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“Se o meu sangue não me engana
Havemos de ir a Viana”

Desta forma, e num grande abraço associativo, 
que gostariamos de evocar a realização da Assembleia 

Constituinte da Tecnicelpa que teve lugar em Viana do Castelo 
em 15 de Junho de 1980.
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EDITORIAL

< PEDRO MATOS SILVA // Presidente do Conselho Diretivo

Parabéns Tecnicelpa!
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A Tecnicelpa está de parabéns pelos seus bem vividos 40 anos de história.

São 40 anos de participação ativa na formação dos técnicos da indústria de pasta e papel portuguesa, promovendo o 

aperfeiçoamento técnico-profissional e científico dos seus associados. 

A Associação é uma realidade que surgiu de uma ideia, de uma utopia, que os seus fundadores foram capazes de cor-

porizar e fazer prevalecer até aos dias de hoje. Também eles, ou sobretudo eles, estão de parabéns neste momento. 

Vale a pena recordar que, na sua génese, esteve o entusiasmo gerado pela participação destes fundadores em eventos 

semelhantes, organizados noutros locais da Europa nomeadamente nos nossos vizinhos espanhóis. Foi assim que 

surgiu a vontade de dar à indústria portuguesa uma associação congénere que, após muito esforço e dedicação, con-

trariando o destino de algumas tentativas anteriores, finalmente se constituiu em 1980 e que resiste e cresce até hoje.

Volvidas 24 Conferencias, a Tecnicelpa encontra-se bem ativa e dinâmica. Conta com 67 sócios coletivos e 391 indi-

viduais. Tem já no seu currículo 121 seminários organizados e 29 eventos lúdicos, com cerca de 8100 participações 

no total. Desenvolve e distribui uma publicação que já vai no seu 63º número e que se sustenta nas participações 

voluntárias dos seus associados, com contributos relacionados com as suas áreas de especialidade, nos mais varia-

dos temas de interesse para a comunidade que representamos, e que chega hoje aos 4 cantos do mundo com uma 

distribuição que abrange 5500 leitores.

Temos motivos para estar satisfeitos por sermos uma pequena parte, uma contribuição, para que esta organização 

se mantenha ativa, empreendedora e renovada. O esforço de divulgação e dinamização da Tecnicelpa é um processo 

contínuo e que se faz através de todos. 

Termino com uma referência à Conferencia Tecnicelpa, que ocorre a cada biénio e constitui o momento de maior 

presença e afirmação da Associação. O trabalho afincado que vínhamos a desenvolver na preparação do próximo 

Encontro, agendado para outubro de 2020, confrontou-se com a necessidade de reação ao surto pandémico do Co-

vid-19, e às alterações impostas pelos Planos de Contingência nas condições para realizar este tipo de eventos. Ape-

sar da resposta ao “call of papers” ter sido muito boa e de termos já substância para avançar de acordo com o plano 

inicial, resolvemos por precaução adiar a Conferencia para Março de 2021, mantendo a organização conjunta com 

e a RIADICYP - Rede Ibero-americana de Ensino e Pesquisa em Celulose e Papel.

Esperamos por todos em Março do próximo ano.



Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Individuais: 0
Coletivos: 0

Individuais: 1
Coletivos: 0

› Filipe André Gomes dos Reis Pimentel – CELTEJO

› Reunião da Assembleia Geral - 26 de junho 2020 - Tomar

› Curso “Introdução ao processo de Pasta” (parceria UBI) - Outubro 2020 - Covilhã

› Curso “Tratamento de Efluentes – módulo II” (parceria UNAVE) - Novembro 2020 – Vila Velha Ródão

› XXV Conferência Tecnicelpa – XI CIADICYP 2021 - 10 a 12 de março 2021 – Coimbra

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

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 392
COLETIVOS: 67



Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com
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Louvados sejam todos os que optaram por uma atividade tão importante, 
progressivamente valorizada a favor dos respetivos intervenientes profis-
sionais e empreendedores da indústria.

Os equipamentos existentes, algumas dezenas de anos passados, estavam 
na base dos inúmeros acidentes pessoais, alguns letais e outros conse-
quentes de graves amputações físicas.

A forma profissional e a progressiva qualificação dos formandos, permiti-
ram chegar ao elevado nível de segurança, que atualmente se desfruta.

Saliente-se pela real importância que representa, a renovação da tecno-
logia do setor da floresta, de pasta e do papel e o escol de técnicos de que 
dispõe no seu seio.

Procurando manter a atividade de formação técnica aos seus associados, 
a Tecnicelpa organizou em colaboração com a SUEZ, um webinar que 
teve uma excelente audiência e participação. Estiveram ligados partici-
pantes em Portugal, no Brasil, em França e na Áustria, que demonstraram 
um grande interesse através das questões colocadas por escrito. 

Fica aqui o desafio, para quem quiser aprofundar estes conteúdos, em No-
vembro temos agendado o II módulo do curso de Tratamento de Efluen-
tes, onde esta e outras tecnologias serão desenvolvidas.

Este webinar encontra-se disponível no canal de YouTube da Tecnicelpa

Webinar LTM
Observatório de segurança

Webinar SUEZ
Tecnologia MBR
Bio Reactor de Membranas
para tratamento e reutilização de efluentes industriais

AUGUSTO GÓIS
Sócio Honorário n.º 2

Online dia 15 abril 2020

Online dia 04 junho 2020
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TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel HISTÓRIAS
E MEMÓRIAS

Já 40 anos?

ALBERTO VALE RÊGO
Sócio Honorário n.º 1

Como se fosse há pouco tempo, diria, apenas há dias, vem-
-me à memória, sugerida pelo Augusto Góis, a acontecida 
em 15 de Junho de 1980 Assembleia Constituinte e o que 
ela significou como um dos pilares do alicerce do que hoje 
é a TECNICELPA.

A vida longa da nossa associação, a invejável e robusta 
situação patrimonial que acumula, o prestígio de que dis-
fruta, enquadrando um corpo de associados que produzem 
realizações e informação de valia nas várias vertentes do 
saber da indústria e do processo e a dinâmica de contri-
buição para responder às detectadas necessidades de co-
nhecimento e de comportamento das pessoas do sector, 
continuam a ser o resultado da ideia inicial, debatida no 
Encontro de Tomar, de Março de 1980, onde se esboçou o 
modelo de associação que se queria constituir: denomina-
ção, posicionamento no universo do sector, estatutos, modo 
de actuação, financiamento, e que foi depois confirmado 
naquela Assembleia de Viana do Castelo.

Constituída sobre várias tentativas falhadas anteriores, 
sempre limitadas por se apoiarem ou decaírem para cam-
pos de interesses corporativos, que despoletam inevita-
velmente divisões e vontades de domínio de grupos e de 
influências, foi possível, envolvendo na fase longa de dois 
anos de preparação, em etapas específicas, as mais repre-
sentativas pessoas da indústria, de modo a integrar opi-
niões diversas e a esbater divergências, encontrar a solu-
ção e modelo de associação que hoje é e que perdurou estes 

anos, sempre com a vitalidade de nova.

Tal como uma pessoa que nasce e cresce e que, ao longo do 
seu tempo de vida vai evoluindo, adquirindo conhecimen-
to, concentrando experiência, influenciando situações, 
marcando mudanças, também a TECNICELPA começou de 
um modo que inovou e surpreendeu o meio e lhe agradou, 
criando espírito de corpo e, ao longo destes anos, cresceu 
respondendo com oportunidade e sageza organizacional 
ao que os sócios e os agentes da indústria foram sentindo 
como necessário tendo, em geral, a intuição operacional de 
antecipar essas necessidades e respostas, desse modo, tor-
nando-se parceira indiscutível e apreciada.

Escrevo estas notas, como várias outras com que contribuí 
ao longo da vida da TECNICELPA, com aquela sensação de 
muita satisfação e, confesso imodestamente, com o prazer 
de estar aqui do modo que pensei quando, com os outros 
das primeiras horas, a gizámos: vai ser uma boa contribui-
ção para os papeleiros portugueses e vai ter vida longa.

E, sim. Já 40 anos!

A preparar o nascimento da Tecnicelpa
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Pena é que esta matéria prima seja tão malquerida por tan-
tos que a vituperam sem a conhecerem… Mas isso é um 
tema que está fora do âmbito destas linhas.

Dispondo de uma matéria prima tão generosa é natural que 
os nossos colegas mais jovens não recordem que, antes da 
utilização maciça de materiais de origem florestal foram 
durante séculos utilizadas outras fontes de celulose.

O primeiro papel produzido pelos chineses utilizava fi-
bras de linho, de bambu e de palhas de diversos cereais.                                                                 
O processo (maceração) foi um segredo bem guardado pe-
los chineses e pelos japoneses até ao século 8º dC.

Foram os árabes quem tomou conhecimento do processo 
e quem o começou a utilizar e a difundir em direcção ao 
Ocidente. 
Mas também inovaram começando a utilizar trapo de teci-
dos de linho e cânhamo em substituição das palhas de ce-
reais. Os chineses continuaram sempre fiéis à utilização de 
fibras de palhas das quais, juntamente com a India, ainda 
são, de longe, os maiores utilizadores.

O consumo de papel foi, paulatinamente, aumentando e 
o trapo escasseando …e aumentando de preço e por isso 
a utilização das palhas de cereais foi-se mantendo até aos 
nossos dias.

Assim não é de estranhar que o primeiro moinho de papel 
instalado em Portugal, em 1411, perto de Leiria, utilizasse 
palha de trigo como matéria prima.

Aliás só tardiamente, por volta de 1843, é que o alemão 
F.Keller registou a patente de uma mó para produzir pasta 
mecânica o que possibilitou a produção, em 1845,  do pri-
meiro papel de jornal com esta pasta.

Em Portugal a fábrica de Ota, em Alenquer trabalhou 
até  meados dos anos 60 do século passado, com palha de 
trigo cozida com cal num digestor esférico rotativo. Esta 
pasta era utilizada quási exclusivamente para produção 
de cartões compactos, “à enroladeira”. O fraco rendimen-
to da produção da pasta, o aumento do preço do preço da 
palha e o problema da poluição devido ao não tratamento 
dos efluentes conduziram ao abandono desta produção.                                                        
O “cartão palha” produzido era no entanto muito apreciado 
pela rigidez e pela mão que lhe conferia a palha.

Em 1956 a fábrica das Celuloses do Guadiana, instalada 
perto de Mourão pelo Grupo CUF, também teve como ob-
jectivo utilizar, como matéria prima principal, a abundante 
palha de trigo disponível na região. 
Mas também Mourão abandonou a utilização da palha pas-
sando a reciclar papel velho.

As fibras de plantas anuais devido às suas características 
foram (e são ainda) muito utilizadas também na fabricação 
de papeis extra finos (de fumar, bíblia, filtro, etc).

Na Europa alguns países utilizaram a matéria prima local 
mas também importaram muito material do Norte de Afri-
ca. Para além dos habituais papeis de embalagem, algumas 
pouca, fábricas produziram papeis de impressão e escrita 
de alta qualidade a partir de fibras de palha de trigo e/ou 
alfalfa branqueadas. 
Eram magníficos papeis de grande rigidez, com um belo 
“toque”, mas com elevados custos de produção.

Para além da China e da India a Espanha também foi um 
importante utilizador da palha de trigo. Por outro lado, os 
USA, grande produtor de cereais, que em 1945 tinham 25 
fábricas utilizado fibra de plantas anuais, foram-nas fe-
chando, umas atrás das outras e em 1960 já não tinham 
nenhuma operacional.

Uma “velha” matéria
prima… as plantas anuais

HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Honorário n.º 4

Em Portugal as celuloses e os papeleiros  têm o privilégio de ter
à disposição uma matéria prima com características tão interessantes
que  permitem produzir o melhor “office paper” do mundo e fabricar
uma pasta altamente apreciada no mercado.
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A seguir à 2ª Guerra Mundial que acabou a 2 de setembro 1945, Portugal assinou o pacto 
fundador da OCDE em 1948, que permitia receber fundos do plano Marshall.

Esse plano permitiu que que os USA auxiliassem a Europa destruída pela Guerra.

Hoje com a COVID-19 já muito dirigentes falam na necessidade de um plano semelhante.

Portugal beneficiou desse plano para efectuar a industrialização, que antes apenas a 
agricultura (sem mecanização) era apoiada pelo Estado Novo para combater a fome e 
a miséria. Havia as senhas de racionamento distribuídas pelo Grémio do Comércio às 
mercearias e famílias de acordo com o número de pessoas do agregado familiar. 

