
Outubro’22 Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel

info tecnicelpa.70

4.0
O processo de valorização
dos talentos humanos na era 4.0

O Mundo
em convulsão



FICHA TÉCNICA
Título: info@tecnicelpa 
Edição: n.º 70, Outubro de 2022
Coordenação editorial: TECNICELPA – Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel
Contactos: Rua Amorim Rosa, nº 38- 1.º Dto, 2300-450 TOMAR - PORTUGAL
Email: info@tecnicelpa.com  : :  https://www.tecnicelpa.com  : :  Tel : +351 249 324 858
             
Capa, design e paginação: Luís Campos (HOMEWORK – design : : comunicação : : gestão de eventos)
Impressão: ENP Publishing Group - France

Os artigos são da exclusiva responsabilidade dos respetivos autores. A reprodução integral
ou parcial dos conteúdos carece de autorização da TECNICELPA. 

Distribuição gratuita aos associados da TECNICELPA.

Índice
EDITORIAL
› Desafios para os Técnicos -  Vitor Lucas

NOTÍCIAS DA TECNICELPA
› Reunião da EUCEPA - Vitor Lucas

› Curso Intensivo - Processo de produção de papel - Ana Paula Costa

› PRÓXIMOS EVENTOS - Tecnicelpa e Internacionais

› MOVIMENTO ASSOCIATIVO

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
› Memórias papeleiras - O incêndio que não aconteceu… - Henrique Dominguez

› To Foam or not to Foam? - Mike Odell

› Cronologia e factos relevantes para a História do Papel em Portugal - V - Maria José Santos

› Apólices do Real Erário - O primeiro papel-moeda em Portugal - Rui Belfo

ARTIGOS DE OPINIÃO
› Inquietudes sobre o processo de valorização dos talentos humanos na era 4.0 - Celso Foelkel

› Um Mundo em convulsão - Carlos Brás

› Engenharia de Fiabilidade - A arte de dar respostas - Paula Branco

› Como é que as suas pessoas se comportam quando ninguém está a olhar para elas? - Pedro Canudas Costa

ARTIGOS TÉCNICOS
› Prevenção e Controlo da Legionella em Circuitos de Água - PARTE 7 (continuação)

  Vitorino de Matos Beleza e Sofia Assunção Fernandes 

› Suspensões aquosas líquidas cristalinas de nanocristais de celulose (NCCs): pequenas alterações, grandes diferenças

  Rafaela R. da Rosa, Pedro E. S. Silva, Diogo V. Saraiva, Rita Lobato, Anant Kumar,

 António P. Mendes de Sousa, Pedro Sebastião, Susete N. Fernandesa and Maria Helena Godinho

03

04
05
06
06

07
08
11
13

17
19
20
23

24

30



Caros Colegas,

A retoma da “normalidade” dos nossos hábitos sociais trouxe-nos vários desafios com os quais temos que lidar: 

criaram-se hábitos de trabalho à distância; há escassez de recursos humanos para as necessidades das empresas; a 

atividade empresarial está frenética; a inflação ultrapassa todas as previsões.

Estes desafios também estão presentes no nosso sector, principalmente o trabalho à distância e a escalada do cus-

to das matérias primas com especial enfase nos combustíveis. Assim, temos que reagir a estes desafios através do 

desenho e implementação de soluções que sejam sustentáveis para o futuro.

Os planos que desenvolvemos para o futuro serão tanto mais sustentáveis quanto melhor for o conhecimento 

teórico e prático dos técnicos do nosso sector. Ao longo dos próximos meses a Tecnicelpa irá desenvolver ativida-

des que poderão ajudar os nossos técnicos a estruturar os seus conhecimentos nas áreas da eficiência energética e 

na otimização de processos. A competitividade do nosso setor está muito dependente da eficiência das operações 

e da forma como implementamos soluções duradouras.

Vamos retomar as formações presenciais, as visitas às fábricas e a partilha de experiências nacionais e internacio-

nais. O desenvolvimento das competências dos nossos técnicos é fundamental para a competitividade e susten-

tabilidade do nosso setor industrial.

A todos o nosso MUITO OBRIGADO.

EDITORIAL

Desafios para os Técnicos

VITOR LUCAS
Presidente do Conselho Diretivo
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VITOR LUCAS
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Reunião da EUCEPA

A EUCEPA (European Liaison Committee for Pulp and Pa-
per) foi fundada em 1956 com os seguintes objetivos:

1- Promover e desenvolver o conhecimento técnico
      e científico nas áreas de produção de pasta e papel;
2- Organizar encontros profissionais na forma 
      de conferências e simpósios;
3- Estabelecer contactos internacionais entre 
      organizações do sector da pasta e papel.

