontecia com a Direção 
Florestal da Portucel e com o Eng.º 
Ernesto Goes, para quem o eucalipto 
era, efetivamente, uma “monocul-
tura”, não privei tão de perto e tão

Filho de pais orgulhosamente 
alentejanos, de quem herdou o 
gosto pela terra e pela agricultura, 
que mais tarde o levaria ao Instituto 
Superior de Agronomia, mercê da 
atividade de seu pai, cujos inte-
resses numa fábrica de moagem 
de trigo obrigaram a família a 
domiciliar-se no Algarve, Ernesto 
Goes nasceu em Faro, em 1917, e lá 
residiu até 1934. 

Na capital do Algarve, frequentou 
o liceu e teve significativa atividade 
desportiva, tendo-se iniciado no 
futebol e no atletismo, que praticou 
com mérito nas equipes do Bele-
nenses e do ISA, quando se fixou em 
Lisboa, em 1934.

intensamente com o nosso bio-
grafado como gostaria de ter feito, 
lacuna que mais tarde preenchi, 
quando ingressei na Soporcel e 
mergulhei no mundo das pastas e 
dos papeis branqueados e, inevita-
velmente, do eucalipto.

Para alinhavar os avaros parágrafos 
deste incompleto esboço biográfico, 
socorri-me de várias fontes e docu-
mentos e do testemunho de pessoas

A sua paixão pela terra e pelas 
árvores levou-o a inscrever-se no 
Curso de Silvicultura do Instituto 
Superior de Agronomia, que con-
cluiu em 1942 e lhe abriu as portas 
da Direção Geral dos Serviços 
Florestais e Aquícolas, onde teve o 
seu batismo de campo, com um tiro-
cínio de topografia e levantamento 
de áreas da Serra da Lousã.

Após defender tese, em 1945, 
iniciou-se a sua fase de dedicação à 
entomologia, tendo ingressado no 
Laboratório de Biologia Florestal 
dos Serviços Florestais, onde traba-
lhou até 1949, em frutuosa ativida-
de de investigação, da qual resultou 
uma dúzia de trabalhos publicados.

que mais diretamente privaram 
com o Eng.º Ernesto Goes, às quais 
estou muito agradecido. Não posso 
deixar de destacar a inestimável 
ajuda do seu filho, Eng.º Armando 
Goes, que tem o condão de aliar à 
sua louvável estima filial o seu no-
tável conhecimento sobre a espécie 
que apaixonou o seu distinto proge-
nitor e a obra que o notabilizou.    

Nessa altura, o país confrontava-se 
com uma séria praga conhecida 
como “lagarta desfolhadora do so-
breiro”, grande preocupação para os 
proprietários e as autoridades agrí-
colas. Com o suporte do Laboratório 
de Biologia Florestal, foi preparada 
uma campanha de combate à praga, 
que culminou com a produção de 
um filme chamado “A Lagarta do 
Sobreiro”. Ernesto Goes, o principal 
especialista e investigador da cam-
panha, foi designado para Diretor 
Técnico do filme, onde a protagonis-
ta era a coleante Lymanta Dispar, 
cognome latino da famosa lagarta. 
O filme teve tanto sucesso que foi 
premiado pelo famoso SNI-Serviço 
Nacional de Informação e escolhido
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para representar Portugal na Bienal 
de Veneza.

A tentativa de tirar dos gabinetes 
os técnicos da Secretaria de Estado 
da Agricultura não é uma invenção 
do atual Regime Democrático: já em 
1949, a grande maioria dos técni-
cos de então foi deslocada para o 
campo, no âmbito de uma iniciativa 
chamada Plano de Fomento Agrá-
rio, cujo objetivo era a elaboração 
de uma proposta de ordenamento 
agrário do país, com a indicação das 
culturas a privilegiar nas diferentes 
regiões.

Ernesto Goes foi integrado nessa 
missão, cabendo-lhe trabalhar em 
diversos concelhos do sul do país, 
onde ele constatou haver imensas 
áreas sem nenhum interesse agrí-
cola efetivo. Na procura, cuidadosa 
e bem suportada, como ele sempre 
fazia, de alternativas técnica e 
economicamente válidas, para ocu-
pação dessas áreas, Ernesto Goes 
chegou ao eucalipto e começou a 
visitar todos os arboretos conhe-
cidos e a devorar toda a literatura 
relacionada com a espécie, na 
altura episodicamente presente em 
Portugal e muito pouco conhe-
cida do ponto de vista técnico e 
científico.

Quanto mais trabalhava esta ideia, 
mais se convencia dos méritos da 
espécie e mais vontade sentia de 
aprofundar os seus conhecimen-
tos sobre as suas caraterísticas, a 
sua silvicultura e o seu potencial 
económico.

Assim, nasceu nele, para benefício 
do país, uma verdadeira paixão pelo 
eucalipto, que levou Ernesto Goes a 
dedicar grande parte da sua ativida-
de a esta espécie florestal que havia 
chegado a Portugal mais de100 anos 
antes, sem se saber bem porquê 
nem para quê, e que, na altura, não 
ocupava mais de 50 000 hectares da 
nossa área florestal.

Mas o interesse pelo eucalipto, 
nessa era, não se esgotava no Eng.º 
Goes. Na década de 50, nos Con-
gressos da Silva Mediterrânea, 
promovidos pela FAO, as princi-
pais espécies em destaque eram o 
sobreiro e o eucalipto, credores de 
duas subcomissões distintas, cada 
uma delas promovendo a realização 
bienal de congressos internacionais, 
destinados ao aprofundamento e 
divulgação das caraterísticas da 
respetiva espécie.

Ernesto Goes, que já se perfilava 
como o grande investigador do

eucalipto em Portugal, chefiou a 
delegação portuguesa aos congres-
sos da Subcomissão do Eucalipto, 
realizados em Marrocos, França, 
Espanha, Portugal e Itália, entre 
1954 e 1963. Estes encontros foram 
fundamentais para o aprofunda-
mento e internacionalização do 
conhecimento sobre a cultura desta 
árvore, particularmente atrativa 
para Portugal e Espanha, mas 
também de muito interesse para 
França, dada a influência francesa 
em Marrocos.

Em Portugal, o interesse pelo eu-
calipto, liderado pelo nosso biogra-
fado, começava a crescer, quer ao 
nível da iniciativa privada quer no 
seio dos serviços florestais.

Em 1952, esteve em Portugal, a 
convite dos Serviços Florestais, um 
reputado técnico silvicultor francês, 
o Prof André Metró, que trabalhava 
para o Governo Francês e para a 
FAO e era considerado um gran-
de especialista internacional em 
eucalipto. Guiado por Ernesto Goes, 
o Prof Metró percorreu os principais 
arboretos portugueses de eucalipto, 
que Goes havia já estudado e classi-
ficado, tendo ficado tão impressiona-
do com o trabalho realizado pelo

Levantamento do Território - Anos 40

Visão da Florestação do País - Anos 50
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Afetos dos Serviços Florestais - Anos 50

seu colega português, que o relatou 
encomiasticamente ao Diretor 
Geral das Florestas, o que muito 
contribuiu para elevar a cotação 
da espécie e do nosso investigador 
junto das autoridades responsáveis 
pela silvicultura, em Portugal.

Mercê da sua competência, do seu 
entusiasmo e do apreço com que era 
visto na subcomissão do eucalipto, 
Ernesto Goes começara a ganhar 
um prestígio internacional que mui-
to o ajudava a concretizar as suas 
ideias no País.  

Data dessa altura a plantação do Ar-
boreto de Eucaliptos do Escaroupim, 
realizado por sua iniciativa e sob 
sua orientação, entre 1953 e 1958, 
onde 120 diferentes espécies foram 
plantadas, numa área de 50 hecta-
res, considerado um caso notável e 
ímpar, a nível mundial.

Em 1955, Ernesto Goes é nomeado 
para chefiar o Departamento de 
Estudos e Projetos de Melhora-
mentos, criado, dentro da Direção 
Geral dos Serviços Florestais, para 
apoio à arborização da propriedade 
privada, onde se manteve até 1964 
e desenvolveu um notável traba-
lho. Além de ter estudado novas 
técnicas de plantação e ter promo-
vido a instalação de viveiros, criou 
matas-piloto e elaborou planos de 
arborização em diversas bacias

hidrográficas, em mais de 100 gran-
des projetos de arborização que, no 
total, ultrapassaram a notável área 
de 1 000 000 de hectares. Comple-
mentarmente, para apoio concreto 
ao fomento florestal da propriedade 
privada, foi criada uma rede de 
viveiros florestais estrategicamente 
colocados, como foram os de Mora, 
Alcácer do Sal e Odemira.

Mas o seu apoio à arborização não se 
limitou ao âmbito dos Serviços Flo-
restais, tendo-se alargado à iniciativa 
privada, com exemplos tão impor-
tantes como as plantações de 1000 
hectares nas Minas de S. Domingos, 
em Mértola, 1000 hectares na 
Herdade da Comporta, em Grândola, 
1000 hectares na Mata do Duque, 
em Benavente, e 300 hectares na 
Herdade de Rio Frio, no Montijo, ati-
vidades realizadas na década de 50.