Havia uma fiscalização apertada que não permitia a venda das mesmas a terceiros.

No início dos anos 50 o Plano Marshall contemplou a fábrica de Cacia que foi a 1ª ajuda 
para Portugal.

A situação geográfica da fábrica foi preponderante na escolha da localização, por 3 razões:

- Estrada Nacional Rio Vouga e Caminho de ferro
- No projecto as razões enunciadas previam logo a ligação ferroviária ao armazém dos
   produtos acabados. Foi uma obra essencial para a logística do transporte. Foi assim
   possível ligar a fábrica a várias plataformas logísticas na Europa- (Espanha-França
   Itália-Suíça)
- Obteve-se muitas vantagens.
          Retirar muitos camiões da estrada com vantagem ambiental.
          Dar melhor serviço aos clientes.
          Menor movimentação do produto, com melhor qualidade.
          Custo competitivo com o rodoviário.

Não devemos esquecer que a ditadura fez o Condicionamento Industrial o que impediu 
um melhor aproveitamento do Plano Marshall.

Trata-se assim não esquecer esta história real que deverá ser exemplo para a Covid-19.

A utilização mais generalizada das plantas anuais está 
condicionada por um lado pela disponibilidade de quan-
tidades significadamente rentáveis e por outro lado pelas 
dificuldades da recuperação dos químicos resultantes do 
cozimento, devido nomeadamente, á presença de sílica e 
potássio.  Estimasse que o preço de uma pasta branqueada 
de linho ou cânhamo seja até 6 vezes superior ao de uma 
pasta  de eucalipto.  

Para referência uma pasta de palha de trigo contem 29 a 
35 % de celulose, 16 a 21 % de lenhina e 4 a 9 % de cinzas.                                                            
Com um comprimento das fibras da ordem de 1,5 mm e 
uma largura de uns 18 micrones.

Estas rápidas notas pretendem somente dar uma breve 
ideia de uma matéria prima que esteve na origem da fabri-
cação do papel e que durante séculos teve uma contribui-
ção importante na nossa indústria papeleira.

Plano Marshal

JOÃO VINAGRE
Sócio n.º 88
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A necessidade de contenção de um vírus veio lançar para a 
ribalta a questão do teletrabalho, em contraponto ou como 
complemento do trabalho presencial.

Nestes tempos de repouso forçado em que aproveitei para 
ir acompanhando esta discussão, fui relembrando factos 
passados relevantes, com destaque para a introdução do 
Sistema de Controlo Distribuído dos equipamentos do pro-
cesso. Na altura a grande questão tinha a ver com a atitude 
dos operadores em relação a essa ferramenta.

Um dos riscos potenciais seria a tendência para um maior 
tempo de permanência na sala de controlo, com aligeira-
mento das rotinas de inspecção dos equipamentos. Esse 
risco confirmou-se e foi minimizado com a introdução de 
rotinas de inspecção, incluindo a obrigatoriedade de regis-
to de valores que só podiam ser lidos localmente.

Na altura havia uma prática de contacto frequente com a 
fábrica e com os operadores o que facilitava o acompanha-
mento da introdução de novas técnicas. As informações 
processuais de cada Sector eram apenas do conhecimento 
dos seus operadores, o que em situações de arranque, obri-
gava a uma presença constante de coordenação, para mini-
mizar os tempos de arranque, sobretudo após as paragens 
anuais de manutenção.

Essa presença tinha diversas vantagens: manter um es-
pírito de grupo forte, partilhar informação processual e 
discuti-la com os operadores, de um modo informal, com 
proveitos mútuos.

Era ainda uma oportunidade de observar comportamentos 
e atitudes que muitas vezes levantavam questões de gestão.
Lembro-me de uma cena caricata que funcionou como um 
alerta para as questões de segurança, quando ainda não se 
tinha avançado para os sistemas de certificação.

Uma parte dos ajudantes que apareciam nas paragens 
anuais não sabia o que era uma fábrica, e, de segurança, 
nunca tinham ouvido falar.

Numa dessas paragens anuais, num belo dia, ou melhor, 
numa escura noite, ao chegar à plataforma que dava aces-
so a uma das válvulas de segurança de vapor do Digestor 
encontrei um suposto ajudante de serralheiro, sentado em 
cima da linha de descarga dessa válvula, a ensaiar um solo 
de bateria, batendo ritmadamente com uma chave inglesa 
no tubo de descarga da válvula. Perguntei-lhe se fazia ideia 
de onde estava sentado e ele desceu, muito atrapalhado. 
Quando iniciámos o ensaio, ao primeiro disparo da válvula, 
deixou cair a chave, deu um salto enorme e desapareceu a 
voar pelas escadas abaixo. Nunca mais o vimos. Por sorte 
o operador tinha controlado bem a pressão do vapor, evi-
tando, que acontecesse, antes do teste, um disparo fortuito, 
que teria sido trágico. 

Até 1992 usava-se, no 1º andar de Branqueamento, uma 
mistura duma solução líquida de ClO2 e Cloro gasoso. O 
Cloro era fornecido líquido em cisternas de 4 toneladas. 
Devido à sua grande perigosidade, havia sempre o cuidado 
de o descarregar ao fim do dia, quando havia menos pes-
soas na fábrica e a orientação do vento era de Norte ou No-
roeste. 

Numa dessas descargas soltou-se o castelo da válvula de 
descarga da cisterna, criando uma nuvem de Cloro que foi 
cair a cerca de 1km a Sul, numa zona de pinhal, aparente-
mente sem consequências.

Passados uns dias, numa das habituais voltas diárias à fá-
brica, encontro um grupo de colegas florestais a apanhar 
pinheiros pequenos, já um pouco amarelados, para investi-
gar a origem de uma possível doença. Informei-os do que ti-
nha acontecido, evitando uma investigação desnecessária. 

Histórias e memórias 

JOÃO PINHO FERREIRA
Sócio Honorário n.º 32
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A vivência destas situações de falta de segurança e de não 
partilha de informação interna acerca dum incidente am-
biental, ajudou a uma sensibilização mais rápida e profun-
da para estas questões.

Nessas voltas á fábrica assistia-se, por vezes, a episódios di-
vertidos e vou destacar um deles.

À época, muita da limpeza da fábrica era feita, manual-
mente, por uma equipa de trabalhadores indiferenciados. 
O trabalho era duro, e, naquelas situações, havia sempre 
alguém que se tenta esquivar. O nosso alguém era um es-
pecialista em absentismo militante, que inventava todo o 
tipo de doenças. Desde reumático a espondilose, o homem

era um livro aberto, qualquer pretexto servia para meter 
baixa, para ir trabalhar em casa em trabalhos pesados.

Num fim de tarde, chamou-me a atenção, num grupo que 
se dirigia para a saída da fábrica, uma pessoa muito curva-
da, com as mãos nos quadris, com um andar cambaleante 
e um fácies de grande sofrimento. Quando se ouve o toque 
de saída da sirene da fábrica, o nosso absentista como que 
se liberta de todo aquele fardo se sofrimento, e torna-se, de 
repente,  num Homo Erectus, a caminhar rápido e decidido, 
no meio de sorrisos trocistas dos colegas.

Foi um episódio inesquecível. É pena que não existisse o 
YouTube na altura.

Adiamento da Conferência
para março de 2021

2021

march
10/11/12

International Forest, Pulp
and Paper Conference

TECNICELPA
Iberoamerican Congress
on Pulp and Paper Research

Save the date
in your calendar
See you in Coimbra

CIADICYP

O Mundo foi surpreendido por uma pandemia que condicionou todas as atividades previamente programadas, nomea-
damente a nossa Conferência, agendada para outubro próximo. Apesar do número muito significativo de resumos já re-
cebidos,  que em condições normais garantiriam  um evento de sucesso, as limitações de convivência social, instabilidade 
económica e de livre circulação, levou-nos a concluir que a realização da Conferência em outubro teria elevados riscos de 
segurança e de possivelmente não reunir as condições adequadas. Assim, a Comissão Organizadora decidiu  adiar a Con-
ferência para os dias 10, 11 e 12 de março de 2021. O local será o mesmo anteriormente indicado, na cidade de Coimbra.

Confiantes de que tomamos a decisão mais segura para todos (organização e participantes), esperamos e desejamos encon-
trarmo-nos em Coimbra, em março de 2021.
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CELSO FOELKEL

Reinventando as Associações
Técnicas Setoriais para a Era Digital 
Pós-Pandemia

Sócio n.º 842

Em todo o planeta, muitas das associações técnicas do se-
tor de celulose, papel e florestal têm encontrado dificulda-
des no gerenciamento, obtenção de recursos financeiros e 
implantação de suas estratégias, isso tudo devido às altera-
ções tecnológicas, mudanças de culturas e hábitos sociais e 
competição de ofertas de serviços e produtos similares por 
outros tipos de organizações. Em função disso, algumas as-
sociações chegaram a desaparecer (Exemplo: TAPPSA, Áfri-
ca do Sul; ANAVE, Brasil), outras reduziram drasticamente 
seus serviços (Exemplo: SBS, Brasil) e outras enxergaram 
oportunidades para inovações em sua gestão e oferta de 
novos produtos (Exemplos: TAPPI, USA; ABTCP, Brasil; etc.). 

As principais causas para o esvaziamento de muitas asso-
ciações técnicas têm sido as seguintes: fácil obtenção de 
conhecimentos e informações técnicas na web através do 
Google por todos na Sociedade; redes sociais colocando em 
conexão as pessoas com necessidades similares (Linkedin, 
ResearchGate, Twitter, etc.); reduções significativas do 
número de empresas e pessoas no setor, em função de fu-
sões, aquisições e automações; falta de tempo das pessoas 
remanescentes e diminuição do voluntariado dentro das 
associações, dentre outras razões. Muitas ou todas as as-
sociações perderam substanciais fontes de recursos finan-
ceiros pela diminuição de sócios e patrocinadores ou pela 
diminuição de público em eventos presenciais. Enquanto 
algumas procuraram inovar, outras continuam a acreditar 
que o modelo de gestão e atuação que sempre usaram nas 
últimas décadas continuará a lhes dar sobrevida “até surgir 
uma varinha mágica no futuro”.

As coisas continuariam a acontecer dessa mesma manei-
ra não fosse o surgimento de uma força motriz poderosa 
que escancarou a necessidade de mudar as ferramentas de 
comunicação e interação social na vida diária das pessoas 
para conviver com a pandemia do corona-vírus. Esse pe-
ríodo da pandemia conseguiu acelerar a informatização 
da Sociedade e dos serviços oferecidos online, como con-
sultas, compras, atendimentos, pagamentos, transferência 
de dinheiro, fornecimento de documentos, redução de bu-
rocracias, formação de grupos sociais de interesse comum, 
etc., etc. Pode-se dizer que a próxima era da pós-pandemia 
resultará em uma Sociedade bastante diferente em hábi-
tos, necessidades, sonhos e visões de mundo e de vida, em 
relação à mesma Sociedade de poucos meses atrás. 

Todos nós sabemos que os alicerces da inovação são: conhe-
cimentos, curiosidade, imaginação, interesse, inquietudes, 
necessidades, relacionamento, comprometimento, com-
partilhamento e coragem. Porque então não utilizar esses 
mesmos atributos para reinventar nossas associações de 
classe, principalmente aquelas que estejam em situações 
de fragilidade (muitas terão reflexos dramáticos em função 
da pandemia). Acredito que nossas associações poderiam 
desfrutar de enormes vantagens em alavancar mudanças 
em algumas ou muitas de suas formas de atuação, reduzin-
do custos e agregando muito mais valor para seus associa-
dos e para a Sociedade como um todo. Essa reinvenção se 
basearia no melhor uso da informatização, colocando pro-
dutos e serviços que possam chegar a milhares de pessoas 
(associadas ou não) com sentimento de agregação de valor
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para elas. Não basta ficar reclamando que o Google está 
roubando sócios, ou que as empresas estão deixando de 
patrocinar eventos, etc. Há que atuar em novas formas de 
fazer as coisas acontecerem, inclusive usando “os adversá-
rios” (Google, FaceBook, WhatsApp, Instagram, etc.) como 
“parceiros” (oficialmente ou apenas se valendo dos serviços 
gratuitos dos mesmos). Algumas já estão se movimentando 
nesse sentido. Outras organizações não associativas que 
competem pelo mesmo espaço técnico com as associações 
já saíram na frente, por exemplo, no Brasil: plataformas das 
empresas MaisFlorestas, Malinovski Florestal, etc. Por isso, 
é urgente que as associações revejam suas estratégias, não 
para amanhã, mas para agora.