A EUCEPA congrega representantes das associações de 
empresas e de técnicos dos seguintes países: Reino Unido, 
Suécia, Finlândia, Eslovénia, Áustria, Itália, Portugal, No-
ruega, França, República Checa e Alemanha. A associação 
reúne cerca de duas vezes ao ano com o objetivo de juntar 
o máximo de representantes de cada um dos países por 
forma a decidir algumas das atividades promovidas pela 
associação e coordenar as agendas das atividades das asso-
ciações dos vários países representados.

A reunião realizou-se durante a Conferência PulPaper 
organizada pela congénere finlandesa da Tecnicelpa (Fi-
nish Forest Products Engineers Association). Nesta reu-
nião estiveram representadas 6 associações e foram desen-
volvidos os seguintes aspetos:

1- Analisada a situação financeira da Eucepa
2- Listadas as atividades de formação que estão a ser 
     desenvolvidas por cada um dos membros – foi tomado
     como bom exemplo as atividades que estão a ser 
     desenvolvidas pela Tecnicelpa durante e no pós-Covid;
3- Verificado o estado da reformulação do Website, onde 
     irão constar as atividades dos membros;
4- Cada uma das associações representadas apresentou as
       atividades que estão a ser desenvolvidas e de que forma
       é que poderão existir sinergias com as outras associações;
5-  Analisada a situação da concessão de uma bolsa de 
       estágio para estudantes de um dos países membros 
       da EUCEPA;
6- Foram definidas as próximas atividades da Eucepa
7- A reunião também incluiu uma visita a um centro 
     de investigação do VTT e a participação nas atividades
     da conferência.

A Tecnicelpa esteve representada na reunião da EUCEPA
realizada em Helsínquia em junho deste ano.

VITOR LUCAS
Sócio n.º 1084

NOTÍCIASDA
TECNICELPA

A conferência tem uma dimensão elevada em termos 
de representações de empresas e de participação de técnicos

O modelo das apresentações orais é idêntico ao utilizado 
pela Tecnicelpa
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Parceria com a UBI

Curso Intensivo
Processo de produção de papel

O curso decorreu nos dias 6, 7 e 8 de julho do ano corrente 
e assistiu à retoma das formações presenciais, o que permi-
tiu uma maior interação entre alunos e professores, favo-
recendo a elevada participação de todos os presentes. Con-
tou com a participação de 40 formandos, três docentes da 
UBI e quatro profissionais da indústria como formadores.

Nesta formação foram abordados os temas-chave na pro-
dução de papel, como a composição e estrutura das fibras 
papeleiras e os conceitos básicos de preparação da pasta, 
refinação, formação da folha, prensagem, secagem, trata-
mento da superfície e transformação. Foi igualmente pos-
sível rever os aspetos fundamentais da química do papel, 

A Tecnicelpa realizou uma nova edição do Curso Intensivo de Processo 
de Produção de Papel, dando assim continuidade à parceria com a Universidade 
da Beira Interior (UBI) através do Centro de Formação Interação UBI Tecido 
Empresarial (CFIUTE). Desta forma e ao longo dos últimos anos, a Tecnicelpa 
tem assumido um papel catalisador do diálogo entre a formação técnica 
e o mundo empresarial, a academia e a comunidade. 

ANA PAULA COSTA
Sócio n.º 409

Existe um espaço no hall da exposição onde são feitas 
apresentações técnicas e encontros de alunos universitários 
com representantes das empresas

Barry Read (PITA); Vítor Lucas (Tecnicelpa); Antti Lindqvist 
(PI); Rolf Hauge (Norway)
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› Curso “Tratamento de Efluentes – mód. III” parceria UNAVE - 12 a 14 outubro 2022, Figueira da Foz
› Tissue training conference: processes and innovations in the tissue production 
  (coordenação Enrico Galli) - 2 a 4 de novembro 2022, Aveiro
› Seminário “Descarbonização na Indústria de Pasta e Papel” - 28 de novembro 2022, Figueira da Foz
› Convívio de Natal 2022