O contacto formal entre Ernesto 
Goes e a Indústria da Pasta iniciou-
se em 1957, quando a Administração 
da Socel, após ter obtido licença para 
a instalação de uma nova fábrica de 
pasta de eucalipto, adquiriu terrenos 
na Mitrena, tendo destinado cerca 
de 50% a serem ocupados pelas 
instalações fabris, com o restante 
reservado para ser florestado com 
eucalipto. Ernesto Goes, a reconhe-
cida competência florestal da nova 
e promissora espécie, foi convidado 
para Consultor da Socel.

Era a primeira iniciativa florestal 
séria da então nascente indústria 
da pasta de eucalipto, com mudança 
de paradigma do abastecimento 
fabril e decisiva importância no 
futuro da indústria, em Portugal.

3. O Fomento das Plantações de Eucalipto

As preocupações dos utilizadores 
do eucalipto, como matéria-prima 
da indústria papeleira, não são de 
agora, tendo iniciado a sua carreira, 
como principal razão de insónia dos 
responsáveis da indústria, no início 
da década de sessenta do século 
passado.

O sucesso da pasta branqueada de 
Cacia no mercado internacional 

levou a que chovessem na Secretaria 
de Estado da Indústria, de 1963 a 
1965, mais de uma dúzia de pedidos 
de licenciamento de novas instala-
ções de fabrico de pasta. Embora, 
algumas das vezes, a utilização de 
eucalipto e a produção da sua pasta 
papeleira branqueada não estives-
sem claramente expressas, fácil era 
perceber, nas entrelinhas, que esse 
seria de desiderato final da pretensão. 

Casos havia em que a madeira de 
pinho era expressamente men-
cionada, especialmente no que se 
referia a papéis de embalagem ou 
de pasta mecânica, áreas em que a 
experiência nacional, na altura, era 
diminuta e que não ilustram a preo-
cupação que queremos sublinhar.

A Administração da Companhia 
Portuguesa de Celulose teve, então, 



16 HISTÓRIAS E MEMÓRIASinfo tecnicelpa 54

que se desmultiplicar em empe-
nhos, influências e recursos, para 
tentar impedir que tais iniciativas 
vingassem e lhe fizessem con-
corrência na matéria-prima e no 
mercado, fazendo apelo ao famoso 
regime do Condicionamento Indus-
trial, um dos ícones do Regime e dos 
interesses instalados.

Iniciou-se, então, uma excitante re-
frega nos bastidores da política, pois 
cada grupo promotor tinha as suas 
armas, municiadas pelos seus co-
nhecimentos, empenhos e influên-
cias. Coube ao Secretário de Estado 
da Indústria de então, Manuel 
Amaro da Costa, o papel disciplina-
dor deste latente tumulto, através 
de um famoso despacho orientador 
sobre a indústria de celulose que, 
entre outras orientações, impunha 
a distribuição das novas iniciativas 
por diferentes zonas geográficas, 
com necessidade de apresentação 
de um plano de florestação da 
zona pretendida, a garantia da sua 
efetiva execução e obtenção da ma-
téria-prima e o acesso ao capital da 
empresa por parte dos proprietários 
florestais da região selecionada.

Aparecia assim, pela primeira vez 
institucionalizada, a necessidade de 
dar suporte florestal às iniciativas 
industriais do setor.

Para além desta assinalável influên-
cia da crescente procura de euca-
lipto no mercado interno, outros 
fatores relevantes influenciaram, 
na época, o fomento da cultura do 
eucalipto. Um dos mais importantes 
foi, a nosso ver, a inevitável adesão 
de Portugal aos movimentos de 
integração europeia, nos quais o 
País se estreou, através da adesão 
à EFTA, exatamente no início da 
década de sessenta.

A EFTA, iniciativa integracionista 
liderada pelo Reino Unido, preten-
dia ser fundamentalmente destina-
da aos produtos industriais. Mercê

da constatação da debilidade da in-
dústria de Portugal, na altura, face 
à dos outros Estados Membros, o 
Regime pretendeu impor, nas nego-
ciações, um regime de alargamento 
da integração aos nossos produtos 
agrícolas, embora em condições de 
aparente favorecimento do país. 
A verdade é que o conseguiu, por 
mérito negocial do Ministro Correia 
de Oliveira, tendo isso sido anuncia-
do como uma conquista de Portugal 
e do seu Governo.

A integração veio, no entanto, evi-
denciar a dramática falta de compe-
titividade da nossa agricultura, com 
particular impacto nas culturas 
cerealíferas, com aumentos expres-
sivos de importações e a colocação 
de significativas áreas de território, 
particularmente no sul, em situação 
de desocupação agrícola.

O potencial de exportação de um 
produto industrial competitivo, a 
pasta de eucalipto, e a disponibilida-
de de terras para florestar, foram o 
caldo de cultura adequado às inicia-
tivas de fomento da florestação com 
eucalipto.

Ernesto Goes, que conhecia como 
ninguém o eucalipto, as suas po-
tencialidades para a indústria e as 
especificidades da sua plantação e 
cultivo, estando conhecedor e con-
victo das suas grandes e inevitáveis 
vantagens para o país, emergiu, 

então, como grande pioneiro do 
fomento da espécie, em Portugal.

Nessa altura, início dos anos ses-
senta, já o Projeto Socel estava em 
marcha e havia acabado a aguerri-
da fase concorrencial com a CPC, 
tendo o Eng.º Quevedo assumido 
já grande influência no projeto de 
Setúbal que, mais adiantado no 
tempo do que os novos projetos 
atrás referidos, conseguira ter luz 
verde para avançar. No Conselho de 
Administração da Socel, destacava-
se, nesta matéria do abastecimento 
florestal, o Eng.º Sampaio e Melo 
que, para além de contestar as 
novas iniciativas concorrentes, teve 
o discernimento de iniciar medidas 
de fomento florestal, antecipando-
se às outras empresas concorrentes 
e tendo inspirado até as orientações 
definidas no posterior despacho 
orientador de Amaro da Costa.

Sampaio e Melo não era um espe-
cialista em eucalipto, mas teve a 
visão e o mérito de recrutar, para 
Consultor Florestal da Socel, o Eng.º 
Ernesto Goes, que ele reconhecia 
como autoridade na matéria e que 
manteve ao leme da atividade flo-
restal da nova empresa, ao mesmo 
tempo que continuava a trabalhar 
nos Serviços Florestais, até 1965.

Nesta fase da sua carreira é impres-
sionante o número de trabalhos e 
publicações da autoria de Ernesto
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Goes, nem todos relacionados com 
o eucalipto, mas onde dominava a 
espécie que havia germinado no 
seu coração de técnico e investi-
gador: Óleos Essenciaias de Euca-
liptos (1955), Viveiros e Plantações 
de Eucaliptos (1957), Rapport des 
Traveaux sur les Eucalyptus au 
Portugal (1958), Os Eucaliptos em 
Portugal, Monografia, Volume I 
(1960), Evolution du Development 
de l’Eucalyptus au Portugal (1960), 
Les Regions les Plus Favorables a la 
Culture du E. Cameldulensis et du 
E.Globulus en Portugal (1960), Rela-
tórios das Atividades Nacionais do 
Eucalipto (1960/1961), Os Eucaliptos 
em Portugal, Vol II, Ecologia, Cul-
tura e Produção (1962) e 1ª Jornada 
Italiana do Eucalipto (1964), para só 
referir os mais importantes.

Arrancada a Fábrica de Setúbal, em 
1964, a Socel decidiu finalmente 
criar os seus Serviços Florestais, com 
o objetivo de definir uma política 
própria para o abastecimento de ma-
téria-prima, procurando pesquisar
a disponibilidade de madeira nas

zonas mais próximas e favoráveis, 
assinar contratos com entidades 
habilitadas a fazer fornecimentos 
avultados e desenvolver ações de 
florestação em terrenos do Estado 
ou de grandes casas agrícolas.

Sob a direção de Ernesto Goes, foi, 
pela primeira vez, elaborada uma 
Carta Florestal integralmente feita 
pela iniciativa privada, focando a 
região a Sul do Tejo, primeira publi-
cação do Gabinete Técnico Florestal 
da Socel, em 1966. Este trabalho 
suportou a primeira Estimativa de 
Disponibilidade, a 10 anos, de Maté-
ria-Prima Lenhosa ao Sul do Tejo e o 
primeiro levantamento de Áreas de 
Eucaliptal, nos distritos do sul, onde 
elaboravam estatísticas de cortes e 
se apuravam produções médias.

Foi nessa altura que Goes desen-
volveu o primeiro núcleo florestal 
da Socel e estabeleceu os primeiros 
contratos de florestação em parce-
ria em 2400 ha, seguidos por outras 
importantes iniciativas na Serra 
de Ossa, na zona de Odemira e em 
Monchique.