As associações técnicas setoriais são organizações híbri-
das que possuem como associados as empresas de um de-
terminado setor (produtores, fornecedores, universidades, 
consultores, empresas de engenharia, centros de P&D, etc.) 
e os técnicos (engenheiros, químicos, florestais, técnicos, es-
tudantes, professores, vendedores, etc.). As empresas man-
têm foco em mercados, produção e produtividade, custos, 
competitividade, resultados, influenciamento (“lobby”), 
imagem, valor das ações, etc. Já os técnicos procuram a 
qualificação técnica, resolução de problemas no exercício 
da profissão, crescimento na carreira, imagem profissional, 
felicidade pessoal, realizações e conquistas. E outras coisas 
mais, em ambos os casos.

O grande dilema dos gestores das associações técnicas tem 
sido em como distribuir benefícios em produtos e serviços 
para dois grupos tão distintos em necessidades, desejos e 
poder. A questão maior sempre tem sido o “como agradar” 
os sócios empresariais que pagam as maiores contribuições 
anuais e ao mesmo tempo aumentar o valor dos benefícios 
às pessoas, que sonham com sua felicidade profissional (sa-
lários, imagem, etc.).

Outro ponto a focar nas associações técnicas é entender 
como cada uma se enxerga e atua. Algumas acreditam que 
o importante é oferecer valor a seus associados (empresas 
e pessoas), chegando em algumas situações a até serem 
submissas às grandes empresas associadas. Em algumas 
entidades que atuam nesse modelo, passa a existir forte 
concorrência entre os associados, o que prejudica o estabe-
lecimento de estratégias integradas em benefício de todos. 
Outras associações já possuem visões e atuações mais ho-
lísticas, acreditando que devam ser vitais para o setor todo 
e pelo sucesso do mesmo (onde se incluem seus associados), 
serem vitais para o país e para as pessoas do país como um 
todo. Nesse último caso, a associação passaria a ser reco-
nhecida pela Sociedade como uma fonte inspiradora e for-
madora de valor tecnológico através da inovação e susten-
tabilidade, de conhecimentos, de informações, de soluções

de conflitos e de agregação de produtividade e competitivi-
dade às empresas e à nação. As associações desse tipo podem 
vir a serem consideradas pela Sociedade como “coisa nossa”, 
ou seja, como parte vital e importante para a própria Socie-
dade (local, regional, nacional, ou mesmo internacional).

Independentemente de como a associação se enxergue ou 
atue, a forma mais rápida dela atingir as metas de suas es-
tratégias e agregar benefícios aos sócios e/ou à Sociedade 
é através dos meios digitais. Esses meios facilitam a distri-
buição dos produtos, favorecem o relacionamento entre 
pessoas, melhoram o compartilhamento, permitem acesso 
de milhares de pessoas e são definitivamente mais baratos 
para a associação produzir e oferecer seus serviços. Por 
essa razão, eles se encontram cada vez mais difundidos: 
revistas online, congressos e cursos à distância, webinars 
(palestras e debates), grupos e reuniões técnicas, etc. Por 
outro lado, outros meios digitais perderam força pelo uso 
inadequado (excesso de propaganda sem interesse, etc.), 
principalmente as mensagens de e-mail, que são bloquea-
das pelos firewalls das empresas e pelos antivírus de com-
putadores pessoais (como Spam).

Acredito que além da utilização do que já existe na web, as 
associações técnicas poderiam trabalhar para o desenvol-
vimento de plataformas próprias que podem ser personali-
zadas conforme o tipo de serviços e produtos que queiram 
ofertar. Exemplo muito recente tem sido a plataforma TA-
PPI-Connect (https://connect.tappi.org/home), que possibilita 
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inúmeras oportunidades aos associados ou convidados a 
participarem de grupos, debates, reuniões, visitas virtuais, 
consultas, etc. 

Algo de muito bom que as plataformas dedicadas ofere-
cem é a personalização, uma vantagem aos associados 
técnicos, que poderão: participar de grupos de discussão 
com seus pares tecnológicos; receberem alertas de novos 
conhecimentos disponibilizados pela entidade ou por par-
ceiros; terem serviços de consultoria online; participarem 
de reuniões técnicas com especialistas do setor; etc. As 
plataformas desse tipo podem ser criadas de forma a ofe-
recer: compartilhamento, interação, relacionamento, per-
sonalização, disseminação e armazenamento de bancos de 
conhecimentos tecnológicos setoriais (bibliotecas virtuais). 
Acredito que a criação de plataformas de relacionamento 
e compartilhamento como essas permitiria que as pessoas 
que as utilizassem desenvolvessem certa “dependência” em 
relação à sua utilização, da mesma forma que hoje existe 
para as pessoas quanto às plataformas sociais, como What-
sApp, Instagram, FaceBook, Twitter, etc.

Outras vantagens na reinvenção da forma de atuar das 
associações seriam que elas definitivamente não necessi-
tariam de espaço físico (sede própria, escritórios para pes-
soas, salão de convenções ou cursos, etc.). Cada gestor de 
um produto ou serviço poderia atuar de sua própria casa 
(em serviços “home-office”), podendo inclusive ser do tipo 

terceirizado. As interações pessoais seriam mais virtuais e 
quando presenciais poderiam inclusive acontecer em es-
paços alugados ou nas próprias empresas que ofereceriam 
suas facilidades, conforme o tipo de temática a ser desen-
volvida com os participantes (incluindo o gestor do serviço 
da associação, sócios e convidados interessados).

A nova forma de atuação das associações na era pós-pande-
mia tenderia a ter muito maior grau de personalização, se-
ria certamente mais rápida, dinâmica, efetiva e eficaz, com 
atendimento direto abrangente (muitos acessos e clientes) 
e avaliado de forma simples pelos usuários em cada ativi-
dade (com emojis tipo likes, dislikes, loved, hated, etc.). Final-
mente, a associação nessa forma de gerenciamento e estru-
turação diminuiria sobremaneira a burocracia e as perdas 
de tempo que se encontram atualmente em muitas dessas 
associações, quando significativa proporção do tempo dis-
ponível é utilizada pelos colaboradores “discutindo abobri-
nhas” ou “olhando o próprio umbigo”, ou seja, os colaborado-
res mais focados nos problemas internos de administração 
e relacionamento do que nas oportunidades externas da 
associação em relação aos seus públicos clientes.

Por essas razões, minha visão de futuro para as associa-
ções técnicas vencedoras incluiria alguns dos seguintes 
predicados: gestão colaborativa, integração dos gestores 
com clientes, voluntarismo de técnicos qualificados para as 
plataformas, alto grau de informatização nas relações com 
seus públicos, valorização das pessoas, compartilhamen-
to de conhecimentos tecnológicos como atividade-chave, 
altos níveis de qualificação e desempenho das pessoas da 
associação, atração de associados ou convidados talentosos 
para participação nas atividades, metas desenvolvidas com 
os clientes e avaliação contínua de seus resultados para 
adequações nas estratégias.  Não tenho dúvidas que muitas 
associações técnicas do nosso setor, em diversos dos muitos 
países onde elas existem, estarão ou já estão fazendo isso e 
outras ações a mais. Outras associações, infelizmente, ví-
timas de conservadorismo na gestão, ou receio de aventu-
rar por novas e desafiadoras rotas, continuarão a se valer 
de processos de gestão e atuação conservadores e até ob-
soletos, buscando a sobrevivência a cada ano por um ano 
calendário a mais em sua vida, reduzindo custos, serviços 
e benefícios a seus associados. Até que um dia desaparece-
rão, sem mesmo serem notadas que foram descontinuadas.

As opções estão abertas a cada uma das associações. Me-
lhor eu desejar aos gestores das mesmas, que reflitam so-
bre essas considerações, que avaliem bem qual e quanto de 
trabalho que têm pela frente, do que eu desejar boa sorte, 
já que a sorte apenas não conseguirá solucionar problemas 
em estratégias e gestões inadequadas.
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CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474

A imprevisibilidade originou o pânico nos sistemas de saú-
de nacionais, que não estavam preparados para receber 
doentes em massa com a agravante de não saberem como 
tratar esta doença. As primeiras notícias vindas da China 
deram a ideia de que se tratava de um surto localizado (na 
cidade de Whuan), de propagação rápida, que exigia uma 
resposta imediata. Todo o Mundo ficou impressionado com 
a construção de um hospital em 10 dias. Ficámos também 
a saber que este novo tipo de coronavírus já se tinha ins-
talado no final do ano de 2019 sem que as autoridades chi-
nesas o tivessem reconhecido, o que atrasou a implantação 
de medidas de mitigação. O que foi mais surpreendente foi 
a sua rápida propagação na Europa, inicialmente em Itália 
e depois em praticamente todos os países europeus, com 
uma agressividade tal, que o pânico se instalou nos cida-
dãos e nas instituições de saúde e governamentais. Nos 
EUA e Brasil, a atitude oficial de menosprezo pelas conse-
quências deste vírus, levou a que hoje esses dois países es-
tejam no topo do número de infetados. Isto não tinha sido 
previsto e portanto nada estava preparado para combater 
a propagação do vírus. 

Os efeitos da pandemia são uma catástrofe. Desde logo pelo 
número de mortos (mais de 370.000 no final de maio), mas 
também pelos efeitos na economia mundial, com uma per-
da abrupta de riqueza e a consequente perda massiva de 
empregos. À imprevisibilidade da pandemia junta-se agora 
a incerteza sobre o futuro: quando e como vai a economia 
recuperar e como vai ser a nossa vida após a pandemia?

Face a uma crise de tão grandes dimensões, foi preciso en-
contrar soluções para que as empresas que pudessem man-
ter os seus negócios continuassem a funcionar, protegendo 
os seus trabalhadores. Entre outros sectores de atividade, 
as empresas nacionais de pasta e papel têm-se mantido em 
atividade. Tal tem sido possível porque se desenharam e 
implementaram planos de contingência, que por si só, não 
teriam valido de nada se o seu cumprimento rigoroso e a 
contribuição para a sua melhoria contínua não tivessem

sido uma preocupação constante por todos aqueles que têm 
mantido as fábricas a trabalhar e os negócios a funcionar. 

O mercado do papel de impressão e escrita, já em decresci-
mento antes da pandemia, é natural que venha a ter uma 
mudança muito importante no futuro próximo. Tudo de-
penderá do que se verificar em relação ao teletrabalho, à di-
gitalização de documentos e de processos administrativos e 
ao comércio electrónico. 

A pandemia obrigou os cidadãos e as empresas a reinventa-
rem-se. O teletrabalho tornou-se uma realidade obrigatória, 
só possível porque os meios tecnológicos o permitiram, ao 
mesmo tempo que se aceleraram os seus processos de desen-
volvimento para fazer face a tão grande e rápida procura. 
Percebeu-se que é possível manter os negócios e as escolas 
em funcionamento, sem viagens e sem engarrafamentos nas 
grandes cidades. É possível que as organizações coloquem, 
agora com mais ênfase, este regime de trabalho nas suas 
agendas. Muitas empresas tiveram que alterar e adaptar os 
seus negócios a uma nova realidade, aprendendo que novas 
oportunidades são possíveis e viáveis. A tecnologia já em for-
te desenvolvimento antes da pandemia deu um salto de anos 
em poucos meses. A nossa forma de vida foi posta em causa, 
abrindo-se caminhos para uma maior solidariedade social, 
para uma melhor compreensão dos outros e para um melhor 
equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.

Os desafios que se colocam são agora maiores do que ante-
riormente. É possível que a economia se transforme, que 
os sistemas de saúde se reforcem, que os sistemas de segu-
rança social se tenham que reinventar, que o ensino evolua 
para outros modelos, que as questões ambientais ganhem 
ainda maior importância, que se evolua para sistemas polí-
ticos mais transparentes e amigos dos cidadãos.