› Seminário “Manutenção Fabril e Fiabilidade” - Fevereiro 2023

› MIAC 2022 - 2-14 oct. 2022, Lucca – ITaly
› SPPC “CERTIFIKACE, LEGISLATIVA, EKOLOGIE” SEMINAR - 19-20 oct.2022, Bořetice, Czech Republic
› PITA - PAPIERZENTRUM GERNSBACH COURSE “FUNDAMENTALS OF PAPERMAKING” 22-24 nov. 2022

Eventos Tecnicelpa

Próximos Eventos

Eventos Internacionais

Movimento Associativo
Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Individuais: 1
Coletivos: 1

Individuais: 3
Coletivos: 0

› Francisco Gomes da Silva – Celpa
› Rafael Rodrigues – Celpa
› Ana Margarida Santos – DS Smith

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 382
COLETIVOS: 67

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

nas suas vertentes química da parte húmida e tratamentos 
superficiais, para além dos principais componentes do pa-
pel, fibras, cargas inorgânicas e aditivos e a sua importân-
cia relativa na composição e propriedades mais relevantes 
dos papéis, passando ainda pelo processo de produção e 
propriedades do papel tissue.

A reforçar a vertente técnica do curso, os formandos reali-
zaram visitas aos laboratórios de tecnologia de pasta e pa-
pel da UBI e pela Fábrica The Navigator Company – Tissue 
Vila Velha de Ródão.

Foi entregue a todos os participantes um Certificado de 
Formação Profissional.

Grupo de formandos na Visita Técnica à Navigator Tissue Ródão
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Memórias papeleiras

O incêndio que não aconteceu…

HISTÓRIAS
EMEMÓRIAS

HENRIQUE DOMINGUEZ
Sócio Honorário n.º 4

Infelizmente já todos ouvimos este ano falar demasiadamente de incêndios. 
Mas este que vos vou contar tinha tudo para acontecer… mas não aconteceu…

Depois da minha passagem por uma fábrica onde tive 3 
pequenas máquinas de papel e cartão para manter a fun-
cionar passei, pela primeira vez, a exercer funções técnico-
-comerciais.

Fui contratado por uma empresa que tinha à época a me-
lhor carteira de representações dos construtores e forne-
cedores de máquinas e equipamentos para as indústrias de 
celulose e papel (entre outras).

Foi uma experiência extremamente enriquecedora que 
me levou a acompanhar de muito perto projectos como o 
da instalação da Inapa e o reequipamento de algumas fá-
bricas, hoje já desaparecidas.

De facto, nessa época, havia mais de 100 fábricas de papel 
registadas em Portugal muito embora mais de metade 
nem cilindros secadores tivesse… Estas unidades situa-
vam-se maioritariamente no Norte com grande incidên-
cia nas zonas de Paços de Brandão, Espinho e Vila da Feira.

Ainda não existiam auto-estradas o que significava mui-
tas horas na estrada e…muitos riscos de acidentes para as 
visitar…

Evidentemente os próprios pais dos criadores dos GPS e 
outros Waze’s ainda nem tinham nascido, pelo que chegar 
a algumas destas fábricas era uma aventura como veremos 
a seguir.

Esta minha “aventura” começou num dia já muito distan-
te em Paços de Brandão.

Uns amigos, cheios de boa vontade, informaram-me que 
uma fábrica de papel (da qual eu nunca ouvira falar…) es-
tava interessada em adquirir uma cortadora de folhas. De-
ram-me o nome do proprietário e uma localização aproxi-
mada…algures ao sul de Viseu.

Como eu até já tinha previsto passar por Viseu resolvi ir 
visitar a tal fábrica e talvez (quem sabe) abrir mais uma 
perspectiva de negócio.

Já tinha alguma experiência em chegar a fábricas seguin-
do indicações do tipo “Jogos de Pista” para escuteiros, pelo 
que nunca duvidei que acabaria por dar com a dita fábrica.
Depois de muitas, mesmo muitas, paragens para pedir in-
formações acabei por ficar a saber que numa recta (havia 
muito poucas naquela estrada) tinha de deixar o “alcatrão” 
e virar à direita para uma estrada de terra, no meio do pi-
nhal. Naquela altura eu ainda não tinha sido atacado pelo 
bicho do Todo o Terreno (nem o carro era adequado) pelo 
que lá fui seguindo muito pouco à vontade.

Ao cabo de uns compridos centos de metros dei com um 
largo portão (aberto) que era o topo de um edifício/arma-
zém que se estendia pelo pinhal fora.
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Dirigi-me ao portão e dei com uma enorme montanha de 
apara lateral que saia de uma cortadora semelhante ao que 
se vê acima.