Em 1970, a Socel tinha 9 300 ha 
plantados e, passados seis anos, 
quando se deu a nacionalização e a 
criação da Portucel EP, num total de 
19 250 ha da área florestal da nova 
empresa estatal, 16 400 ha, mais 
de 80%, eram oriundos da Socel. 
Mérito de Ernesto Goes!...

Para concretizar a política defini-
da pela célebre Lei 2069, o Estado 
Português, reconhecendo a impor-
tância de fomentar a florestação da 
propriedade privada, constituiu, em 
1966, o Fundo de Fomento Florestal, 
que foi uma oportunidade para o 
desenvolvimento da plantação de 
eucaliptais e um grande incentivo 
à inovação das técnicas de prepara-
ção do solo, fator fundamental para 
o sucesso das novas arborizações, 
uma vez que a larga maioria dos 
solos disponíveis eram esqueléticos, 

com uma pequena camada arável 
assente diretamente na rocha-mãe 
que era forçoso romper, o que exigia 
técnicas inovadoras e equipa-
mentos cada vês mais pesados e 
potentes. 

As técnicas silvícolas sempre 
estiveram na primeira linha da 
investigação do nosso distinto 
silvicultor, que desempenhou um 
papel fundamental na evolução das 
técnicas de plantação dos eucalip-
tais em Portugal, inicialmente feita 
em “vala e cômoro”, segundo as cur-
vas de nível, para passar a ser feita 
em “terraça”, prática implementada 
no país pelo Gabinete Técnico 
Florestal da Socel e inspirada nos 
ensinamentos recolhidos no sul de 
Espanha, por Goes, cuja curiosidade 
e atividade se alargavam para além 
de Portugal.

Em 1969 e 1970, em representação 
das Administrações da CPC e da 
Socel, esteve em Angola, a estudar 
a possibilidade de plantar 100 000 
hectares de eucaliptal na zona de 
Malange, para alimentar uma fábri-
ca de pasta a construir na região. Sei 
que foi também um grande suporte 
e inspiração para Luís Rolo, quando 
ele equacionava as plantações, em 
Angola, destinadas à Celangol.

Como tive oportunidade de referir, 
a EFTA foi o primeiro movimento 
integracionista europeu que criou 
condições para o extraordinário 
desenvolvimento do eucaliptal, em 
Portugal, tendo dado um grande 
apoio à instalação da Celbi e ao 
importante papel que os suecos da 
Billerud tiveram no fomento das 
plantações de eucalipto neste país e 
que é de toda a justiça reconhecer. 
Também aí, Ernesto Goes desem-
penhou um papel importante, na 
medida em que dirigiu as análises 
florestais feitas para averiguar da 
potencialidade de instalação de 
novas fábricas de pasta no nosso 
território, trabalho promovido pelo
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Governo Português, por solicitação 
da EFTA, cujas conclusões foram 
fundamentais para dar credibilida-
de às potencialidades de Portugal 
junto dos investidores externos.

O insuspeito e perspicaz Admi-
nistrador Delegado da Celbi, Nils 
Paues, no seu livro “Stora Celbi”, diz 
desassombradamente que “o grande 
mestre do eucalipto, em Portugal, o 
Eng.º Ernesto Goes, colaborou com 
o responsável sueco da Celbi, que 
muito apreciou essa colaboração”.

Apesar de toda este entusiasmo e 
toda esta atividade de fomento do 
eucalipto durante a década de ses-
senta, os responsáveis pelos quatro 
grandes operadores industriais 
então instalados, CPC, Socel, Celbi e 
Caima, não deixaram de ter grandes 
preocupações com o abastecimento 
de madeira às suas fábricas, recean-
do a escassez de matéria-prima e 
vendo o seu preço subir acelerada-
mente, mercê da aguerrida compe-
tição entre eles instalada e o sucesso 
conseguido no desenvolvimento da 
capacidade de produção das suas 
unidades industriais.

Com o dealbar da década de setenta, 
a situação extremou-se de tal modo 
que as administrações das empresas 
instaladas resolveram entender-se 

para, com o beneplácito do Regime, 
criarem uma organização mono-
polista de compra de madeira, que 
se apresentava como comprador 
único, face à multiplicidade dos 
fornecedores, com preço concerta-
do e garantindo a aquisição de toda 
a madeira oferecida no mercado, a 
qual era depois rateada pelas quatro 
empresas do consórcio.

Os esforços de fomento da floresta-
ção, sonhados e concretizados por 
Ernesto Goes, não foram suficientes 
para travar a tentação monopolista 
da indústria, facilitada pelo ambien-
te político da época, a que até os 
liberais empresários escandinavos 
e britânicos cá instalados aderiram 
e que a Revolução de 74 veio óbvia, 
rápida e iradamente desmantelar.

Apesar do seu grande envolvimen-
to e entusiasmo na atividade flo-
restal da Socel, Ernesto Goes nunca 
quis deixar os Serviços Florestais do 
Estado, onde tinha começado a sua 
atividade e a que tanto se afeiçoa-
ra e que, em reconhecimento do 
seu grande saber e dedicação ao 
eucalipto, o nomearam para dirigir 
o Departamento de Cultura e Explo-
ração Económica do Eucalipto, da 
Direção Geral dos Serviços Flores-
tais, onde a Revolução de Abril o 
veio encontrar, em 1974. Por lá

terá passado a fase mais aguda do 
período revolucionário, que foi par-
ticularmente agitado na Socel.

Neste período conturbado, teve, no 
entanto, um papel importante na 
elaboração do documento sobre o 
Abastecimento de Matérias-Primas 
Lenhosas à Indústria de Celulose, 
que serviu de suporte à CRICEL 
– Comissão de Reestruturação da 
Indústria de Celulose, que esteve na 
base da criação da empresa estatal 
Portucel, EP, em 1976, resultante da 
nacionalização e fusão das empre-
sas de celulose de capital nacional. 
Até as novas entidades emergentes 
da Revolução reconheciam a indis-
pensabilidade da sua contribuição 
no domínio atividade florestal a 
montante da indústria.

Após a nacionalização, a promiscui-
dade instalada entre o Estado e as 
empresas estatizadas criou condi-
ções para que Ernesto Goes fosse 
requisitado, em 1976, ao Ministério 
da Agricultura e Pescas, para pres-
tar serviço, a tempo integral, como 
Diretor do Departamento Florestal 
da Socel, então a ser gerida por uma 
Comissão Administrativa. Veio 
depois a ser-lhe concedida, em 1977, 
uma licença ilimitada para ingres-
sar na Portucel EP, como Diretor 
do Centro de Produção Florestal, 
na primeira solução organizativa 
da nova empresa desenhada pelo 
seu primeiro Presidente, Virgílio 
Teixeira Lopo.

Para Ernesto Goes, esta solução terá 
sido certamente interessante, pois 
passava a ter responsabilidade pela 
atividade florestal de uma empre-
sa que abrangia todo o território 
nacional, e onde o eucalipto era a 
estrela, sem cortar o cordão umbili-
cal aos “seus” Serviços Florestais. 

Apesar de, na Europa, Portugal ser 
o país do sucesso do eucalipto, do-
minando o mercado e a tecnologia 
da nova pasta entusiasticamente 
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devorada pelo mercado internacio-
nal, durante os anos 70 começaram 
a nascer e a consolidar-se no Brasil 
novas empresas dedicadas à pasta 
da nova espécie, suportadas por 
plantações de eucaliptos que a di-
mensão territorial e o clima tropical 
do país-irmão prometiam catapul-
tar para o estrelato mundial.

Penso hoje, que os portugueses da 
indústria de celulose de eucalipto 
(nos quais modesta mas culposa-
mente, neste caso, me incluo), tão 
inebriados estavam, na altura, com 
o seu novo sucesso na indústria 
papeleira e tão distraídos anda-
vam com os seus problemas de 
abastecimento e de alteração da 
matriz económica e social do país 
emergente da revolução, que não 
se aperceberam verdadeiramente 
da enorme ameaça que daí adviria, 
no  futuro, para o seu novo negócio. 
Também se não davam conta da 
oportunidade que perdiam, por não 
aproveitarem o tempo próprio, em 
que eram inovadores e dominado-
res da tecnologia e do mercado, para 
se lançarem em espaços alargados, 

onde a pequenez e a complexidade 
do seu território europeu não fos-
sem uma intransponível barreira à 
sustentabilidade e desenvolvimen-
to do seu novo maná industrial. 

Verdade seja, que alguns o fizeram, 
tendo dirigido os seus olhares para 
África e esquecendo a América 
Latina, como foi o caso de Luís Rolo 
e Quevedo, tendo o seu sonho, no 
entanto, esbarrado com o trauma 
e as sequelas da Revolução e o des-
mantelar da epopeia ultramarina.

Outro tanto não aconteceu com 
americanos, japoneses e escandina-
vos, que lançaram as suas sementes 
industriais para o Brasil, onde fru-
tificaram os casos da Champion, da 
Cenibra, da Riocel e da Aracruz.