Também é possível que pouco mude, porque a memória é 
curta e pode haver a tendência em voltar ao status quo. 
Talvez não…

Um Cisne Negro chamado Sars-Cov-2
A atual pandemia originada pelo coronavírus Sars-Cov-2 é um verdadeiro
Cisne Negro, de acordo com a teoria, com o mesmo nome, do matemático
Nassim Taleb (The Black Swan, 2007). É um acontecimento que não foi possível
prever e que tem consequências catastróficas. Estas duas características encaixam
perfeitamente na crise pandémica que hoje enfrentamos. 
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VITOR CRESPO
Sócio n.º 353

Existem para mim duas frases, que de uma forma ou dou-
tra, me têm guiado ao longo da vida, pelo seu significado 
e profundidade, e como se aplicam em muitas circuns-
tâncias, contribuindo para uma melhor compreensão das 
“coisas”. Uma delas é atribuída a Charles Robert Darwin 
(1809-1882), considerado o pai da Teoria da Evolução das 
Espécies, revolucionário e disruptivo das tendências do 
pensamento da sua época e que referiu: “Não são as es-
pécies mais fortes nem as mais inteligentes que sobrevivem. 
Mas as que mais se adaptam às mudanças, que vivem com os 
meios disponíveis e que trabalham cooperativamente contra 
ameaças comuns”. Uma frase que poderão ver escrita em 
diversas formas de apresentação, mas cujo conteúdo e es-
sência não varia muito.

É inevitável não falar do momento que estamos a viver, 
da guerra surda e invisível que enfrentamos e que só se 
vence evitando a sua propagação por transmissão entre 
os humanos, ou seja, com o isolamento social. Trata-se de 
nos juntarmos para nos isolarmos. Alguém referia recen-
temente que, aos nossos avós e pais, lhes foi exigido irem à 
guerra, a nós pedem-nos para ficar em casa. Um “conflito” 
que não teve um período prévio, não previsto, um ataque 
não planeado e que atravessa todo o mundo; ninguém fica 
de fora. Um vírus com uma dimensão da ordem dos 120nm 
(0,12µm) que não podia ser mais democrático, que ataca até 
os mais fortes e os mais inteligentes, e que nem sempre so-
brevivem, atacando os órgãos fundamentais do ser huma-
no, os pulmões, sem os quais não conseguimos alimentar 
com oxigénio o nosso organismo. Tal como um tsunami que 
avança em vagas já deu a volta ao mundo, a doença Covid 
19 veio para ficar e também já tem o seu nome inscrito na 
história do final da 2ª década do Séc. XXI, em 2020. Neste 
momento, nos primeiros dias de Abril, o número de vítimas 
mortais já é avassalador com mais de 65.000 e em pouco 
mais de 3 meses infetou cerca de 1,2milhões de seres hu-
manos. São efeitos colaterais da globalização, da mobilida-
de fácil e democratizada de bens, serviços e pessoas. Em 
pouco mais de 2 meses, e economia mundial trava a fundo, 

cai num precipício sem ainda saber o resultado do impacto 
da queda. Qualquer estimativa ao nível do desenvolvimen-
to mundial, projeção económica, impacte socioeconómico 
e político, não passa de meros modelos especulativos, uma 
vez que não se conhece, não se sabe quando e como esta 
guerra vai terminar.

Perante este momento que nunca mais esqueceremos, re-
fletia sobre a frase de Charles Darwin e como se torna tão 
verdadeira e tão atual. Dito isto, acho curioso ouvir políti-
cos e personalidades com visibilidade nos media, afirma-
rem que “quando tudo acabar voltamos ao que éramos…”. 
Não acredito, de todo, nada será igual e creio mesmo que o 
mundo e o ser humano terão que se adaptar a uma forma 
de vida diferente, talvez até mais responsável do ponto de 
vista ambiental e de sustentabilidade do planeta. Talvez 
mais humanos. Talvez os hábitos de vida e de consumo 
sofram grandes mudanças. Aliás, em toda a minha vida 
nunca vivi, atrevo-me a dizer, nunca vivemos um momen-
to tão disruptivo, o que nos coloca numa posição em que 
serão apenas os que se adaptarão à mudança que consegui-
rão ultrapassar um momento tão diferente de tudo o que o 
ser humano já viveu.

No meio de todo este turbilhão de acontecimentos, se me 
permitem, como podemos observar a nossa indústria e de 
que forma se poderá adaptar? Desde já, em plena crise de 
saúde pública, é considerada uma das indústrias produ-
toras de bens essenciais e quando muitas outras tiveram 
que interromper a sua produção para evitar propagação 
de contágios, a nossa teve que se manter, desenvolvendo 
um conjunto de práticas e metodologias de trabalho que 
permitam que os colaboradores tenham condições de tra-
balho, uma mudança e uma adaptação à realidade atual. As 
indústrias gráficas e transformadoras, viram-se forçadas a 
parar ou a tomarem iniciativas de solidariedade. Recente-
mente, fui contactado por uma gráfica portuguesa sediada 
em Braga que se dedicou à produção de viseiras, oferecen-
do a hospitais e instituições. Em Itália, um transformador

Estaremos preparados para a mudança?
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desenvolveu uma máscara em papel para se usar em espa-
ços públicos, como supermercados, em períodos até 1 hora.

Acredito que o futuro da indústria será muito mais abran-
gente fruto da sua matéria-prima sustentável, que se reno-
va em ciclos de valor acrescentado e com um potencial do 
ponto de vista de aplicações quase ilimitados, desde que se 
desenvolvam tecnologias e processos capazes de a trans-
formarem, algo que nunca foi um problema. Com mais ou 
menos esforço, maior ou menor investimento, a curto ou 
médio prazo, chegaremos lá.

O título deste artigo não levanta qualquer surpresa, porque 
normalmente o poder de compra está associado ao cresci-
mento do PIB. Uma normal relação causa-efeito! Está com-
provado que a variação do PIB influencia de certa forma o 
consumo do tissue, sem que tal represente uma relação di-
reta. Na verdade e além do PIB, existem outros fatores que 
condicionam a variação do consumo do tissue, tais como:

- Crescimento da população;
- Alterações demográficas;
- Desenvolvimento de produtos e tecnologias associadas;
- Efeitos de substituição;
- Penetração de produtos no mercado.

Voltando à relação PIB vs consumo de tissue, existe por 
vezes a admiração nesta correspondência, uma vez que na 
generalidade das vezes, e em particular para os que não co-
nhecem o mercado de tissue, é normal associar a palavra tis-
sue única e exclusivamente ao papel higiénico. Neste caso, a 
admiração é evidente: como o PIB influencia a variação do

consumo do papel higiénico? Quando o PIB decresce, as 
pessoas deixam de utilizar papel higiénico e voltam a uti-
lizá-lo quando o PIB cresce? Obviamente que não. Então, 
como se comporta e se justifica o decréscimo do consumo 
do papel higiénico, perante um decréscimo do PIB, se as 
pessoas continuam a consumir esse bem essencial para a 
sua qualidade de vida? Tentarei de uma forma sucinta, e 
sem aprofundar com estatísticas, dar a minha opinião so-
bre o comportamento do mercado perante variações do 
PIB e consequente poder de compra.

O mercado de tissue está segmentado em duas áreas básicas:

- Segmento “Consumer”;
- Segmento “AFH-Away From Home”.

O segmento de “consumer” refere-se ao mercado do grande 
consumo em que os principais canais de distribuição são os 
supermercados, e no qual o produto se destina ao consumo 
nas nossas casas.

Os hábitos de trabalho, de consumos e de interesses, vão fa-
zer repensar a nossa indústria; acredito que muitos projetos 
serão repensados, alguns colocados na gaveta e outros, ace-
lerada a sua implementação. Mas nada será igual.

Não serão os mais fortes, nem os mais inteligentes que so-
breviverão, mas sim os que tiverem a capacidade e a agilida-
de de se adaptar às mudanças; os que tiverem a capacidade 
de olhar á sua volta e encontrar as oportunidades, perspica-
zes e audazes para acelerarem os seus processos de desen-
volvimento de novos produtos.

Charles Darwin continua a ter razão.

JOSÉ MIRANDA
Sócio n.º 431

Consumo de tissue vs variação PIB
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O segmento “AFH” refere-se ao mercado fora de casa, como 
o próprio nome indica, ou seja, o consumo associado á res-
tauração, indústria, escritórios, hospitais, etc.

Nesta análise, vou somente considerar a seguinte categori-
zação de produtos nos dois segmentos: 

- Papel Higiénico (Consumer e AFH);
- Rolos de Cozinha (Consumer);
- Toalhas de mão em rolos e em folha (AFH);
- Guardanapos (Consumer e AFH).

A variação do consumo dentro de cada categoria deve ser 
analisada em várias vertentes: na perspetiva da “substitui-
ção”, na vertente da “profundidade da gama” e na perspeti-
va da “economia dos serviços”.

Substituição: Variação decorrente do produto poder ser 
substituído por outro não classificado como tissue.

Profundidade da Categoria: Acontece quando o consumi-
dor opta por outro produto dentro da mesma categoria mas 
com especificidades diferentes do produto que normal-
mente consome.

Economia dos serviços: Variação decorrente da medida em 
que a economia estimula a procura de serviços, como por 
exemplo, a restauração. 

Papel Higiénico:

No segmento “consumer” existem basicamente no mercado 
produtos de duas, três, quatro e cinco folhas (capas). Os pro-
dutos de uma só folha, comercializam-se apenas em países 
subdesenvolvidos, onde em alguns casos representam maio-
ritariamente o consumo do país. Um acréscimo do número 
de folhas representa, generalizando, um produto de maior 
valor acrescentado assim como um maior peso do rolo.

Com a redução do poder de compra, a população tende a 
mover-se na profundidade da categoria, passando a com-
prar produtos mais económicos, ou seja, de menor número 
de folhas, reduzindo assim o consumo de tissue. Não dei-
xam de consumir papel higiénico, procurando produto 
mais económico e consequentemente com menos peso. 

O efeito da substituição não se verifica nesta categoria de 
produtos. 

A “Economia dos Serviços”, conforme esperado, influencia 
bastante o consumo de papel higiénico.

Rolos de Cozinha:

Tal como no papel higiénico, existem basicamente produ-
tos de duas, três e quatro folhas. A variação do consumo 
segue a mesma lógica do papel higiénico, no que se refere 
à “profundidade da categoria”. Relativamente à substituição, 
ocorre o contrário. Em situações de redução do poder de 
compra, o consumidor pode ter a tendência de substituir o 
papel pelo têxtil, recorrendo aos tradicionais panos de lim-
peza e de secar e desta forma contribui para a redução do 
consumo.

Toalhas de mão em rolos e em folha

Nesta categoria, a variação de consumo está essencialmen-
te associada a “economia dos serviços”.

Guardanapos

Encontram-se normalmente no mercado guardanapos de 
uma, duas, três e quatro folhas. A variação do consumo se-
gue o já explicado para o caso do papel higiénico no que diz 
respeito a “Profundidade da categoria”, e o explicado para o 
rolo de cozinha no que diz respeito a “substituição”, em que 
o guardanapo de papel é substituído pelo guardanapo de 
pano. Ambos os conceitos aplicam-se aos dois segmentos, 
“Consumer” e “AFH”. 

A “Economia de Serviços” influencia fortemente o consumo 
de guardanapos no segmento AFH.

Concluindo, em períodos de recessão, os consumidores e no 
que refere ao papel higiénico, procuram produtos com pre-
ços mais acessíveis e consequentemente com menos peso, 
o que leva a redução do consumo. Relativamente aos rolos 
de cozinha a redução do consumo está associado ao mesmo 
motivo do papel higiénico agravado pelo efeito da substi-
tuição. A variação de consumo de guardanapos segue o re-
ferido para os rolos de cozinha. 

Tudo o que foi aqui referido é exemplo da correlação exis-
tente entre o PIB e o consumo do Tissue, sendo que as pes-
soas não deixam de manter os seus bons hábitos no que se 
refere à utilização de produtos tissue. Pode-se mesmo dizer 
que não há recessão que abale o uso do papel higiénico.
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Ok, so experience is necessary but it is not necessary and 
sufficient. An illustrative description of the skill set need-
ed to run a paper machine is shown in this diagram. An op-
erator needs mostly hands on practical skills and the more 
experience the better. A shift supervisor must demon-
strate leadership in addition to his practical skills. Beyond 
that a machine superintendent must also master a con-
siderable technical knowledge since when the crew run 
out of ideas on a particular problem, he or she must be the 
one to solve it or more often know where to go to get the 
necessary technical help needed for resolving specialist 
problems. Having the “network” of contacts to call on for 
specialist problems only comes with experience. You don’t 
have to know it all yourself but you do have to know “who 
does know”. Paper machines require a lot of specialist sup-
port so the learning curve on this point can be quite long.