Estas cortadoras marcaram uma época antes do apareci-
mento das cortadoras rotativas. Cortavam tudo, desde pa-
peis finos a cartão, com uma precisão aceitável dependente 
da habilidade do operador. 

Neste caso a máquina estava a cortar um papel de embalagem 
produzido provavelmente a partir de caixas de cartão canela-
do (pelar cor) e super seco (pela rigidez que aparentava).

Por isso estava um operador metido no meio da apara, a 
afasta-la com um pau (cabo de enxada?) do papel cortado.

O que me saltou à vista foi o boné do homem, o pau e sobre-
tudo a beata acesa ao canto da boca…

Na minha inocência pensei “Se o patrão aparece por aí vai 
haver bronca grossa…”

Aproximei-me do homem e gritando para ultrapassar o 
barulho de fundo disse-lhe: “Eu vinha à procura do Sr. Fu-
lano de Tal (o dono da fábrica).

-Sou eu. Diga!

Como podem imaginar a partir daquele momento a minha 
preocupação foi: Como é que eu posso sair daqui antes que 
isto tudo comece a arder?

Lá improvisei alguma coisa acerca dos amigos comuns que 
me tinham dito que ele procurava uma cortadora e sugeri 
que procurasse uma em 2ª mão… o que eu não tinha.

Creio que durante uns dias ainda procurei nos jornais se 
não teria havido um incêndio naquela região…

Felizmente não houve… mas bem podia ter havido!

Despite foam being delicate and insubstantial stuff, it can have substantial 
effects not only on industrial processes but also on our everyday lives. Foam 
provides endless amusement for children playing in the bathtub. When viewed 
close up, foam´s bubbles hint of rainbows and foam on the waves is one of the 
many sources of wonder to be found at the seashore. All dedicated beer drinkers

To Foam or not to Foam?

MIKE ODELL
Sócio n.º 951

Cortadora de papel
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To Foam or not to Foam?

will agree that an “appropriate” amount of foam, or head, 
on top of the amber liquid enhances the enjoyment. Brew-
ing companies have invested outrageous amounts of time 
and money in pursuit of this fleeting pleasure. But too 
much is annoying – foam that is, not beer! For some indus-
tries too much foam is even worse than annoying, it can be 
devastating. Despite being so fragile that it collapses or co-
alesces easily, in some food processing and pharmaceuti-
cal manufacturing lack of good foam control can result in 
significant production losses and equipment damage. For 

If the foam on a paper machine becomes excessive it can 
overwhelm the deaeration capacity which results in too 
much air in the headbox stock. This accelerates the growth 
of slime and formation of deposits as well as retarding the 
drainage capacity of the forming section. If the drainage 
capacity restriction becomes critical it will in turn result 
in poorer formation. High air contents in the headbox 
stock also create issues with “pinholes” especially on light-
er basis weights. While air in stock does create pinholes 
this issue is often misunderstood to also be the cause of 
another defect called “white spots”. In fact the origin of 
white spots has nothing to do with air content but rather 
with instabilities generated at the point of contact of the 
jet onto the forming fabric. In really excessive or “out of 
control” situations, foam can overflow from chests and 
drains which presents safety hazards especially for elec-
trical equipment and for access to walkways. However, the 
defoamer chemicals commonly used for foam control also

the most part the pulp and paper industry is only moder-
ately sensitive for foam control. There is a certain routine 
background level of activity required to monitor and con-
trol how much foam impacts the process. Only occasional-
ly does the situation get out of control. It is worth noting 
that there is an emerging technology in the paper industry 
known as “foam forming” that offers benefits over con-
ventional forming for certain niche products. Knowledge 
of foam´s chemistry is needed both to exploit its potential 
as well as to control it. 

have adverse consequences. There are many different 
chemical compounds used for foam control, so their ef-
fects do vary. The most common consequences of these 
chemicals on the final product are to make the sizing 
chemicals less effective and to reduce the paper´s coef-
ficient of friction. Foam control chemicals are also well 
known as quite effective drainage retardants, meaning 
their usage has to be minimized not only for common 
sense economic reasons but also to stay within the limits 
of forming sections´ drainage capacity.

One case history from the author´s experience serves to 
illustrate the adverse consequences possible from an acci-
dental overdose of foam control chemical. In a newsprint 
mill where the author was working the calibration of the 
speed of a new gear pump feeding defoamer had been set 
incorrectly. This resulted in an accidental continuous 
overdose of approximately twice the normal dosage. This

And then, the unspeakable purity and freshness of the air! There was just enough heat to en-
hance the value of the breeze, and just enough wind to keep the whole sea in motion, to make the 
waves come bounding to the shore, foaming and sparkling, as if wild with glee. 