Ernesto Goes estava atento e, em 
1979, foi contactar com essa nova 
e promissora realidade, visitando 
as atividades das novas empresas 
brasileiras e o Instituto de Pesquisas 
e Estudos Florestais da Universida 
de de S. Paulo, onde a investigação 
florestal do Brasil desenvolvia e

apoiava a nova espécie e a sua 
adaptação às condições locais.

Goes veio encantado e entusiasmado, 
principalmente com o grande avan-
ço que constatara no melhoramento
do eucalipto e da sua propagação 
vegetativa. A partir dessa data, 
tentou iniciar a exploração da 
clonagem do nosso globulus, que se 
revelou muito mais difícil de clonar 
do que o grandis e o urograndis do-
minantes no Brasil. Só mais tarde, 
no Instituto Raíz da Soporcel, na 
Torre Bela, sob o comando de Rogé-
rio Freire, se obtiveram resultados 
com expressão e dimensão para a 
propagação vegetativa passar a ser 
uma técnica de aplicação corrente 
na produção de plantas de globulus 
para as plantações da indústria.

Os novos clones nacionais da espé-
cie não poderiam, porém, deixar de 
prestar homenagem ao Silvicultor 
português nacional que tanto fez 
pela espécie. Como adiante veremos, 
em sua homenagem foi dado o seu 
nome a um dos clones que mais se 
distinguiram na primeira fase da 
investigação e utilização da pro-
pagação vegetativa ao Eucalyptus 
globulus, clone que é hoje uma pre-
sença viva de Goes em milhares de 
hectares de eucaliptais de Portugal.

O Abastecimento da Indústria - Anos 80
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Com a reestruturação da Portucel 
EP realizada pelo seu segundo Pre-
sidente, Luís Deslandes, em 1980, o 
Eng.º Goes foi obviamente escolhido 
para ser o Diretor Geral da Direção 
Florestal, então criada, reportan-
do ao Administrador Lopes Serra, 
responsável pelo pelouro da floresta, 
que por ele nutria grande respeito e 
admiração.

Foi nessa fase que tive o gosto de o 
conhecer de perto, particularmente 
nas animadas Reuniões Trimestrais 
realizadas fora de Lisboa, em regime 
de internato, onde as interven-
ções do Eng.º Goes eram sempre 
uma interessante surpresa. A sua 
paixão pelas questões técnicas e o 
seu visível enfado pelas preocu-
pações administrativas e de gestão 
depressa o levaram a pedir para 
deixar a Direção Florestal, para a 
qual foi nomeado Monteiro Diniz, e 
a passar para Assessor do Conselho 
de Administração, onde apoiava 
diretamente Lopes Serra.

Apesar de toda a sua paixão em 
relação ao eucalipto, a bagagem 
silvícola de Ernesto Goes albergava 
também outras importantes espé-
cies, particularmente o sobreiro e 
o pinheiro. Quando o conheci, es-
tando eu no Centro Fabril Viana da 
Portucel, que fabricava kraftliner 
e só usava pinheiro bravo, ele não 
deixava de ser o meu mais privile-
giado interlocutor florestal.

No princípio dos anos 80, para me-
lhor se documentar sobre o pinho e 
bem responder às nossas questões, 
Goes empreendeu uma viagem às 
Landes, para estudar o pinheiro 
bravo desse extenso pinhal do 
sudoeste de França, que alimentava 
a Cellulose du Pin, o nosso grande 
concorrente não escandinavo, uti-
lizador de matéria-prima idêntica 
à nossa. Empreendeu igualmente 
uma viagem ao Norte de Itália, para 
se documentar sobre a aplicação 
da casca e dos resíduos do pinheiro 
para a fabricação de húmus, para 
aplicações na agricultura.

O Projeto Florestal do Banco Mun-
dial, por essa instituição financiado 
e previsto para o período de 1981 
a 1986, foi o último grande projeto 
florestal que mobilizou o nosso 
biografado. Previa a arborização de 
150 000 hectares, sendo 90 000 da 
responsabilidade da Direção Geral 
das Florestas e 60 000 a cargo da 
Portucel, bem como a criação de um 
Serviço de Extensão Florestal e uma 
linha de crédito específica para a 
produção florestal.

Para além da parte efetivamente 
plantada pela Portucel, em grande 
parte concretizada sob o comando 
de Goes, e da fração realizada pelos 
Serviços Florestais, que não atingi-
ram a meta inicialmente prevista, o 
projeto teve a virtude de contribuir 
para vários estudos colaterais, tendo

Ernesto Goes participado, com a 
colaboração da FAO, na preparação 
de diversos Relatórios sobre impor-
tantes temas florestais, incluindo 
recomendações ao Governo e às 
Autoridades Florestais do País.

Quando António Celeste sucedeu a 
Luís Deslandes e Lopes Serra deixou 
também a Administração da Por-
tucel, em 1984, Ernesto Goes sentiu 
que era a hora de deixar a empresa 
e a indústria e voltar novamente 
aos “seus” Serviços Florestais, para 
poder dedicar-se, a tempo inteiro, à 
investigação e ao trabalho no cam-
po, que era onde a floresta verdadei-
ramente o encantava. Reformou-se 
da empresa, no princípio de 1984, 
tendo regressado à função pública, 
a que nunca tinha verdadeiramente 
deixado de pertencer, pelo menos 
de coração, ingressando na Esta-
ção Florestal Nacional, onde foi 
nomeado Chefe do Departamento 
de Silvicultura.

Não tive o privilégio nem o gosto de 
ter assistido à sua última presença 
numa Reunião de Alta Direção da 
Portucel EP, onde foi alvo de um 
louvor exarado na ata e lido em voz 
alta perante o Conselho de Admi-
nistração e o colégio dos Diretores 
da Empresa, a que eu já não perten-
cia, por ter deixado o Centro Fabril 
Viana, na semana anterior, para me 
juntar ao nascente Projeto Soporcel, 
na Figueira da Foz.

4. O Regresso às Origens

Os últimos anos da carreira ativa 
de Ernesto Goes constituíram um 
verdadeiro regresso às origens e 
foram passados no ambiente que ele 
mais apreciava: a investigação, as 
conferências e a elaboração dos seus 
livros e artigos científicos e técnicos.

Acabado de sair da indústria, em 
1984, foi indicado para integrar a 
Comissão Organizadora dos Encon-
tros Técnicos e Científicos de 1984 / 
1985 dos Serviços Florestais, tendo 
inaugurado um Ciclo de Conferên-
cias com um trabalho denominado 
“ Os Eucaliptos e o seu Enquadra-
mento no Setor Florestal”.

Já na sua nova atividade, na Estação 
Florestal, promoveu a celebração, 
com a ACEL (Associação da Indús-
tria de Celulose), um Contrato-pro-
grama, ao abrigo do qual realizou 
um estudo sobre o importante 
tema “Novos Aproveitamentos em 
Terrenos de Antigos Eucaliptais”, 
publicado em 1987.
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Em Abril desse mesmo ano, por ter 
atingido a idade-limite de 70 anos, 
foi aposentado da função pública, 
prosseguindo, no entanto, a sua 
obra literária que conta com mais 
de 80 publicações de artigos e livros 
sobre temas técnicos e científicos. 
De entre eles, gostaria de referir 
alguns que foram publicados pela 
Portucel, ou por ela patrocinados, 
sendo marcos importantes da litera-
tura técnica sobre o eucalipto e a 
floresta portuguesa:

• Os Eucaliptos
   Ecologia, Cultura, Produções
   e Rentabilidade
   Portucel, Lisboa, 1977

• Os Eucaliptos Gigantes em Portugal
   Portucel, Lisboa, 1979

• Árvores Monumentais de Portugal
   Portucel, Lisboa, 1984

• Os Eucaliptos
   Identificação e Monografia de 121  
   Espécies Existentes em Portugal
   Portucel, Lisboa, 1985

• A Floresta Portuguesa
   Portucel, Lisboa, 1991

Muitas foram as homenagens pres-
tadas, felizmente em vida, ao nosso 
ilustre biografado. A duas delas atri-
buo especial significado, por terem 
nascido e vingado no seio dos seus 
colegas mais novos, que reconhece-
ram a sua fibra, na extraordinária 
aventura da fibra de eucalipto na 
Indústria Papeleira Portuguesa.

A 21 de abril de 1990, Ernesto Goes 
foi, muito justamente, homenageado

pela Tecnicelpa, tendo o seu Curri-
culum Vitae sido lido, em voz alta, 
por Rui Ribeiro em Assembleia Ge-
ral e sendo-lhe atribuída a distinção 
de Sócio Honorário, a ele que nunca 
tinha sido sócio ordinário, como 
reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados à Indústria e 
pelos importantes trabalhos desen-
volvidos nos domínios da investi-
gação e do fomento do eucalipto em 
Portugal.

Passados 10 anos, em outubro de 
2000, foi a vez do Instituto de Inves-

tigação Raiz, ainda na Torre Bela, mas 
já sob a direção de Serafim Tavares, 
lhe ter prestado uma homenagem, 
a que tive o gosto de assistir, com a 
atribuição do seu nome ao clone do 
Eucalyptus globulus mais distinto até 
à data desenvolvido no Instituto, que 
passou a ser designado por Goes. 