When advocating the need for experience, I am by no 
means downplaying the need for training and technical 
education in general. On the contrary these are in fact one 
part of the process of gaining experience. Training has 
two aspects. Firstly there is just the technical knowledge

One of the most important assets a company has is the collective experience of its 
employees. Although experience is both intangible and immeasurable it is invaluable. 
The more complicated the process being operated, the more important it is to have 
experienced people to operate it. An experienced crew and supervision team is as 
necessary as pulp and water to run a paper machine. 

Experience

MIKE ODELL
Sócio n.º 951

relating to the subject in hand and secondly there is the 
education of how to think through the problems in that 
particular field. “In my experience” this second factor is 
even more important than the first. Anyone well trained 
in logical and systematic thinking can relatively quickly 
master the technical details of a new situation. 

Experience gives rise to lots of wry and humourous quo-
tations. My own favourite is of course a paradox, “Good 
judgement comes from experience but experience comes 
from bad judgement”. Time seems to be an integral part of 
the process, lots of time in fact. Somewhat more cynical 
quotations are “Experience is what you get when you don’t 
get what you wanted” or “Experience is the name people 
give their mistakes”. Cynicism aside, another definition of 
experience is simply learning from past events but these 
need not necessarily be mistakes.

When planning a training program, I recently identified 
136 practical topics and 30 technical topics that I would 
consider the core knowledge necessary for managing the 
operation of a paper machine. That learning load needs 
to be spread over 4 or 5 years and integrated with both 
practical troubleshooting and optimization projects before 
anyone becomes comfortable and confident in mastering 
the art of papermaking. The alternative strategy is to be 
thrown in off the deep end with a minimum of experience 
and expected to swim. Some survive it and emerge from 
such an experience as both skilled and confident. But it is a 
high risk approach both for the company and for the indi-
vidual. Most often the machine´s performance will suffer 
somewhat while an inexperienced supervisor learns his 
craft and in the worst case the individual himself has to 
withstand a prolonged period of stress.

I well remember one day of “experience overload” when I 
was a young and inexperienced production assistant in a 
paper mill. The first job of the day was to assist a photogra-
pher taking close up photographs of the stock activity on 
the forming section of PM2. I was holding a film packet

Experience

LeadershipTechnical

Practice

Experience is the
factor which enables
these different skills
to work as a team
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while stretching out over the running forming fabric in 
order that the photographer could use it to adjust his cam-
era´s focus. Unfortunately I got the film packet too close to 
the stock with the result that it got knocked loose from my 
hand and got carried away down the wire. The unfortu-
nate consequence was a hole in the forming fabric and a 
damaged pick up felt as well as a considerable decrease in 
my popularity with the crew and machine superintendent. 
But they set about repairing the damage I had caused and 
replaced the fabric and the felt. Unfortunately in their en-
thusiasm to get running again as quickly as possible, they 
managed to install the felt “inside out”. This meant they 
had to cut off an unused felt and put on a second one. Since 
I had caused the original problem my popularity contin-
ued its downward trend. I decided it might be a good idea 
to make myself scarce on PM2 and go see if I could “help” 
on PM3. PM3 had recently been rebuilt from a Fourdrinier 
to a hybrid former and the Superintendent (Ron) was due 
to give a speech that evening about the rebuild to the lo-
cal branch of the the Technical Association (APPITA being 
the Australia and New Zealand equivalent of Tecnicelpa). I 
had helped Ron prepare the slides for the overhead projec-
tor – remember those plastic slides from before the days of 
powerpoint? As we were rehearsing his speech, PM3 had 
a major crash as the bottom wire broke. In fact the bottom 
wire did not just break, it seemed to have disappeared 
completely. Speech rehearsing was abandoned in favour

of trying to locate a missing forming fabric. Since we could 
not find it anywhere on the machine we had no choice but 
to drain the couch pit – it seemed the only logical place it 
could be. But it wasn’t there either. Ron was a skilled pa-
permaker but a rather reluctant public speaker. I was in 
the wrong place at the wrong time again as I was now dis-
patched to APPITA to give Ron´s speech while he searched 
for the missing fabric and generally repaired the damage. 
Due to the chaos of the day I was late getting there, so the 
audience was already expressing their discontent by the 
time I arrived. Next problem was the light bulb of the over-
head projector had burned out and so had the spare one. 
After an embrassingly long additional delay another pro-
jector was located and audience´s mutinous malevolence 
was somewhat mitigated. It had been a long and frustrat-
ing day, but where had that fabric gone to? Ron did find it 
eventually. It had wound itself tightly around the forward 
drive roll. When it was still wet it appeared black like the 
roll cover and it could only be seen even close up after 
it had started to dry out. I might not have learned much 
about papermaking that day but I did learn a lot about be-
ing on the receiving end from different groups of people 
who were really not impressed with my performance. 
Group psychology is an interesting topic. Yes, I did drop 
the film packet and create a mess. But I did not put the felt 
on inside out or create the problem with the projector light 
bulbs. Sometime you just have to accept responsibility for 
events no matter what caused them and get on with the 
business. Lesson learned.

So having learned that lesson “by experience” here are 
some other points to consider when managing people. 
The members of individual crews may need to be changed 
around from time to time to ensure that experienced oper-
ators are working with (and effectiverly training) less ex-
perienced ones. In so far as it is possible for one individual 
to “fast track” experience it is done by training with and 
learning from other experienced people.  Good manage-
ment of the interpersonal relationships and the training 
role of individuals within a shift crew is probably more 
important than any formal technical training they may 
receive. Also the career paths of experienced individuals 
need to be actively managed in order to retain their expe-
rience within the company. Think ahead and don’t let the 
good ones run away!

Stay strong, laugh a lot and make a difference.

One of the good experiences in my life recently
has been working with these three experienced
grey haired gentlemen.
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Fig.1 – Diagrama de blocos de um controlador PID
              (Proportional, Integrative, Derivative)

Por norma, um manual de tuning começa com a célebre 
frase mítica de Peter Drucker: “You can’t manage what you 
can’t control, and you can’t control what you don’t measure”. 
Numa arte antiga, cumpre-se a tradição.

Uma experiência bastante interessante que vivemos numa 
fábrica de um país do 1º mundo tecnológico, foi depararmo-
-nos com uma direção corporativa para o tuning dos pro-
cessos. O nível de conhecimento era extraordinário, o mé-
todo de trabalho ainda mais impressionante. Surgem para 
melhorar, sobrepondo-se funcionalmente, mas com todo o 
respeito às estruturas locais, assumindo a responsabilidade 
técnica e operacional. Sabem o que querem, com um deta-
lhe fenomenal. Estávamos presentes porque apenas não 
possuíam tecnologia para controlo avançado de brancura 
numa máquina de papel. Fiquei intrigado como aquilo se 
fazia. Na base, para além das questões técnicas e formais, 
não será de dissociar as realidades paralelas a nível da ala-
vancagem que se dá às carreiras técnicas comparativamen-
te às de gestão, o que permite a existência destes técnicos 
de carreira com saberes acumulados ao longos dos anos. 
Interessante também a aparente inexistência de “quintais” 
funcionais onde o portão se encontra algumas vezes fecha-
do à melhoria contínua.

Conforme se poderá verificar pela estrutura do controla-
dor PID da Fig.1, surge um projeto de axioma: o ajuste de 
um PID não é independente do processo, da medida e do 
atuador, daqui se pode extrair um corolário: Ao longo do 
tempo de vida de uma instalação, os parâmetros de con-
trolo não são estáticos. Existe degradação da eletrónica e 
da mecânica dos sensores, transmissores e atuadores, por 
exemplo, degradação de junções P-N ou componentes não 
lineares como os condensadores, problemas de atrito nos 
atuadores, folgas mecânicas ou desgaste nos mesmos.

Nos comissionamentos de alguns novos projetos, ou rebui-
lds, em que se observam mudanças drásticas dos processos, 
mecânica, controladores, sensores e atuadores, o tempo 
alocado à regulação fica normalmente aquém das expec-
tativas. Não é raro enfrentarmos este problema, sendo 
muitas vezes as regulações feitas bastante mais tarde, após 
o arranque. Corre-se o risco do investimento elevado em 
hardware não ser acompanhado por um controlo otimiza-
do, resultando em perdas de amortização e de eficiência, 
ativação de garantias de equipamentos ou substituição dos 
mesmos, quando o problema não é propriamente dos equi-
pamentos.

Um estudo publicado pela AIChE (American Institute of 
Chemical Engineers), chegou a alguns números que consi-
dero desconfortáveis:

- 10% a 90% dos controladores encontram-se em manual 
- 30% das loops de controlo tem parâmetros 
  completamente errados 
- 40% das loops de controlo oscila 
- 0% dos PID dos DCS contém parâmetros demasiado fracos
- 95% dos PID nos PLC contém parâmetros demasiado fracos
- 85% dos controladores contém parâmetros abaixo
  dos ótimos
- 75% das loops de controlo aumentam a variabilidade
  do processo

RUI BELFO
Sócio n.º 1177

Tuning das cadeias de controlo
de processo – Uma arte antiga 
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Fig.2 – Alguns problemas encontrados durante um trabalho de regulação 

Fig.3 – Diminuição da variabilidade vista pelo coeficiente de variabilidade da medida. 
Sabemos empiricamente e matematicamente que COV neste ponto terá que ser < 0,3% 

para a máxima eficiência processual.

Paradoxalmente, o melhor tuning, poderá não implicar 
parâmetros locais de controlo que levem à menor variabili-
dade. Por exemplo, existe um problema clássico no controlo 
de nível do tinão de mistura de uma máquina de papel, em 
que na realidade, poderá ter que ser induzida variabilidade

para que não sejam gerados setpoints em remoto, demasia-
do rápidos para os caudais afluentes ao tinão, perturban-
do, por exemplo a controlabilidade a montante pelo efeito 
da variabilidade rápida dos caudais. Relativamente à aco-
modação para defeitos no hardware, não se deverá proceder
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a uma afinação que se prolongue demasiado, diminuindo a 
variabilidade da medida ao adicionar filtros de 1ª ou 2ª or-
dem, ou modificando os parâmetros de ganho e tempo in-
tegral dos controladores PI para acomodar problemas nos 
atuadores. Estas parametrizações devem ser vistas numa 
perspetiva reativa e após o restabelecimento de condição 
dos equipamentos deve-se proceder a novo ajuste.

Passe o respetivo erro associado, creio que um dos dia-
mantes em bruto no campo da manutenção preventiva e 
melhoria processual contínua, possa ser a regulação das 
cadeias de controlo do processo. A engenharia de processo 
que se espera também ser digital, fica algo “coxa” se sujeita 
apenas às tarefas tradicionais. Conhecemos o velho par-
adigma “Se está a trabalhar, não mexas”, este poderá ser 
um dos maiores entraves, mas é simplesmente um ato de 
visão e gestão que respeitamos. Será que podemos substi-
tuir por: “Se está a trabalhar, podemos fazer melhor”? São 
deliciosas as histórias dos colegas, nos anos 80, em que se 
programava com linhas de código, passava-se dias para ir 
buscar mais alguma coisa a nível de controlo processual, e 
era tão mais difícil.  Atualmente, através de Matlab, scripts 
em Python ou em R, bases de dados avançadas para coleção 
de variáveis de processo e das máquinas é possível avançar 
com maior celeridade e precisão.

Um dos grandes ativos desta indústria são os seus técnicos 
de automação. A bem ou a mal, o ser humano consegue dis-
cutir facilmente o que é sensorial, mas quantos de nós con-
seguem aplicar filtros de 2ª ordem ou até executar tarefas

simples como melhorar um controlo PID? As multinacion-
ais, possuem sistemas de scouting bastante evoluídos, sabe-
se perfeitamente quem são os talentos e onde estão, pelo 
que não será de espantar, se fruto desta nova indústria, 
começar a haver uma sangria de saberes tecnológicos core 
endémicos à indústria por via da relação entre a oferta e 
a procura. Passe outros desafios mais prioritários, ao nível 
dos recursos humanos, é importante a curto prazo tratar 
destes assuntos, de modo a evitar uma maior clivagem 
tecnológica que só será possível de colmatar recorrendo a 
serviços externos.