Anne Bronte (1820 - 1849), Agnes Grey
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error was only noticed much later from a routine invento-
ry of chemical usage. In the intervening months the num-
ber of wet end breaks occurring on this particular machine 
became excessive resulting in unnecessary felt changes 
and urgent investigations into the causes etc. Nothing 
helped until the overdose of defoamer flow was identified 
and corrected after which the machine returned to its nor-
mal break rate. Lesson learned – too much defoamer can 
limit the drainage capacity and cause a lot of trouble.

The first line of defense to control foam on a paper ma-
chine comes from the design of the approach flow circuit 
and not from the addition of foam control chemicals. To 
prevent foam formation the white-water circuit must be 
constructed to minimize accidental air entrainment wher-
ever the white water is exposed to air. For example, white 
water overflow points should be submerged to prevent agi-
tation of liquid surfaces. Leaking pump suctions are anoth-
er common source of air entrainment and thus foam gen-
eration – so there needs to be an awareness that this routine 
item of maintenance is an essential part of the foam control 
program. Silo downflow velocities must be dimensioned 
low enough that the air that does get entrained in the white 
water can bubble upwards to escape from the stock circuit. 
If such design and maintenance items are properly attend-
ed to then dosage of foam reduction chemicals will just be 
a “trim control”. In this way the chemical dosage required 
will be neither excessive nor the principal means for day to 
day foam control and thus can be very effective when in-
creased to control occasional crisis events.

The tendency for different pulp types to produce or sta-
bilize foam varies both with the pulping process, wood 
species and the stability of control. The foaming tendency 
will of course be much worse if the pulp has not been well 
washed no matter what sort of chemistry is occurring. Of-
ten different types of foam control chemicals are needed at 
different stages of the process. If a particular pulp is prob-
lematic for foam control then it may be necessary to con-
sider the whole system of pulp mill and papermill together 
rather than treating these units in isolation. For example, 
if too low friction or other adverse effects on sizing chem-
istry are occurring then the cumulative effects of foam 
control chemicals throughout the whole process need to be 
considered rather than having the pulp mill and paper mill 
acting independently to control just their own situation.

There is a simple and universal philosophy relating to con-
trol theory such that “if you can´t measure it, you can´t 
control it”. The presence of foam on a paper machine is 
very easy to assess qualitatively but very difficult to meas-
ure objectively enough to be used as a basis for controlling 
a variable dosage of foam control chemical. Therefore, the 
usual strategy is to use a fixed dosage of chemical per tonne 
of final product that experience suggests is sufficient to

maintain foam free operation. Inevitably this results 
in somewhat of an overdose beyond the safe minimum 
needed just because human nature is to want to “set it 
and forget it” at a level that takes care of the worst-case 
scenario. This strategy works well enough so long as the 
dosage used does not adversely affect the final product or 
machine operation. Inevitably with such a manual control 
strategy, there are occasions when if the chemistry goes 
haywire there is a foam crisis resulting in the need for ur-
gent manual intervention to increase the dosage of foam 
control chemical. There are online foam measurement 
sensors available for controlling chemical dosage but the 
use of these is typically restricted to applications such as 
the pharmaceutical industry where lack of foam control 
can have far more consequential effects than occurs in the 
pulp and paper industry.

Foam control chemicals fall into two broad categories. 
Anti-foam chemicals act by preventing the formation 
of foam. They do this by chemical reaction to neutralize 
the foam stabilizing chemicals in the white water. This 
approach requires a good technical knowledge of the 
chemistry that is controlling the foam generation of that 
particular process. Also, the end products of the chemical 
reaction must not interfere with the papermaking pro-
cess, for example by not forming insoluble deposits. The 
alternative and more common approach is to use surface 
active chemicals known as defoamers, that alter the sur-
face tension to promote the rapid breakdown of an oth-
erwise stable foam. There is a wide range of chemicals 
available for foam control using these two mechanisms. 
Some chemicals are available that use both these mecha-
nisms simultaneously. One of the more common types is 
based on silicone oils but mineral oils, high boiling point 
alcohols, stearates, glycols, esters and polyethers are also 
used. The effectiveness of some of these is quite specific 
to certain pH and temperature ranges so it requires good 
co-operation and advice from chemical suppliers to find 
an appropriate type considering the application. Both the 
chemical and physical environments as well as the possi-
ble adverse effects on the final product must be consid-
ered. Of course, “what works well in a similar application” 
is the usual starting point but sometimes quite a lot of trial 
and error is necessary to find a solution that is both tech-
nically acceptable and cost-effective. Defoamer selection 
should be reviewed occasionally to ensure that the most 
cost-effective solution is being used and also if there has 
been a change in the process or product end use that may 
have implications for foam control.