O clone Goes ainda hoje é um dos 
mais produtivos e utilizados em 
milhares de hectares de eucaliptais 
deste país, onde, para bem dos por-
tugueses, garbosamente se ergue do 
solo pátrio para o céu de Portugal.

Eucalipto Monumental e Monumento do Eucalipto
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CELSO FOELKEL

Dilemas ao eucalipto para
produção de celulose e papel: 
perspectivas para o futuro

Sócio n.º 842

ARTIGOS DE OPINIÃO

Todos nós temos ouvido muitos 
debates cheios de ansiedade sobre o 
futuro do setor de celulose e papel. 
Fala-se muito sobre automação ge-
neralizada nas fábricas e florestas; 
sobre mudanças nos hábitos de con-
sumo da sociedade; na integração 
com biorrefinarias para produção 
de nanoceluloses e lignina, etc., etc. 
Ao mesmo tempo em que muitos vi-
sualizam oportunidades, a maioria 
antevê problemas a vencer e novos 
riscos a enfrentar.

O grande dilema é que o futuro que 
se comenta hoje “acontecerá ama-
nhã ou no máximo na semana que 
vem” e não mais daqui a décadas 
ou séculos. Então, como poderemos 
compatibilizar as grandes alte-
rações que estão sendo previstas 
acontecerem no nosso mundo com 
a necessidade de suprir matéria
-prima florestal nas qualidades e 
quantidades requeridas no futuro 
para atendimento das demandas 
dessa nova sociedade global?

Existem claras evidências que nosso 
setor será impactado fortemente no 
futuro: “algumas vezes para o bem e 
outras para o mal”. Observam-se rá-
pidas alterações na forma de serem 
produzidos os produtos celulósico 
-papeleiros e os seus próprios tipos; 
ocorrem mudanças nos mercados 
com perda da importância do papel

em alguns deles (gráfico e jornais) 
e aumento em outros (fraldas e 
higiênicos); há intensa competição 
entre os fabricantes na busca de 
clientes; cresce o uso de biomassa 
energética competindo pela mesma 
matéria-prima florestal; encolhem-
se as margens de contribuição 
unitária dos produtos e se reduzem 
os preços de venda a valor real no 
médio prazo.

Por outro lado, as florestas planta-
das também passaram a encontrar 
novos desafios, seja na busca da 
requerida sustentabilidade, ou na 
necessidade de ocupar novas áreas 
agrícolas, sempre em situações 
conflitivas com outras utilizações 
de terras e de recursos hídricos. 
Além disso, as alterações climáticas 
batem nas nossas portas e podem 
impactar as futuras florestas, seja 
com situações de estresse hídrico 
ou climático ou pela incidência de 
novas pragas e doenças. Isso em 
adição ao fato de que as florestas 
plantadas não apenas cumprem o 
papel de fornecer matéria-prima 
para fins industriais e energéticos, 
mas também oferecem bens e servi-
ços sociais e ambientais. 

Como pode o setor de base flores-
tal se ajustar com sucesso a esse 
mundo de rápidas mudanças? E o 
eucalipto do futuro? Como nos

antecipar às mudanças e desenvol-
vê-lo para continuar cumprindo 
relevantes papéis sociais, ambien-
tais e econômicos? 

Talvez a maior dificuldade para o 
eucalipto possa ser a dificuldade de 
prever cenários viáveis e factíveis 
para, a partir deles, se estabele-
cerem estratégias de negócios e 
planejamentos das plantações nas 
quantidades e qualidade requisita-
das nesses futuros. 

Por essas razões, sempre existirão 
questionamentos tais como:

• Quais os papéis reservados para  
   as florestas plantadas de eucalipto 
   em momentos por nós definidos 
   no futuro?
• Que tipos de espécies ou clones 
   estarão sendo plantados?
• Como serão estabelecidas as 
   plantações? Quais os níveis de 
   produtividade das mesmas? Quais 
   partes das árvores estarão sendo 
   destinadas a uso industrial ou 
   energético? E quais irão abastecer 
   as biorrefinarias?
• Quais as necessidades em quali-
   dade desses diferentes produtos 
   das florestas de eucalipto?
• Quão flexíveis serão as estratégias 
   para a base florestal de forma a 
   permitirem ajustes nas utilizações, 
   produções e qualidades?
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• Como chegar lá? Afinal, “onde e o 
   que é o lá”?

Todas essas ansiedades definiti-
vamente impactarão os rumos 
dos programas de melhoramento 
florestal do eucalipto, que até recen-
temente dispunham de um tempo 
de espera para a introdução de 
novos e mais eficientes clones. Esse 
tempo de espera pode hoje tomar 
mais de uma década, mas os novos 
e competitivos negócios podem não 
suportarem mais essa longa espera.

Com a chegada desses novos 
tempos, o melhoramento florestal 
do eucalipto precisará se adequar a 
eles. Como então ajustar o melhora-
mento florestal do eucalipto a essas 
mudanças?

Seguem algumas sugestões:

1. O melhoramento florestal preci-
sará ser mais amplo, rápido, eficaz, 
eficiente e responsivo. Também 
deve minorar seus erros (na amos-
tragem, no intervalo de acerto, nas 
decisões, nas previsões) e reduzir 
riscos. As avaliações de riscos téc-
nicos e econômicos precisam fazer 
parte do melhoramento florestal

desde o planejamento inicial do 
mesmo. Isso para cada um dos cri-
térios (qualitativos e quantitativos) 
que se pretenda melhorar.

2. Há necessidade urgente de se 
acelerar o processo de melhora-
mento com novas ferramentas de 
seleção, de “screening”, de avalia-
ções em larga escala e de tecnolo-
gias que possam reduzir o tempo de 
espera para introdução de clones, 
raças ou espécies melhoradas (por 
exemplo: genômica, transformações 
genéticas, etc.).

3. O desenvolvimento de melhora-
mento florestal baseado em múl-
tiplos critérios de seleção precisa 
ser mais focado na capacidade de 
oferecer resultados. Existe uma ten-
dência atual de serem introduzidos 
tantos critérios para melhoramento 
da floresta e das madeiras, que mes-
mo se partindo de inúmeras árvores 
ou clones, dificilmente se consegue 
chegar ao final do ciclo com o de-
senvolvimento de um único clone 
que seja capaz de atender simulta-
neamente a todos esses critérios. 
Em resumo, a sofisticação extrema 
pode ser o caminho para não se 
selecionar nada, como já acontece

atualmente em muitas empresas. 
Por essa razão, é fundamental se-
rem identificados muito bem quais 
os critérios que realmente precisam 
ser inseridos no programa, a partir 
de “longas listas de critérios”, tais 
como: produção em madeira; en-
raizamento da estaca; resistência a 
pragas; tolerância à seca; densidade 
da madeira; teor de extrativos; teor 
de lignina; etc., etc. Para cada cri-
tério a introduzir, deve-se avaliar 
muito bem o impacto econômico 
que trará e a expectativa de ser bem 
sucedido no atingimento do mesmo 
ao final do ciclo de melhoramento.

4. Entender melhor os efeitos de al-
terações ambientais e as interações 
entre genótipos e ambientes de cada 
material desenvolvido e disponibi-
lizado para plantio. Avaliar muito 
bem a plasticidade de cada material 
do programa de plantio.

5. Acompanhar as demandas de 
mercado em termos de qualidade 
de produto e antecipar-se a essas 
mudanças de maneira a oferecer 
flexibilidade na seleção de novos 
materiais florestais no programa de 
melhoramento.
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JOAQUIM BELFO

Melhoria do entrosamento
entre operação e manutenção

Sócio n.º 606

Nas organizações industriais as 
equipas de operação e manutenção 
são as que se encontram mais pró-
ximas. Costumo dizer que estão no 
sítio onde “se fazem as coisas que se 
vendem”. Devem por isso trabalhar 
de forma coordenada e solidária 
para assegurarem o máximo suces-
so produtivo.

A responsabilidade primária das 
equipas de operação é a manufatura 
do produto através da gestão dos 
processos e equipamentos necessá-
rios para tal. Por outro lado as equi-
pas de manutenção devem assegu-
rar que os equipamentos cumpram 
com as especificações, incluindo 
eficiência, qualidade e segurança.

Tenho ouvido dizer algumas vezes 
que a relação entre a Operação e

6. Dispor de bancos de germoplasma 
amplos e diversificados para permi-
tir ajustes rápidos nos programas de 
seleção e melhoramento florestal.

7. Criar estratégias de melhoramento 
levando em conta que outros compar-
timentos da floresta plantada (raízes, 
cepas, folhas, resíduos da colheita) 
além da madeira de tronco poderão 
atender às novas demandas de maté-
ria-prima no uso futuro da floresta. 