De todos os sentimentos, o medo é o mais poderoso, mais 
ainda que o amor ou a felicidade, o medo é a base da sobre-
vivência de todas as espécies. Se o medo nos trouxe até aqui, 
seja por via de pandemias ou outras questões de controlo 
de gestão, terá que ser o medo a fazer-nos evoluir. Num 
mundo em mudança, mais sujeito a oscilações de mercado 
por influência do manpower e conhecimento crescente da 
China. Aqui será contruída no próximo ano, a máquina de 
papel UWF mais avançada do mundo, já com tecnologias 
base de outra geração. O investimento tecnológico que ob-
servamos na China e nos melhores países europeus, indi-
ca-nos que é preciso, por cá, carregar de novo no acelera-
dor, tanto para a melhoria da eficiência, como também para 
a competitividade das empresas. O atraso cumulativo que 
se tem vindo a observar em algumas áreas e que é visível 
de trimestre para trimestre, não me parece augurar bom 
futuro. Acredito muito, se forem tomadas as medidas cer-
tas, seremos capazes de competir!

PEDRO SERAFIM
Sócio n.º 1124

altridiversity
Estratégia de Conservação e promoção 
da diversidade biológica e da paisagem

A Altri Florestal é responsável pela gestão florestal de cerca de 82.000 hectares em
território nacional dos quais cerca de 10% desta área encontra-se classificada com
a função de conservação dos valores naturais aí presentes.

É dentro destes valores de grandeza, que a Altri Florestal dá prioridade à conservação 
dos valores naturais, sobretudo em áreas com um valor ecológico considerado relevante.
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A consideração dos aspetos de natureza ambiental para a 
concretização dos objetivos da Altri Florestal é inerente à 
gestão florestal e está espelhada nos princípios de gestão 
florestal sustentada que a empresa subscreve e pratica. 

A Estratégia de Conservação e Promoção da Diversidade 
Biológica e da Paisagem (AltriDiversity) surge assim como 
um instrumento que pretende refletir e rever a atitude da 
empresa na proteção e valorização dos espaços naturais 
presentes nas áreas florestais sob sua gestão. 

Esta estratégia resulta da experiência adquirida, nas rela-
ções estabelecidas com outras entidades, e nas reflexões re-
sultantes dos processos de certificação florestal. A direção 
de médio longo prazo estabelecida, enquadra a atitude e 
iniciativas da empresa na proteção e valorização dos espa-
ços naturais presentes nas áreas florestais, sejam essas to-
madas de forma isolada ou em parceria e colaboração com 
entidades terceiras.

Essas iniciativas permitiram consolidar a informação dis-
ponível sobre a presença e distribuição dos valores naturais 
na floresta sob gestão da Altri Florestal, bem como, a classi-
ficar o seu valor no contexto da atividade de gestão florestal 
da empresa e desenvolver as metodologias de monitoriza-
ção mais adequadas para os valores naturais encontrados.

No entanto, a estratégia AltriDiversity ultrapassa o mero 
respeito e adaptação das melhores práticas e identificação 
dos valores, colocando a proteção e conservação dos valores 
naturais num patamar superior de preocupação estratégico 
e operacional.

A Altri Florestal acredita que a gestão florestal que pratica, 
orientada para a produção continuada de madeira de eucalip-
to para transformação industrial, é totalmente compatível e 
indissociável da valorização e produção de outros bens e servi-
ços, diretos e indiretos, gerados no património sob sua gestão. 

Mantendo o seu foco na produção de eucalipto e dando cor-
po à sua política florestal, a Altri Florestal promove uma uti-
lização diversificada dos espaços florestais de acordo com os 
valores naturais encontrados, o seu potencial de desenvol-
vimento e o seu enquadramento local, regional ou nacional.

Para a materialização da AltriDiversity, a construção de pro-
jetos organizados em torno das áreas de trabalho identificadas 
respeita um conjunto de Princípios. Desta forma a Altri Flo-
restal procura garantir a objetividade das ações e iniciativas 
desenvolvidas através da eficiência na utilização de recursos.

É assim necessário ter presente a natureza dos desafios, 
assim como a diversidade de valores naturais e o condicio-
namento que resulta de um conjunto de fatores, tais como, 
a dispersão e fragmentação no território e a ocorrência de 
fatores bióticos e abióticos.

Entende-se fundamental manter presente a importância 
da criação de valor nas áreas naturais, como por exemplo, 
através da valorização dos serviços do ecossistema e da 
oportunidade que resulta de uma partilha efetiva de expe-
riências, de conhecimento e potenciais benefícios de uma 
gestão ativa e integrada das áreas de produção e de conser-
vação. Adicionalmente, dada a necessidade de estabelecer 
mecanismos de comunicação adequados, é essencial acom-
panhar e avaliar os resultados em termos de monitorização 
das ações de gestão da biodiversidade e reportar indicado-
res de presença das espécies, habitats que reflitam o estado 
e a sua evolução. para determinada região e ecossistema.

Quatro princípios

A empresa chegou assim à definição de quatro princípios 
que passaram a nortear a ação da Altri Florestal na gestão 
das áreas de conservação. 

Valorizar    ›  Partilhar    ›  Acompanhar    ›  Avaliar

Com base nos princípios enunciados foram selecionados 
os seguintes cinco objetivos estratégicos de médio e longo 
prazo que pretendem refletir a experiência e cultura da em-
presa na gestão dos valores naturais. Para o cumprimento 
destes objetivos, caso a caso, a sua concretização assume a 
forma de projetos dedicados, com a construção de parcerias 
com outras organizações, intervenções diretas, e/ou troca 
de conhecimentos e experiências.

Salamandra-lusitânica
(Chioglossa lusitanica) – Cabeço Santo – Águeda
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1. DUPLICAR A ÁREA DE CONSERVAÇÃO EM 10 ANOS

Duplicar para cerca de 16.000 hectares as áreas de conser-
vação sob gestão da Altri Florestal.

2. PRODUZIR E PLANTAR 1 MILHÃO DE PLANTAS
    AUTÓCTONES POR ANO

Reforçar a presença de espécies autóctones na floresta por-
tuguesa produzindo um milhão de plantas autóctones por 
ano para plantação nas áreas sob gestão da empresa e em 
outros locais, através de parcerias com entidades que prossi-
gam os mesmos objetivos de promoção da floresta autóctone.

3. ALARGAR A REDE DE ESTAÇÕES
    DE BIODIVERSIDADE E BIOSPOTS

Promover e divulgar ações de conservação em micro-re-
servas espalhadas pelo património da empresa, alargando 
a rede de estações de biodiversidade para 10 locais.

A partilha destes locais com a sociedade, gera oportunida-
des de demonstração e participação ativa das comunidades 
locais nas ações de conservação e monitorização dos valo-
res naturais.

4. CONSERVAR E RESTAURAR OS ECOSSISTEMAS
    DE ELEVADO VALOR DE CONSERVAÇÃO

Intensificar as ações de restauro nas áreas de conserva-
ção, por forma a potenciar o seu valor ambiental, através 
da melhoria das galerias ripícolas, do reforço da vegetação 
autóctone, da remoção de invasoras e na promoção dos ha-
bitats das espécies ameaçadas.

5. INTEGRAR OUTRAS ATIVIDADES COM VALOR 
   (ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL) COM
   A GESTÃO FLORESTAL

Criar oportunidades para outras atividades, para além da 
produção de madeira, que diversifiquem os benefícios de 
uma boa gestão florestal. Através de parcerias locais, preten-

Produção de espécies autóctones – Viveiros do Furadouro

Estação de Biodiversidade da Quinta do Furadouro  

Ribeira da Foz – Área de Alto Valor de Conservação
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A Missão 360 “Defender a Terra é o Nosso Papel” é acima 
de tudo, um projeto muito relevante e de longo prazo para 
a Indústria da Pasta, Papel e Cartão na área da educação 
ambiental, mas também na área da comunicação.

Um projeto pedagógico de sensibilização ambiental, dirigido 
às crianças do 1º e 2º ciclo do ensino básico, aos professores 
e às suas comunidades, foi desenvolvido em 2017-2018 pela 
CELPA – Associação da Indústria Papeleira e suas Associa-
das, tendo como base os conceitos relacionados com a Econo-
mia Circular (pilar essencial da Estratégia Educação Ambien-
tal) junto das crianças, das suas famílias e das comunidades 
pretendendo mostrar a estes públicos o funcionamento da

indústria papeleira, como exemplo de boa prática no âmbi-
to da Economia Circular, mas também evidenciar a natu-
ralidade do papel e do cartão como produto natural, reno-
vável, reciclável e biodegradável proveniente de matérias 
primas sustentáveis e de origem não fóssil.

De modo a mobilizar crianças ainda tão jovens para um 
tema tão pouco conhecido, também pelos professores e fa-
mílias, pensámos em criar um super-herói, o esquilo Qui-
co, verde, extraterrestre com superpoderes, amigo e muito 
simpático, que veio convidar os jovens para uma Missão: 
Defender a Terra das intenções e ataques do malvado Dr. 
Tulha! Vejam o 1º episódio em www.missão360.com.

de-se desenvolver projetos, entre outros, de produção de 
mel, cogumelos, medronho e turismo de natureza.

Destaque

Projeto RENATURE Monchique

Já integrada no âmbito da estratégia AltriDiversity a Al-
tri Florestal assinou em 2019 um protocolo com o GEOTA 
(Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Am-
biente) no âmbito do projeto RENATURE Monchique, onde 
assumiu o compromisso de trabalhar em parceria com o 
objetivo de restaurar os ecossistemas da Rede Natura 2000 
no concelho de Monchique.

Este território foi afetado pelo maior incêndio na Europa 
em 2018, que atingiu a propriedade Barranco do Cor-
go, área classificada como Alto Valor de Conservação e sob 
gestão da Altri Florestal.

As ações de restauro ecológico incidem sobre a recupe-
ração dos habitats de medronhal, sobreiral e carvalhal e, 
particularmente, na recuperação e proteção das formações 
raras de Adelfeiras - Rhododendron ponticum

Plantação de autóctones – Barranco do Corgo - Monchique

MARTA SOUTO BARREIROS
Sócio n.º 1069

Missão 360
“Defender a Terra
é o Nosso Papel”
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Em parceria com a “Sair da Casca” desenvolveram-se con-
teúdos, manuais, folhetos, fichas pedagógicas, vídeos e cria-
ram-se personagens, que ganharam vida através dos temas 
de educação ambiental que são lecionados no ensino bási-
co. Assim, pela mão e empenho dos Diretores Industriais 
das Associadas da CELPA foi apresentado o projeto junto 
das diversas Autarquias, dos agrupamentos escolares e dos 
professores. 

Trabalhar com as escolas nos temas de educação ambien-
tal, enquanto entidade privada, recomendava o acordo e 
apoio institucional do Ministério da Educação e do Minis-
tério do Ambiente.

de forma presencial e dinâmica o projeto Missão 360 às 
escolas com sessões sobre os temas acima mencionados e 
com jogos divertidos que permitiram aos alunos aprender 
a distinguir a economia linear da economia circular e a im-
portância de preservar os recursos naturais. 

O projeto manteve a sua presença nos concelhos da 1ª edição 
- Viana do Castelo, Vila Velha de Ródão, Aveiro, Figueira da 
Foz, Constância, Torres Novas e Setúbal, mas este ano levou 
a novidade também aos concelhos de Cascais e Grande Porto.

Foi por estes concelhos que as escolas começaram a “pôr 
mãos à obra”! Nesta 2ª edição 2019-2020, os alunos aprende-
ram a plantar espécies de árvores importantes para o nosso 
ecossistema e perceber de que forma as florestas são geridas, 
começando por entender que todas as espécies são importan-
tes e que nem todas as espécies são adequadas para todos os 
locais. Apesar das circunstâncias tão extraordinárias, nestes 
tempos de pandemia, foi possível adaptar o projeto colocan-
do à disposição dos professores, encarregados de educação e 
alunos todos os conteúdos no site www.missão360.com. 

O mérito da Missão 360 foi reconhecido através da assina-
tura de dois protocolos de apoio institucional com a Dire-
ção Geral de Educação (Ministério da Educação) e com a 
Agência Portuguesa do Ambiente (Ministério do Ambiente 
e da Ação Climática). A CELPA viu renovado o apoio insti-
tucional por parte das duas entidades, também, para a 2ª 
edição. Juntaram-se ainda nesta Missão 360 novos parcei-
ros como a LIPOR, a Cascais Ambiente, o FSC e muito em 
breve outros se seguirão.

A Missão 360, um projeto inovador pela metodologia de 
trabalho com as escolas pretende ir ao encontro dos objeti-
vos definidos na Estratégia Nacional de Educação para a Ci-
dadania e contribuir para a promoção de atitudes e valores, 
bem como no desenvolvimento de competências impres-
cindíveis para responder aos desafios da sociedade do sécu-
lo XXI, proporcionando recursos educativos desenvolvidos 
tendo em consideração o currículo (incluindo o Referencial 
de Educação Ambiental para a Sustentabilidade).