For the most part foam control and defoamer selection is 
boring background basic stuff that does not cause much 
excitement. However, the author did experience one inci-
dent where defoamer selection became controversial and 
while I did not learn anything about defoamer, I did learn
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something about human nature. In the mill where I 
worked in New Zealand all the chemical additives were 
supervised by Andrew. He had been doing the job “forev-
er” and knew what he liked and what he didn´t. One day 
a new supplier of defoamer appeared requesting a trial. 
As a very junior process engineer I was sent by Andrew 
to go and fill two containers with white water and to dose 
three drops of our existing defoamer into just one of these. 
I followed instructions and returned the samples to the 
laboratory where Andrew was waiting with the defoamer 
supplier. Air was bubbled through the containers to make 
foam and in the presence of the defoamer supplier, An-
drew proceeded to add what appeared to be equal quanti-
ties of defoamer to these samples. He added three (more) 
drops of the existing defoamer to the container that I had 
already dosed. The defoamer supplier remained blissfully 
unaware of my pre-dosage of the extra three drops to this 
sample. Then Andrew added only three drops of the new 
supplier´s defoamer to the other container. The foam lay-
er in the container with a total of six drops of existing

defoamer developed foam more or less equivalent to a 
well poured glass of beer. The foam from the contain-
er with only three drops of the new supplier´s defoamer 
overflowed onto the floor like a berserk bubble bath. In 
the face of such devastating adversity the defoamer sup-
plier made a tactical withdrawal and was never seen again. 
Andrew was in fact a very polite if somewhat “old school” 
individual. He had no trouble with the existing defoamer, 
he did not want to change suppliers, but he was just too 
polite to say that directly to the supplier. So he rigged the 
trial and I was the inadvertent agent of his deception. But 
when I asked Andrew why he had done this he just laughed 
and said that he did not like the look of the fellow because 
he was wearing a pair of shiny black plastic shoes! And so 
it was that my long and weary initiation into the idiosyn-
crasies of human nature had its humble beginning due to 
foam control. These days I restrict my foam control ac-
tivities to the occasional glass of beer in honor of Andrew 
and the other usual suspects who contributed to my paper-
making education. Cheers.

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

REAL FÁBRICA DE PAPEL DA LOUSÃ: 
Segunda metade do século XVIII

1757 - A 27 de Setembro, morre Bartolomeu Mollinelli, 
administrador da fábrica e tutor dos filhos de José Maria 
Ottone, Agostinho José e Pedro Cotta Bandeira Ottone. O 
irmão mais velho, Agostinho José, assume a administra-
ção da fábrica. 

1758 - Num relatório sobre esta fábrica, depois de ser men-
cionado que aí se fazia toda a qualidade de papel, incluindo 
o “Imperial”, com uma produção diária de vinte resmas, 

é referido que esta unidade papeleira atravessava graves difi-
culdades, especialmente por falta de dinheiro: operando um 
dia, teria de folgar oito, sendo necessário vender a produção 
desse dia para comprar novos materiais e matéria-prima.

1759 - Negociação de Agostinho José Ottone com a Impren-
sa da Bula da Santa Cruzada e a Universidade de Coimbra, 
para fornecimento de papel, mediante um adiantamento 
de capital que permitisse o reinício da laboração da fábrica.

Cronologia e factos relevantes 
para a História do Papel 
em Portugal - V
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1760  -  De acordo com uma informação enviada pelo 
bispado de Coimbra ao prior da Lousã, o Engenho do Pa-
pel é qualificado como um infernal engenho, sendo mesmo 
referida a relaxação daquela casa, atendendo aos abusos aí 
praticados1.

1763 - A 9 de Setembro, escritura de sociedade entre Pedro 
Cotta Bandeira Ottone, sua mãe e seu irmão, e o Dr. Dia-
mantino Arnao (Arnault) de Almeida Serra, para explora-
ção da fábrica de papel, por um período de nove anos, com 
início a 1 de Janeiro de 1764.