8. Ter clara visão e entendimento de 
que só interessa a produção florestal

Manutenção deve ser de cliente 
e fornecedor, respetivamente. 
Outras vezes diz-se que devem ser 
parceiros nas operações. Defendo 
a segunda abordagem. É claro que 
existe uma forte interdependência 
entre estas duas equipas. Isso não 
significa que a equipa de manuten-
ção não seja um fornecedor de ser-
viços para as operações industriais. 
Mas também não significa que haja 
uma relação de subserviência das 
equipas da manutenção para com as 
equipas de operação.

Ambas as equipas devem estar 
perfeitamente sintonizadas para os 
melhores “timings” das interven-
ções, através de necessidades pre-
viamente identificadas e prioriza-
das. Esta lógica é válida tanto para 
as atividades típicas de operação

com responsabilidade socioambien-
tal e que seja economicamente viá-
vel, ou seja, com adequados níveis 
de sustentabilidade.

Por mais que façamos e estudemos 
o assunto para o estabelecimento 
de programas viáveis de melhora-
mento florestal para o eucalipto, 
deve ficar claro que qualquer que 
seja o caminho a percorrer, que ele 
será árduo, difícil e arriscado. Já se 
foram os tempos em que os ganhos 
eram fáceis e muito mais devido às 
substituições de plantações

como de manutenção, quer para 
intervenções com perfil planeado 
como de oportunidade.

A comunicação fluída e cordial são 
pois fundamentais para se maximi-
zar o entrosamento. A proximidade 
ajuda a potenciar a comunicação. É 
desejável por exemplo que os locais 
de trabalho dos supervisores das 
equipas de manutenção estejam 
próximos dos supervisores das 
equipas de operação. Potencia ainda 
alguma informalidade que é sempre 
salutar. Muitas tensões podem ser 
atenuadas durante a tomada de 
um café e algumas temáticas extra 
trabalho. Algumas atividades extra 
laborais de “team building” poderão 
ser altamente remuneradoras. 

Também os modelos de reuniões

seminais por plantações clonais. 
Essa época já passou. Ela foi boa 
para o setor, porém isso acabou por 
restringir demais os nossos bancos 
de germoplasma.

Está definitivamente na hora de se 
repensar tudo e passar a agir com 
visão de helicóptero e não apenas 
focado em critérios específicos de 
melhoria. Só assim poderemos ver, 
entender e tentar agir para melho-
rar o eucalipto para os futuros ainda 
incertos que nos aguardam. 
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podem ser revistos, integrando-se 
mais as equipas, evitando-se a mul-
tiplicação das mesmas sem criação 
efetivo de valor.

Uma das questões que cria sistema-
ticamente mau estar é a imputação 
das ineficiências dos equipamentos. 
Evidentemente que os registos ne-
cessitam ser feitos. Por vezes a

Participei recentemente num even-
to organizado pela revista Intergrá-
ficas, Printalks, tendo como tema 
“Repensar o negócio da impressão e 
comunicação”, envolvendo parti-
cipantes de toda a cadeia de valor, 
desde os fabricantes de pasta e pa-
pel, marketeers e neuromarkeeters, 
empreendedores, editores, gráficos 
e professores universitários. 

questão é que não se tenta apro-
fundar as causas das ineficiências 
mas sim apontar “o culpado”. Neste 
particular é desejável maior afinação 
entre as equipas a fim de procura-
rem em conjunto soluções para os 
problemas que afetam a eficiência 
das operações. Também a partilha de 
mais objetivos comuns entre estas 
equipas pode ajudar a desenvolver

Dos melhores eventos em que já 
participei por terem sido aborda-
dos temas desde a gestão de cor à 
diversidade dos substratos para 
comunicação e novos modelos de 
negócio. Mas, destacaria “o mundo 
da inovação, impressão digital, área 
gráfica e realidade virtual. Não falo 
do futuro, algo sonhado e que ainda 
não existe, “virtual”, mas uma

mais sinergias na procura dos me-
lhores resultados.

É necessário restaurar e incremen-
tar a confiança mútua onde neces-
sário. Ajudará muito na melhoria da 
eficiência das operações e faz com 
que as pessoas se sintam mais feli-
zes no trabalho e portanto capazes 
de alcançar melhor produtividade.

realidade presente e cujas técnicas, 
tecnologias e aplicações são reais.

Uma das aplicações mais interes-
santes que vi recentemente foi a 
associação de um livro de história 
infantil a uma aplicação “app” de 
smartphone e tablet, que permite 
visualizar a história em écran, 
representação 3D, através de um 

VITOR CRESPO

Os Stakeholders na
comunicação pela impressão

Sócio n.º 353
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reconhecimento da imagem im-
pressa pela app. Esta “maravilha”, a 
realidade aumentada (AR), inventa-
da há bastantes anos, começa agora 
a ter a sua expressão pela enorme 
potencialidade em qualquer área 
do conhecimento, uma vez que 
permite através da leitura de um 
livro infantil, de engenharia, de 
arquitetura ou medicina, recorrer a 
elementos de aprendizagem ou de 
diversão com animação, em visuali-
zação 3D. Este é apenas um exemplo 
das fantásticas possibilidades a que 
temos acesso e que podem ser ainda 
mais exploradas.

Do evento Printalks também tirei 
uma outra conclusão: nem sempre 
a cadeia de valor se encontra em 
sintonia, sendo que alguns dos vec-
tores seguem sentidos diferentes e 
não de forma coordenada, para que 
exista um conceito de “win-win”. 
Por exemplo, nem sempre um 
editor tem a percepção do valor 
acrescentado que uma gráfica pode

contribuir para a qualidade final 
da peça de comunicação. Explorar 
através da qualidade do papel, pela 
sua brancura, lisura, opacidade, 
formação ou espessura, é algo que 
merece atenção e uma maior e sen-
sibilidade por parte dos “partners” 
que compõe a parte final da cadeia, 
antes de chegar ao consumidor 
final. Algo que se consegue através 
de uma maior e melhor divulgação 
dos factores diferenciadores dos 
produtos.

Curiosamente, num dos debates 
em que participei e que foi dos 
mais animados, “A impressão co-
mercial – tendências e vantagens. 

A impressão comercial em papel não 
revestido”, foi interessante perceber 
como representantes das editoras 
têm uma perspectiva diferente dos 
gráficos, menos sensíveis às quali-
dades dos substratos, privilegiando 
os papéis couchés, quase apenas 
focados na qualidade de impressão. 

Doutra forma, os gráficos eviden-
ciaram não só características como 
as que refiro acima, mas também 
outras relacionadas com a perfor-
mance e factores económicos. Por 
exemplo, para a mesma gramagem, 
os papéis não revestidos (uncoa-
ted) têm uma maior rigidez, com 
impacto da “runnability” da gráfica. 
Económicas, porque para produzir 
uma obra com a mesma espessura, 
o uncoated terá invariavelmente 
menos gramagem. É um conheci-
mento que devemos, nós papeleiros, 
partilhar muito mais e aproveitar as 
oportunidades que nos surgem para 
que sejam divulgadas.

São eventos destes que contribuem 
para melhorar a partilha de conhe-
cimento e colocar “á mesma mesa” 
todos os stakeholders do mundo da 
impressão, permitindo um debate 
abrangente em que cada um tem a 
possibilidade de “defender” os seus 
interesses, mas que no global é toda 
a cadeia de valor que ganha.
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MICHAEL ODELL

A Personal view
of Troubleshooting
Paper Machines - Part 2

Sócio n.º 951

Machine D was a roll and blade 
gap former, i.e. the headbox jet is 
dewatered directly by a forming 
roll. The machine was started up 
satisfactorily and then ran “well 
enough”. The quality while “OK” 
was not superb. It met market re-
quirements. Although an adequate 
result was achieved, the machine 
was always sensitive to operate, 
particularly for “crushing” defects if 
the furnish varied and this meant 
the operating conditions had to be 
run rather conservatively compa-
red to other similar machines. The 
machine limped along like this for 
many years in fact. A fresh look at it 
by persons who were not involved 
in the original project brought one 
abnormal observation to light. On 
this type of former when increasing 
the forming roll’s vacuum, crushing 
should always disappear. In the case 
of machine D however, it reacted in 
the opposite manner to expectation. 
No matter where the forming roll’s 
vacuum box was positioned, in-
creasing the forming roll’s vacuum 
actually created crushing!

This observation was repeatable 
and sufficiently abnormal to prompt 
a retrospective check on the form-
ing roll’s design parameters. This 
review of the history of the design 
was also a painful process but it 
eventually transpired that due to an 
internal communication failure the 
forming roll’s vacuum box size had

been incorrectly dimensioned 
relative to the forming roll’s wrap 
angle. There was no way to have 
the fabrics’ separation point from 
the roll positioned outside the vac-
uum zone. This certainly explained 
why crushing occurred every time 
the vacuum was increased. Un-
derstanding the problem enabled 
it to be easily resolved by a simple 
modification to the vacuum box to 
return it to the correct dimensions. 
This design defect was internal to 
the roll and so being out of sight it 
was impossible to see by direct ob-
servation. It took someone to make 
the indirect observation that the 
vacuum response really was abnor-
mal, sufficient intellectual curiosity 
to hypothesize possible causes on 
this “cold case’ machine and finally 
enough dogged determination in 
the face of internal resistance to 
“let sleeping dogs lie” to investigate 
it to a conclusion.