Desta forma, depois do sucesso da 1ª Edição do projeto edu-
cativo Missão 360, a CELPA e as suas Associadas continuam 
a apostar em levar às escolas do 1º e 2º ciclo do Ensino Bási-
co ferramentas e recursos lúdico-educativos que despertem 
a mudança de comportamentos para o tema da economia 
circular e o lugar da indústria papeleira nesse sistema. Com 
novo enfoque na gestão florestal sustentável, os alunos “via-
jam” pelo ciclo de vida do papel, passando pela importância 
das florestas plantadas e terminando na recuperação das 
matérias-primas e conservação da biodiversidade. Levamos

Assinatura do protocolo

Visitas das crianças aos sites das Associadas da CELPA
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Figura 1
As fontes ornamentais, como a de Trafalgar Square, 
de Londres, são muito atraentes. Algumas, como esta, 
apresentam risco de difusão da Legionella se a sua 
água não é tratada com cuidado.

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

Vitorino de Matos Beleza2 e Sofia Assunção Fernandes2

Prevenção e Controlo da Legionella em Circuitos de Água

Parte 21

(continuação da edição anterior)

3 - CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA LEGIONELLA

Apesar de tratada e de desinfetada, a água fria destinada a consumo humano pode ainda conter pequenas concentrações de 
microrganismos, tais como: Legionella, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacteria, Acinetobacter, Aeromonas e Aspergillus. Estes, e 
outros, microrganismos podem promover a formação de biofilmes ao longo das linhas de uma rede de distribuição de água, depen-
dendo o seu desenvolvimento das características físico-químicas da água, da sua velocidade, dos materiais por onde ela circula e 
de outros processos de sujamento como os resultantes de processos corrosivos. 

A Legionella está associada aos sistemas de distribuição de água quente em edifícios, torres de arrefecimento de água e conden-
sadores evaporativos3, águas de Spa’s4 (excecionalmente importante no caso dos tanques de hidromassagem ou de hidroterapia), 
fontes ornamentais, tabuleiros de condensados das unidades de tratamento de ar (Sistemas AVAC), sistemas de humidificação de 
ar, e nas unidades de tratamento dentário usadas pelos dentistas. Os processos aeróbios de tratamento de águas residuais, espe-
cialmente os de biofilme suspenso (lamas ativadas), são também importantes fontes de aerossóis contaminadas com microrganis-
mos. O mesmo se pode dizer das máquinas de lavagem de viaturas das estações de serviço e dos sistemas de rega por aspersão.

1 Na segunda linha da primeira parte deste artigo cometemos um erro do qual nos penitenciamos: onde está “um novo Coronavírus, o COVID-19”, 
  deve estar “um novo Coronavírus, o SARS-CoV-2”.
2 Osminergia, Projetos, Equipamentos e Sistemas, Lda. Correspondência: vmb@osminergia.pt.
3 A designação “condensador evaporativo” deriva do inglês “evaporative condenser”. Na realidade, num grande número de unidades deste tipo não existe qualquer condensação, 
  mas, apenas, o arrefecimento de um fluido. Por isso, entendemos que seria mais correto referir, em substituição daquela designação, “arrefecedor evaporativo”.
4 Spa, nome de uma importante instância termal belga, é uma designação técnica para um complexo com equipamento para atividades de lazer, muitas delas em meio aquático,  
  destacando-se, no que diz respeito à proliferação da Legionella, tanques com água quente usados para banho, relaxe, hidromassagem ou hidroterapia.

ARTIGOS TÉCNICOS
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São considerados como importantes fontes de propagação da Legionella os seguintes sistemas: chuveiros alimentados com água 
quente sanitária, penachos de torres de arrefecimento, aparelhos de nebulização e humidificação, os tanques de hidromassagem 
e hidroterapia e os condensados gerados por arrefecimento de ar em equipamentos de ar condicionado. 

Querendo prevenir o desenvolvimento da Legionella é essencial conhecer as condições que promovem o seu crescimento e mul-
tiplicação. Os fatores mais importantes são os seguintes:

a) Estagnação da água e/ ou desenho do sistema não satisfatório, com porções de baixa velocidade da água e/ ou com zonas “mortas”.

b) Temperaturas da água entre 20 e 50 ºC, com desenvolvimento ótimo entre 35 e 46ºC. A sua resistência diminui a partir dos 
46 ºC, e a 50 ºC pode haver uma redução de 90% no seu número em cerca de 2 horas, 2 minutos a 60 ºC para o mesmo efeito e a 
temperaturas superiores a 70 ºC a sua inativação é praticamente total em poucos segundos. Abaixo de 20 ºC a Legionella está pra-
ticamente dormente. Sublinhe-se que, quando incorporada em sedimentos, incrustações e outro tipo de sujamento, pode resistir 
a temperaturas da água mais elevadas.

c) Sedimentos, incrustações, depósitos e biofilmes que suportam não só o crescimento da Legionella, mas que também são muito 
importantes suportes da microbiota necessária para o seu desenvolvimento e que a protegem de agentes químicos agressivos;

d) Microbiota, incluindo algas e muitas bactérias que fornecem os nutrientes essenciais para o crescimento da Legionella;

e) Algumas amibas e outros protozoários que a hospedam como endossimbionte5, permitindo-lhe ser bem-sucedida como ser 
vivo, resistir a condições ambientais adversas (incluindo biocidas) e a multiplicarem-se de modo significativo. A amiba é usada 
pela Legionella não só para a sua replicação intracelular, mas também para o seu transporte para ambientes mais favoráveis. O 
problema é mais grave quando pedaços de biofilme se destacam e passam para o seio da água, aumentando o risco de contamina-
ção a partir da sua dispersão em aerossóis;

f) Alguns materiais, como os plásticos, favorecem o desenvolvimento de biofilmes. O cobre e o aço inoxidável são menos aptos 
para fixação de biofilmes.

Com menos importância, os seguintes fatores relacionados com a qualidade da água contribuem favoravelmente para o desen-
volvimento da Legionella:

i. pH entre 5,5 e 9,2;
ii. Concentração de oxigénio dissolvido entre 6,0 e 6,7 mg/L O2;
iii. Águas duras;
iv. Baixas concentrações de ferro, zinco e vanádio estimulam o crescimento da Legionella, enquanto elevadas
      concentrações desses metais podem ser tóxicas.

A Legionella pode encontrar condições vantajosas para o seu desenvolvimento quando são eliminados os competidores a tempe-
raturas entre 35 ºC e 45 ºC. A sua termofilia e parasitismo fazem com que ela esteja presente em muitas amostras de água quente 
sanitária em hospitais, hotéis, habitações, etc. 

O biofilme é um meio excecionalmente apropriado para o desenvolvimento de microrganismos. Para eles, o biofilme é um ecos-
sistema estável, com condições de proteção e de sobrevivência incomparavelmente superiores às de outros meios. Os microrga-
nismos neles presentes resistem a concentrações de desinfetante (cloro ou bromo e seus derivados) muito superiores às que pro-
movem a inativação das unidades planctónicas das mesmas espécies. É, sobretudo, um ambiente acolhedor para os patogénicos, 
incluindo aqueles que, como a Legionella, dependem parasitariamente de outros. Sublinhe-se que os biofilmes tanto se podem 
desenvolver nas interfaces sólido/ líquido como nas de ar/ líquido, como é o caso do desenvolvimento de biofilmes flutuantes nas 
superfícies livres dos meios aquáticos naturais.

5 Designa-se assim porque vive no interior do seu hospedeiro e em simbiose.
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Figura 2
Três torres de arrefecimento da água de um circuito de recirculação aberto. Este equipamento emite para
a atmosfera através da chaminé que se vê na parte superior da torre o ar que circula no enchimento em
contracorrente com a água. É essa corrente gasosa que pode arrastar as gotículas contaminadas com Legionella.

Poder-se-á, então, admitir, que o combate à Legionella começará por impedir a formação de biofilmes, recorrendo a técnicas bem 
dominadas que incluem, principalmente:

a) Eliminação de zonas de estagnação nos circuitos;
b) Dimensionamento da tubagem de modo a garantir a velocidade, para a água, mínima de 1 m/s;
c) Redução das concentrações de nutrientes (carbono, azoto e fósforo) para valores insignificantes;
d) Redução da turvação e da concentração de sólidos suspensos na água;
e) Seleção de materiais para a instalação em que se considere, como critério, a sua menor capacidade para a formação de biofilmes.
f) Aplicação de técnicas de desinfeção.

É importante admitir que, no caso geral, vários fatores dificultam o controlo da Legionella, nomeadamente:

- Não é conhecida a dose infetante nem está estabelecida a correlação entre o grau de contaminação e o risco de infeção;
- A análise bacteriológica não é mais do que uma estimativa pontual da situação dado que, para o mesmo circuito, a concentração
  de Legionella pode variar em função do tempo e do ponto de amostragem;
- A água própria para consumo humano pode conter Legionella sem que ocorram quaisquer casos de infeção;
- Uma espécie reconhecida na água pode não ser patogénica;
- Embora a infeção humana se faça por inalação de um aerossol (partículas de água infetada suspensas no ar que se respira), a
  amostragem faz-se, quase sempre e por razões práticas, na fase líquida;
- Devido às dificuldades de diagnóstico (particularmente no que diz respeito à deteção da Legionella “viável, mas não cultivável”), 
  os resultados falsamente negativos não podem ser ignorados;
- Conforme o protocolo utilizado, a quantificação pode dar resultados discordantes. A normalização dos métodos de amostragem
  e de análise e as medidas ligadas à garantia da qualidade de resultados são essenciais.
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4 – TÉCNICAS GERAIS DE PREVENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA LEGIONELLA – A DESINFEÇÃO

A desinfeção da água é um método pela qual os microrganismos são destruídos ou inativados. Este processo não deve ser con-
fundido com a esterilização que envolve a destruição completa e absoluta de todos os microrganismos. A inativação dos micror-
ganismos não é instantânea. Ela ocorre a uma dada velocidade, que corresponde à diminuição do número de microrganismos 
sobreviventes por unidades de volume ao longo do tempo. Para uma dada espécie, ela depende de vários fatores como a natureza 
do desinfetante, da temperatura e do pH da água.

A eficácia de um desinfetante para inativar uma dada espécie é determinada pela relação C.t, em que C é a concentração do desin-
fetante, em mg/L, e t o tempo de contacto em minutos. O valor do produto C.t depende da temperatura, diminuindo à medida que 
ela aumenta, do tipo de desinfetante e do pH da água. Como exemplo, apresentam-se nos quadros 1 e 2 o produto da concentração 
de desinfetante pelo tempo de contacto para reduzir a concentração da Giardia Lamblia em 99% (Ct

99
) e para a redução na concen-

tração de 99,9 (Ct
99,9

) para a Legionella pneumophila serogrupo 1.

Quadro 1 – Ct
99

 de alguns desinfetantes em função da temperatura
e do pH da água para a Giardia Lamblia. Fonte: WHO, 20066.

A leitura dos dois quadros pode dar a ideia de que o ozono pode ser a melhor escolha como desinfetante da água dos sistemas que 
integram a Legionella. Na realidade, a sua instabilidade, para além do seu custo, retira-lhe importância. O dióxido de cloro pode 
ser o eleito, mas acaba por representar custos mais elevados do que o cloro. A monocloramina pode ser interessante em sistemas 
com elevados tempos de retenção porque previnem a formação de SPD.

Quadro 2 – Ct
99,9

 de alguns desinfetantes em função da temperatura e do pH da água para
a Legionella pneumophila serogrupo 1. Fonte: Jjemba et al, 20157.

6 WHO, 2006, Guías para la calidad del agua potable [recurso electrónico]: Vol. 1. Tercera edición.
7 JJEMBA, P., JONHSON, W., BUKHARI, Z. & LECHEVALIER, M., 2015, Occurrence and Control of Legionella in Recycled Water Systems, Pathogens, Vol. 4, n.º 3: 482-490



ARTIGOS TÉCNICOSinfo tecnicelpa 63
1831

A desinfeção da água pode ser feita usando um processo físico ou químico. Os métodos físicos, como o térmico e a aplicação de 
radiações (ultravioleta, por exemplo) têm pouco significado no tratamento de água em grande escala, mas podem ter muito inte-
resse quando se pretende prevenir o desenvolvimento da Legionella. O método térmico é usado com frequência para a desinfeção 
de redes de água quente sanitárias e em casos de contaminações acidentais a nível doméstico. Como se depreende, a desinfeção 
química é a preferida na maior parte dos sistemas.