1766 -  Fim da sociedade firmada em 1763, por desenten-
dimento entre os sócios. 

          Termina a liderança da família Ottone, à frente dos 
          destinos desta Real Fábrica. Início das negociações
          da Junta do Comércio com João Baptista Bourgeois, 
          face ao interesse deste “homem de negócios da Cidade
          do Porto” na aquisição da fábrica.

1767 - Na proposta de aquisição da Fábrica de Papel da 
Lousã, apresentada à Junta do Comércio por João Baptista 
Bourgeois, é mencionada a obrigatoriedade de, nesta fá-
brica, utilizar uma marca de água representando uma es-
trela coroada e uma contramarca, no outro lado da folha, 
com a palavra “Louzaã”2.

1768 - Por decreto de 26 de Março, a Coroa, através da Jun-
ta do Comércio, chama a si a administração da Real Fábrica 
de Papel da Lousã por incumprimento da dívida, à Fazen-
da Real, contraída por José Maria Ottone e não saldada pe-
los seus herdeiros.

          A venda da fábrica é decidida a favor de João Baptista
          Bourgeois, negócio, entretanto, não concretizado por 
          falecimento deste comerciante. 

          O Estado dá início a um novo processo de alienação 
          da fábrica.

1770 - Venda da Real Fábrica de Papel da Lousã à firma 
Anselmo Joze da Cruz, & C.ª. Alvará de Privilégios, de 14 de 
Julho de 1770 (com base no Decreto de 5 de Maio de 1769), 
concedido pelo Rei D. José I e assinado pelo Marquês de 
Pombal, onde se explicitam as condições de venda a esta 
firma, a qual  integrava, além de Anselmo Joze da Cruz, os 
sócios Inácio Pedro Quintela, Francisco José Lopes e João 
António de Amorim Viana, negociantes da Praça de Lisboa.

          Entre os privilégios concedidos, saliente-se: permissão
          para contratar artífices estrangeiros; isenção de 
          direitos no comércio do trapo branco e de cor, 
          confirmando-se a proibição de exportação de trapo;
          isenção de direitos, por um período de dez anos, para 
          todo o papel aqui manufacturado; direito de uso 
          de “uma certa e particular marca” (de água), sendo
          considerado de contrabando todo o papel de fora 
          que reproduzisse a mesma marca3.

1772 -  São mandados vir de Génova artífices papeleiros (e 
respectivas famílias), para promoverem o aperfeiçoamen-
to da manufactura de papel.

          Neste ano, José (Giuseppe) Maria Thomati (família 
          papeleira oriunda de Génova) é Mestre nesta fábrica.
          Algum do papel por si produzido foi marcado com 
          as iniciais do seu nome, “GMT”. (V. imagem)

1782 - Contrato anual celebrado entre António Joaquim 
da Silva, administrador da fábrica de papel, e Pedro Lam-
bert, recebendo este 300 reis diários para  zelar pelas várias 
tarefas fabris4.

1788 - Contrato, realizado a 20 de Fevereiro, entre a Fá-
brica de Papel da Lousã e a Universidade de Coimbra, na 
pessoa do seu administrador, António Joaquim da Silva, 
com autorização de João António de Amorim Viana e ou-
tros sócios, para fornecimento, no prazo de um ano, de mil 
resmas de papel, à Imprensa da Universidade, ao preço de 
1.000 réis por resma. 

1788 - É referenciada na Relação das Fábricas de 1788 como 
produtora de papel fino para escrita.

1794 - A 23 de Junho, morre José Maria Thomati, suce-
dendo-lhe, como Mestre da fábrica, seu filho, Paulo Fran-
cisco Thomati. 

1795 - Ao longo deste ano, a imprensa da Universidade 
de Coimbra abasteceu-se, frequentemente, nesta fábrica, 
embora continuasse a importar papel, principalmente de 
Itália. A resma de papel da Lousã ficava por 1.150 réis, en-
quanto que cada resma de papel importado de Luca custa-
va 1270 réis5.
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Marcas de água e contramarcas em papel produzido na Real Fábrica de Papel da Lousã, 
em 1724, 1759, 1779, 1786, lendo da esquerda para a direita, respectivamente6. 