The underlying pattern of behav-
iour from the cases of machines C 
and D are the same. Paper machines 
are a series of components operat-
ing in sequence with each compo-
nent having its own design limits. 
If a machine is moved to operate 
outside its design range there is 
always going to be one component 
that hits its limit before the others 
and this will then govern the whole 
operation – the process bottleneck. 
If there is one component that was

never in the design range in the 
first place – caveat emptor!

A common thread in these four 
cases described above is that the 
faults originated from peoples’ fail-
ure to be aware of a problem rather 
than an equipment failure creating 
a more obvious problem. The last 
case in this study is of machine E 
and is concerned with the issue of 
communication failures between 
different trades in the mill environ-
ment more than the trivial tech-
nical problem involved. Machine 
E had been modified on a routine 
shutdown to rearrange the forming 
section flatbox configuration. Few-
er flatboxes operated at higher and 
increasingly graduated vacuums 
should give better dryness and 
lower power consumption. On start 
up the sheet could not be picked 
up into the press but just shattered 
into confetti at the pick-up roll. Af-
ter checking all the usual suspects, 
there was nothing for it but to 
admit defeat and reset the flatboxes 
to their original configuration. The 
short-term production imperative 
to get the sheet on was such that 
I had no option but to reverse this 
“improvement” even though it ran 
counter to everything I knew about 
how to set up flatboxes. Sadly on 
restart with the original flatbox 
configuration back in place the 
problem of the sheet shattering at 
the pick-up roll was absolutely
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the same - an outcome sufficiently 
disappointing as to cause the utter-
ance of a very bad word! During 
the initial start up the machine 
tender had pointed out that the 
“Fourdrinier doesn’t look right”. It 
was not a very specific comment 
and since I was concentrating on 
the “real” problem of the flatboxes I 
had not reacted to his observation. 
The second pick up failure however 
gave me cause to take his comment 
more seriously – and sure enough, 
“it didn’t look right!” The surface of 
the jet over the forming board was 
abnormally turbulent. An educated 
guess said the jet/wire ratio was 
completely incorrect even though 
the controls indicated the right 
value. The clock was ticking and I 
used the “Class One” approach of 
troubleshooting quickly by experi-
ence. Judging the headbox pressure 
calibration to be wrong as more 
likely than a wire speed error, I or-
ganized for this to be independent-
ly verified. The headbox pressure 
proved however to be correct. The 
next suspect was that the wire 
speed was incorrect and I asked the 
shift electrician to check that too. 
He just pointed to the gauge and 
said, “Everything is OK”. I asked him 
again for an independent speed 
check. However, he took affront to 
this request and walked off without 
doing it. After spending more time 
but finding nothing else amiss, I re-
sorted to tracking down a hand ta-
chometer and making an independ-
ent speed check by myself. I found 
to my own surprise that there was 
a big error between the measured 
and indicated wire speed values. 
Time to tackle the electrician again 
and faced with the evidence he 
dug into problem more seriously. It 
transpired that the toothed belt on 
the drive motor’s tachometer had 
been routinely changed out during 
the previous day’s shutdown. How-
ever, an incorrect belt had been 
installed. A belt with 19 teeth had 
been installed in place of the correct 
18 teeth. Unfortunately, the error 
was small enough for the belt to run 
but sufficiently large that the speed

calibration was incorrect by 18/19 
or 5%. The jet/wire ratio was so far 
out that we would never pick the 
sheet up.

The lessons I learned from this 
exercise are that no matter that I 
“knew’ the problem was the flatbox-
es, I should have listened to what 
the machine tender was telling me 
about the Fourdrinier not “looking 
right”. I had too narrow vision of 
the cause of the problem and did 
not take him seriously. The second 
failure was where in turn I was not 
taken seriously. I failed to convince 
the electrician of the need for an 
independent speed check – just as 
the machine tender had failed to 
convince me that the Fourdrinier 
did not look right. With the benefit 
of hindsight, I should have done a 
much better job of explaining to the 
electrician why I needed an inde-
pendent check on the wire speed. 
Tact is the art of getting a result with 
aggravating someone – I had not 
handled that one tactfully enough it 
seems. Two communication failures 
and 24 hours later we had the sheet 
on. The incorrect belt installation 
was obviously the root cause but 
my poor communication with two 
different individuals when I had 
been under pressure had extended 
the whole exercise by 23 hours.

In summary, some issues I have 
learned to be aware of are…

• Think carefully about the nature 
of the problem you are trying to 
solve. It is a bit like reading an ex-
amination question carefully so you 
answer the question the examiner 
wants, unclouded by your own or 
others’ assumptions.
• While simple problems can be di-
agnosed by experience and educat-
ed guesses, problems that are more 
complex do require a systematic 
approach. You need to remain very 
aware of when to control a situation 
by swapping from one approach to 
the other.
• Paper machines, like any other 
device, have limits on their design. 

When you are operating a machine 
day to day, are familiar with all its 
details and are often swamped by 
those details, it is easy to lose sight of 
the operational limits. The wakeup 
call is to recognize if the problem in 
hand is so intractable and imper-
vious to change that is in the third 
class of problems I have defined 
above. 
• Design flaws are fortunately very 
rare. Unless they also have machine 
design experience, mill personnel 
are probably not going to find them. 
Remember that you need your 
machine supplier’s help as much as 
he needs you. Keep a good relation-
ship with them. An antagonistic 
relationship when things go wrong 
is sometimes tempting and very 
human but actually, it is not a good 
option.
• Experience is a good filter for 
respecting operators’ opinions and 
comments. They may not always 
pin point the issue or describe things 
in precise technical terms. Never-
theless, they can point you in the 
right direction such as happened to 
me in the great wire speed crisis of 
machine E. 
• The only solution for better 
communication is to be more aware 
of the need for it. Sometimes that 
will only come about by having 
the bravery to look back into cases 
where it failed and try to do better.
• Lastly, when the only tool in your 
hand is a hammer – every problem 
starts to look like a nail. I.e. thinking 
out of the box is sometimes need-
ed even for the most rigorous and 
disciplined student of systematic 
troubleshooting. Ultimately, there 
is no substitute for the insight that 
comes from experience.

The author has spent a working 
lifetime in the paper industry and 
having made almost every mis-
take possible, I am finally in a good 
position to give advice intended to 
prevent others making the same 
mistakes. New mistakes beckon 
however and provide us all with an 
endless source of entertainment! 
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• O problema da água deve ser visto em duas vertentes: i) a água 
do solo como fator limitante da produtividade das plantas e ii) 
os efeitos das florestas e das alterações na vegetação (por exem-
plo, substituição de espécies) em termos de balanço hidrológico 
e não à escala da árvore (Alves, 2012).

• As plantas e os ecossistemas diferem na quantidade de bio-
massa produzida por cada unidade de volume de água absorvi-
da. A produção de biomassa de E. globulus é conseguida através 
de uma alta eficiência de uso de água (transpirada) e da grande 
eficiência fotossintética e não apenas do maior consumo.

• Com o crescimento das árvores e respetivo aumento da evapo-
transpiração, dá-se uma diminuição do escoamento até à idade 
de corte. Se existirem na bacia hidrográfica parcelas com dife-
rentes idades e estrutura este efeito é minimizado. Neste sen-
tido a paisagem portuguesa, constituída predominantemente 
de mosaicos agrícolas-florestais diversificados, pode contribuir 
para uma menor variação da produção de água “líquida” nas 
bacias hidrográficas.

• Havendo competição para o uso da água, é na gestão das ba-
cias hidrográficas que se pode regular a repartição dos recursos 
hídricos (Alves, 2012).

As florestas plantadas, principalmen-
te de eucalipto, têm sido conotadas 
com consumos excessivos dos recu-
sos hídricos. Desde a década de 80 foi 
desenvolvida investigação científica, 
permitindo uma abordagem fun-
damentada sobre a relação entre o 
eucalipto e a água (David et al. 2007). 
A interação do eucalipto com os 
recursos hídricos deve ser analisa-
da tendo em conta fatores como a 
precipitação média anual da região, 
outras utilizações de água, a localiza-
ção das plantações e a área plantada 
no contexto da bacia hidrográfica, a 
quantidade de água consumida pela 
floresta (evapotranspiração), a distri-
buição do sistema radicular e o índice 
de área foliar (Lima 2015).

A elevada produção de biomassa 
depende do consumo de água e da 
eficiência de transpiração associa-
dos a cada espécie. De um modo 
geral a água é o fator limitante para 
a produtividade de biomassa. Em 
consequência, para aumentar a
produtividade é necessário utilizar 
mais água, independentemente da 
espécie ou cultura. Mas o “custo” 
em metros cúbicos de água gasta, 
ou seja, a eficiência de uso da água, 
é variável de acordo com a biologia 
das plantas e com o ambiente. Os 
eucaliptos de um modo geral são 
muito eficientes, consumindo me-
nos água por unidade de biomassa 
produzida relativamente a outras 
produções.