Os métodos químicos são usados há mais de um século na desinfeção de águas destinadas a consumo humano e de piscina. Em 
circuitos de água de arrefecimento, o cloro foi o primeiro a ser aplicado como desinfetante para prevenir a formação de biofilmes 
há cerca de 90 anos. Diversos produtos são usados em desinfeção, como o cloro e seus derivados, o bromo e derivados, o ozono, 
o permanganato de potássio a água oxigenada e os sais de prata e cobre. Os produtos à base de cloro são, sem dúvida, os mais 
importantes porque são baratos, eficazes e, nos nossos dias, fáceis de aplicar e controlar. Contudo, a desinfeção com produtos à 
base de cloro ou de bromo origina subprodutos de desinfeção (SPD), como os trihalometanos e outros, cuja presença na água têm 
limitações em termos de concentração por razões de saúde.

No âmbito deste artigo não é necessário fazer uma abordagem demasiadamente técnica sobre o uso de desinfetantes no tra-
tamento de água e prevenção da Legionella. Pensamos que é mais útil apresentar, como o fazemos no quadro 3, um resumo das 
propriedades dos diversos desinfetantes aplicados para desinfeção de água.

PROCESSOS QUÍMICOS DE DESINFEÇÃO 

A utilização de produtos químicos para desinfetar é, tecnicamente, muito simples e de fácil controlo. Os métodos de desinfeção 
têm-se adaptado facilmente aos novos paradigmas da operação: medição em descontínuo, em contínuo ou em linha com aplica-
ção automática do produto. Em alguns casos, a formação de subprodutos de desinfeção fragiliza a sua aplicação, embora, com as 
tecnologias apropriadas, se possa ultrapassar essa e outras dificuldades.

No quadro 3 apresenta-se um resumo dos principais desinfetantes, tendo em conta as suas vantagens e desvantagens.

Figura 3
 Unidade com lâmpada de radiação ultravioleta para tratamento de água de piscina.
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Quadro 3 – Características dos principais desinfetantes usados na desinfeção de água e prevenção da Legionella
(adaptado de Simon et al., 20048)

(continua na próxima edição)

8 SIMON, L., Di MAJO, P., PICHON, M., HARTEMANN, P., 2004, Comment désinfecter les circuits d’eau ? Mythes et réalités, Médecine et maladies infectieuses 34 (2004): S10-S13

 1 

Tratamento Uso e forma de aplicar Vantagens Desvantagens 

Desinfeção à base 
cloro (hipoclorito de 
sódio ou de cálcio, 
dicloroisocianurato de 
sódio e ácido 
tricloroisocianúrico) 

Desinfeção geral (água potável, 
piscina, água de arrefecimento 
em circuitos abertos, fontes 
ornamentais). Exige instalação 
de equipamento de 
doseamento. Doseado em 
contínuo ou por choque. 

Mantém um residual na água 
após tratamento. Aplicação, 
medição da concentração e 
controlo automático: simples 
e não muito caro. 
Desinfetantes mais baratos. 

Maior eficácia com valores de pH mais 
baixos. Produzem SPD na presença de 
compostos amoniacais e orgânicos. 
Podem provocar a corrosão de metais.  

Dióxido de cloro 

Excelente desinfetante. Usado 
especialmente em água potável 
ou águas de arrefecimento em 
circuitos abertos. Produzido no 
local com equipamento 
apropriado ou adquirido em 
soluções com baixa 
concentração. Doseado em 
contínuo. 

Mantém um residual na água 
após tratamento. Aplicação, 
medição da concentração e 
controlo automático: simples 
e não muito caro. Usado em 
concentrações mais baixas 
do que restantes compostos 
de cloro. Água sem sabor ou 
cheiro. Melhor penetração 
em biofilmes.  

Tratamento mais caro. Eficácia 
independente do pH. Produz clorito e 
clorato (concentração limitada em águas 
potáveis). Não forma SPD com os 
compostos amoniacais ou orgânicos. 

Desinfeção à base 
de bromo (bromo 
líquido, hipobromito 
de sódio, cloreto de 
bromo, reação entre 
um brometo e cloro 
ou hipoclorito de 
sódio) 

Desinfeção de água com pH de 
8,2 a 9,0 (águas de 
arrefecimento em circuitos 
abertos, fontes ornamentais) ou 
para evitar a tricloramina (água 
de piscina). Exige instalação de 
equipamento de doseamento. 
Doseado em contínuo ou por 
choque. 

Mantém um residual na água 
após tratamento. Aplicação, 
medição da concentração e 
controlo automático: simples 
e não muito caro. 

Usado em concentrações mais altas (em 
relação ao cloro). Produzem SPD na 
presença de compostos orgânicos. As 
bromaminas são instáveis.  

Ozono 

Produzido por um gerador a 
partir do ar ou de oxigénio puro. 
Inativa rapidamente a 
Legionella. É um oxidante forte 
e bastante tóxico. 

Excelente desinfetante. 
Usado na quantidade 
correta, o gosto e a cor da 
água são retirados. 

Período de vida curto, decompõe-se 
rapidamente em oxigénio, exigindo-se 
uma segunda forma de desinfeção para 
proteção residual. Equipamento especial 
e caro. Sistema mais caro do que a 
cloragem e hipercloragem.  

Iões cobre e prata 
produzidos 
electroliticamente 

Os iões prata (concentrações 
entre 20 e 80 μg/L Ag) e cobre 
(200 a 800 μg/L Cu) são 
introduzidos no meio aquoso 
por um processo eletrolítico. 
Estes dois iões são usados 
individualmente em desinfeção. 

A sua aplicação como 
desinfetantes é muito 
reduzida.  

Equipamento e acompanhamento são 
caros (análises químicas de cobre e 
prata são caras). O cobre pode contribuir 
na corrosão do aço macio. Em água para 
beber não são aceitáveis concentrações 
muto elevadas desses metais (< 10 μg/L 
Ag).  

Outros desinfetantes 
químicos oxidantes 

O permanganato de potássio, o peróxido de hidrogénio (água oxigenada) e o ácido peracético. O primeiro é 
bastante forte e os restantes mais suaves, são aplicados em situações especiais. Por exemplo, o ácido 
peracético é muito usado na desinfeção de equipamento na indústria alimentar. 

Desinfetantes 
químicos não 
oxidantes 

Geralmente designados por biocidas orgânicos. São produtos caros. Normalmente, são usados em choques 
e em conjunto com desinfetantes oxidantes. Raramente se combinam com produtos existentes na água. A 
sua concentração diminui em função das reações de hidrólise do produto e da dinâmica do sistema. 
Existem limitações para a sua descarga para esgoto em alguns países. 

Desinfeção por 
radiação Ultravioleta 

Elimina a Legionella e outros 
microrganismos interrompendo 
a síntese celular do ADN. 
Usada em água potável e 
piscinas. Pode ser usada em 
outros sistemas. 

Fácil instalação para 
desinfetar a água de um 
ponto de uso muito próximo 
da lâmpada de UV. Não são 
produzidos subprodutos e o 
gosto e odor não são 
afetados. 

Equipamento caro e custos de operação 
elevados. Necessária manutenção 
contínua para impedir o sujamento do 
revestimento das lâmpadas UV. A água 
não fica com concentração de qualquer 
residual, áreas afastadas da lâmpada UV 
devem ser desinfetadas por outro 
processo. 

Desinfeção térmica 

Comum para desinfetar 
sistemas de distribuição de 
água, sobretudo nos de água 
quente sanitária, AQS. 

No caso de surtos, pode ser 
realizada rapidamente sem a 
necessidade de 
equipamento especial. É 
relativamente barata. 

Pode, inadvertidamente, provocar 
escaldões. É necessária bastante mão-
de-obra para controlar o processo. A 
recolonização ocorre ao fim de algum 
tempo porque o método é temporário. 

Microfiltração e 
ultrafiltração 

A eficácia do método depende da porosidade do filtro. Os filtros de cartucho com porosidade de 0,22 μm 
(microfiltro) têm elevada eficiência na redução da concentração de Legionella. O uso deste tipo de filtros 
não tem custos exagerados, essencialmente a aquisição de cartuchos para substituição. É possível, 
dependendo do tipo de cartucho, a sua recuperação por lavagem e desinfeção. Os filtros de cartucho 
devem ser aplicados junto ao ponto de uso e é necessária limpeza e desinfeção do circuito a jusante do 
filtro.  
A ultrafiltração é um processo de separação sólido – líquido muito mais eficiente para a remoção de 
microrganismos, incluindo a Legionella. As unidades de ultrafiltração com lavagens e desinfeções 
automáticas, algumas de capacidade reduzida para uso doméstico, têm vindo a ganhar um grande espaço 
em tratamento de água. 
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Projeto Europeu Woodzymes:
enzimas para processos de condições extremas

O desenvolvimento de processos de biorrefinaria economicamente viáveis para implementação nas indústrias de pasta e papel 
tem tido grandes progressos nos últimos anos. A parceria entre produtores, transformadores e utilizadores finais tem sido elenca-
da em diversos casos como o factor de sucesso. Ao nível dos processos de conversão, o papel da biotecnologia tem sido crescente 
à medida que se adaptam sistemas e se reduzem os custos e riscos de implementação de processos enzimáticos. Este caminho tem 
sido construido com desenvolvimento de atividades conjuntas e multidisciplinares, determinante para conseguir o cruzamento 
do conhecimento das várias áreas. O Projeto Europeu Woodzymes ilustra bem este conceito.

O Woodzymes (https://www.woodzymes.eu/) é um projeto de I&D financiado pela “Bio-Based Industries Joint Undertaking” 
no âmbito do programa de financiamento europeu H2020 com duração de 3 anos (2018 – 2021). Tem como objetivo desenvolver 
enzimas específicas, para aplicação nas indústrias transformadoras de madeira, cuja principal vantagem é conseguirem manter 
atividade em ambientes extremos, típicos dos processos destas indústrias (pH e temperatura elevados). 

Desde 2018, as atividades têm estado centradas no desenvolvimento, produção e avaliação da ação de enzimas específicas para desle-
nhificação e branqueamento de pastas (fibra curta e fibra longa) visando redução do consumo de químicos no branqueamento da pasta. 

Numa segunda vertende do Projeto, desde fim de 2019 e em 2020, as enzimas específicas produzidas no consórcio têm sido tes-
tadas em processos de fracionamento e transformação de lenhina do licor negro e de hemiceluloses da pasta com o objetivo de 
obter frações de elevado valor acrescentado e que possam ser utilizadas como substitutos de químicos normalmente derivados de 
recursos não renováveis. Neste âmbito, os produtos obtidos da ação enzimática (frações de lenhina e de derivados de hemicelu-
loses) têm sido testados em diversas aplicações: 1) produção de resinas usadas em painéis de madeira de média densidade (MDF), 
reduzindo assim o consumo de resinas de fenol-formaldeído; 2) na produção de polióis usados na formulação de espumas poliure-
tano. Os derivados de hemiceluloses estão ainda em produção e serão testados como 1) coadjuvantes de refinação; 2) aditivos para 
produção de papel; 3) síntese de polímeros anfifílicos para revestimentos. A avaliação ambiental e técnico-económica dos novos 
materiais e processos desenvolvidos serão efetuadas próximo do término do projeto.

O Consórcio Internacional abrange toda a cadeia de valor, desde 
o produtor de enzimas, indústrias de pasta e papel, até industrias 
utilizadoras finais dos produtos resultantes das atividades do 
Projecto. Inclui quatro empresas líderes mundiais dos sectores de 
atividade pasta e papel - The Navigator Company e Fiber Exce-
llence, painéis MDF - FINSA, e espumas de poliuretano - Soprema. 
Inclui ainda uma PME biotecnológica que produz, otimiza e co-
mercializa enzimas - MetGen e quatro Institutos de I&D dos secto-
res da madeira, pasta e papel e enzimas - RAIZ, CSIC, CTP e FCBA.

O RAIZ e a The Navigator Company têm participação activa nas 
atividades do projeto, avaliando nos seus processos e produtos, 
a nível laboratorial, o desempenho das enzimas desenvolvidas 
neste projeto. O RAIZ irá também efetuar o fraccionamento de 
compostos de elevado valor acrescentado potencialmente exis-
tentes nos efluentes resultantes do isolamento da lenhina do 
licor negro industrial (realizado em parceria com CTP), em arti-
culação com os parceiros para identificar novas oportunidades 
para a indústria de pasta e papel.
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