Em Portugal, em quatro locais do 
Centro e Norte, mediu-se em euca-
liptal uma eficiência do uso da água 
de 1,7 kg/m3 e 2,1 kg/m3 respetiva-
mente para a biomassa do tronco 
e a biomassa total acima do solo 
(Matos-Moreira 2012). Por exem-
plo, na Austrália, obteve-se para o 
eucalipto consumos de 785 litros/kg 
biomassa, isto é uma eficiência de 
uso da água de 1,3 kg/m3 em com-
paração com a soja (0,7 kg/m3) e o 
girassol (0,4 kg/m3) (Dvorak 2012). 
Na Galiza, os valores em eucaliptal 
foram idênticos aos pinheiros e 
menores que os carvalhos (Jimenez 
2007). A alta produtividade de E.
globulus é conseguida através da 
maior eficiência de uso de água

O Eucalipto e a Água

Combater mitos e equívocos
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transpirada e da maior eficiência fo-
tossintética (processos metabólicos 
mais eficientes) e não do consumo 
excessivo de água (Lima 2015).

O consumo de água nas florestas é, 
modo geral, mais elevado que em 
cobertos vegetais com menor cresci-
mento ou de espécies agrícolas não 
regadas (Calder 2007), uma vez que 
a evapotranspiração das florestas é 
superior a outros cobertos vegetais 
(David et al. 1985; Lima 2015). Quan-
do falamos de uso da água, referi-
mo-nos à água evapotranspirada 
para a atmosfera, não ficando por 
isso retida na biomassa. No fim de 
uma rotação, a água que fica efetiva-
mente retida na madeira é muito

pequena, menos de 0,3% do total da 
água utilizada (FIBRIA 2016).

Ao longo de uma rotação de euca-
liptal o balanço hídrico varia com a 
idade da floresta. Com o crescimento 
das árvores e respetivo aumento da 
evapotranspiração, dá-se uma dimi-
nuição do escoamento até à idade 
de corte. Se existirem na bacia
hidrográfica parcelas com diferen-
tes idades e estrutura este efeito 
é minimizado. Neste sentido a 
paisagem portuguesa, constituída 
predominantemente de mosaicos 
agrícolas-florestais diversificados, 
pode contribuir para uma menor 
variação da produção de água “lí-
quida” nas bacias hidrográficas.

Com a floresta, o escoamento da 
água superficial diminui, contra-
riando a erosão (Ferraz et al 2012, 
David et al 2007). Mas esta diminui-
ção do escoamento é uma das com-
ponentes do balanço hídrico local 
que é suscetível de conflitos com
outros utilizadores.

No entanto, também importa dis-
tinguir o conceito de escassez física 
de um recurso (insuficiência física 
de água para as necessidades exis-
tentes) do conceito da sua escassez 
económica. 

A este respeito, é importante clari-
ficar que em Portugal não existe es-
cassez física de água - anualmente 
utilizamos apenas 20% dos recursos 
hídricos disponíveis no país (Silva, 
2012).

É na gestão das bacias hidrográficas 
que se pode regular a repartição 
dos recursos hídricos pelos vários 
usos alternativos (Alves 2012). Em 
Portugal existe regulamentação 
apropriada, que deriva da Lei de 
Bases da Água que estabelece as 
bases e o quadro institucional para 
a gestão sustentável das águas.

A.P. Mendes de Sousa, Cátia A.A. Almeida, Jorge F.S. Pedrosa, Paula O. R. Pinto
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Quinta de S. Francisco, Eixo, 3801-501 Portugal
mendes.sousa@thenavigatorcompany.com

Reciclabilidade de fibras curtas

A reciclagem de fibres papeleiras é uma realidade industrial bem estabelecida, especialmente na Europa. De acordo 
com o “Monitoring Report” publicado pela “European  Recovered Paper Council de 2014, “ Em 2014, 71,7% de todo o papel 
consumido na Europa foi reciclado, totalizando 58 milhões de toneladas.  A Europa continua a ser o líder mundial na reci-
clagem de papel, seguida pela América do Norte. Na Europa as fibras papeleiras sofrem em média 3,5 ciclos de reciclagem, 
bem acima da média global de 2,4. Os ciclos de reciclagem da fibra papeleira, oferecem nas correntes discussões a nível 
da União Europeia sobre a Economia Circular, um modelo claro e funcional a ser seguido. A reciclagem de papel é uma 
indústria “made in Europe”.  

Têm sido publicados alguns trabalhos sobre a reciclabilidade das fibras papeleiras e o impacto do número de ciclos 
nas propriedades finais. Contudo, estes trabalhos não apresentam um estudo consistente a nível laboratorial ou são 
baseados em condições severas, muito longe das condições aplicadas nos processos de reciclagem industrial. Por 
exemplo para a reciclagem de fibras kraft de eucalipto foi publicado um estudo1 com refinação de 7500 rotações PFI e 
secagem a 80ºC durante 24 horas.
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Para uma análise comparativa de fibras de diferentes origens, foi conduzido recentemente no RAIZ, a nível labo-
ratorial, um estudo sobre o potencial de reciclabilidade de diferentes fibres curtas, a maior componente no fabrico 
corrente de papéis office e gráficos, simulando os processos papeleiros com maior impacto, a refinação da fibra e as 
condições de secagem, usando condições mais realistas.

Para a simulação do uso original das fibras virgens (R0) nos ciclos de reciclagem, as fibras foram refinadas (refinador 
PFI) de modo a obter uma resistência mecânica da estrutura com cerca de 70 N.m/g de índice de tração. As condições 
de secagem das estruturas fibrosas foram ajustadas a 120ºC durante 1 hora, mantendo-se estas condições nos ciclos 
seguintes. Nos 10 ciclos de reciclagem as fibras foram refinadas com um pequeno e constante input de energia (500 
rotações PFI), de modo a realçar o potencial da capacidade de reforço das fibras recicladas para a resistência mecânica 
das estruturas folhosas.

O estudo envolveu 3 das mais típicas fibras curtas, usadas a nível mundial na produção de papéis office e gráficos; 
pasta kraft branqueada de Eucalyptus globulus, fibra curta mediana com espessura de parede mediana e um alto 
quociente de Runkel; pasta kraft branqueada de bétula Nórdica, com o maior comprimento de fibra (das 3 analisadas), 
maior espessura de parede e um baixo quociente de Runkel e finalmente uma pasta kraft branqueada de Acacia man-
gium com o menor comprimento de fibra, menor espessura de fibra e o menor quociente de Runkel.

Os 10 ciclos de reciclagem tiveram impacto nos parâmetros bio morfológicos das fibras: redução do diâmetro externo 
das fibras, redução da espessura das paredes, uma redução menor do coarseness (massa linear), com impacto na re-
dução dos quocientes de Runkel (Figura 1), um aumento significante no número de fibras por grama, devido à redução 
dos comprimentos das fibras e aumento dos finos gerados.

Os efeitos da secagem e a hornificação da celulose e consequen-
te perda da flexibilidade das fibras, contribuíram para os efeitos 
de corte da refinação, gerando finos e um aumento da rigidez 
das fibras.

Os finos gerados contribuíram para o aumento da resistência à 
drenagem de água (ºSR) atingindo níveis impraticáveis para a 
produção industrial de papel para as 2 espécies com menor quo-
ciente de Runkel. A maior rigidez das fibras tiveram um impac-
to positivo no volume específico (índice de mão – Figura 2) das 
estruturas fibrosas durante os primeiros 4 ciclos de reciclagem, 
antes da influência do aumento de teor de finos gerados.

Contudo a resistência à passagem de ar (ensaio Gurley) começou 
a aumentar nos últimos 6 ciclos, atingindo também níveis im-
praticáveis para a produção industrial de papel no caso das 2 fi-
bras com menor quociente de Runkel. Notou-se um impacto po-
sitivo na opacidade das estruturas fibrosas. Para a generalidade 
das propriedades de resistência mecânica (rebentamento, tra-
ção, rasgamento e energia de ligação interfibras) observaram-se 
impactos negativos e em especial na resistência intrínseca das 
fibras (zero span a húmido).

O potencial de reciclabilidade das fibras curtas testadas deverá 
ser dependente do impacto das propriedades afetadas no pro-
cesso de produção industrial de papel. O aumento da resistência 
à drenagem de água (ºSR) e o aumento da resistência à passagem 
de ar (Gurley) foram as propriedades selecionadas para se esta-
belecer o ranking de reciclabilidade das fibras curtas.

Figura 1 - Evolução do “Runkel ratio” das fibras 
de Eucalyptus globulus, bétula nórdica e Acácia 
mangium ao longo dos 10 ciclos de reciclagem.

Figura 2 - Evolução do bulk da estrutura fibrosa, 
para as pastas de Eucalyptus globulus, 
bétula nórdica e Acácia mangium ao longo dos 10 
ciclos de reciclagem.
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