1 Exposição O Papel ontem e hoje. Arquivo da Universidade de Coimbra - Renova. Pesquisa e descrição documental realizada por Ana Maria Leitão Bandei-
ra. AUC, 2008.
2  SANTOS, Maria José Ferreira dos. “Marcas de água e história do papel: a convergência de um estudo”, in Cultura - Revista de História e Teoria das Ideias, 
(II Série), vol. 33, Lisboa, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 2014, p. 22.
3 SANTOS, Maria José Ferreira dos. A indústria do Papel em Paços de Brandão e Terras de Santa Maria (Séculos XVIII-XIX), Santa Maria da Feira, Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira, 1997, pp. 219-220.
4 CAMPOS, Maria do Rosário Castiço de. A Lousã no século XVIII. Redes de sociabilidade e de poder, Coimbra, Palimage, 2010, p. 365.
5 BANDEIRA, Ana Maria Leitão. “A Imprensa da Universidade de Coimbra: contributos para a história da produção tipográfica e aquisição de papel (1790 
e 1809)”, in Actas del XII Congreso Internacional Historia del Papel en la Península Ibérica, Tomo II, Santa Maria da Feira, AHHP e Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira, 2017, p. 141.
6 Marcas de água estudadas e publicadas pela Dra. Ana Maria Leitão Bandeira do Arquivo da Universidade de Coimbra. 

Para além da área da automação, controlo de processo e papel, mundos tecnológicos 
sem fim e que me despertam curiosidade, desde muito cedo, tenho outra área de 
interesse, também um poço sem fundo, onde há muito por onde questionar. Esta área 
relaciona-se com a história do dinheiro que correu em Portugal, principalmente desde 
as emissões hispano-romanas em território ibérico, passando pela numária visigoda, 

Apólices do Real Erário
O primeiro papel-moeda em Portugal
PROPOSTA PARA INVESTIGAÇÃO

RUI BELFO
Sócio n.º 1177
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árabe, medieval e a cunhagem mecânica até à reforma de 
D. Maria II. Fazendo alguma simbiose com o tema pape-
leiro, incluem-se também as primeiras emissões de pape-
l-moeda em Portugal até ao fim da monarquia no ano de 
1910, assim como os livros e decretos reais monetários 
originais desde o século XVII até ao século XIX.

O primeiro papel-moeda, admite-se, surge na China, cerca 
do século IX ou X com as notas de crédito da dinastia Tang. 
Mais tarde, no século XI, surge o Jiaozi, considerado per si

No reinado de D. José, passa a existir um decréscimo das re-
ceitas obtidas a partir do Brasil, aliado a um défice excessi-
vo, fruto do aumento das despesas não previstas, tais como 
a reconstrução após o terramoto e a incerteza trazida pelo 
advento dos jacobinos em França. Para melhor controlo, 
a antiga Casa dos Contos é substituída pelo Erário Régio, 
sendo comandado pelo próprio Marquês de Pombal. 

Sem a possibilidade de controlo da dívida e com as despe-
sas extra da guerra do Rossilhão, primeiro, são emitidos 
cerca de 100 milhões de cruzados em 1796 (um cruzado 
são 480 réis e 1000 réis fazem 1 escudo em 1910), com uma 
taxa de juro anual de 6%, ainda com características de mera 
apólice, requerendo, por exemplo, o endosso e também 
não possuindo uniformização nem poder liberatório para 
aceitação prática e universal no reino. Este aspeto é bolea-
do com os decretos de 1797. O juro anual é fixado em 6% e 
o empréstimo passa a ser universalmente aceite e acessível, 
adquirindo, por indução, poder liberatório para bens e ser-
viços sem necessidade de endosso. A prova de pagamento 
dos juros anuais é carimbada do reverso a tinta negra.

Emissões

1797 - Começou a emissão com valores nominais de 2400,
                 5000, 10000 e 20000 réis
1798 - 1200 réis
1799 - 6400 e 12800 réis
1802 - Decreto real que institui a Real Casa do Papel 
                 de Alenquer
1805 a 1807 - 1200 e 2400 réis (sem direito a juros, dadas
                  as invasões francesas)

Esta emissão com valor nominal de mais de 150 milhões 
de réis, acaba por ser algo danosa a princípio. O controlo 
de parâmetros económicos como a inflação que anterior-
mente entre outros detalhes era feito pela desvalorização 
da liga ou do peso das moedas e pela manipulação dos juros 
das letras, é agora posto à prova. O mercado é subitamente 
inundado com dinheiro sem qualquer correspondência ao 
valor intrínseco de uma liga metálica. A inflação aumenta 
e surge uma crise de matérias-primas pelo desbalancea-
mento entre oferta e procura, o povo entra em pânico e o

como o primeiro papel-moeda com reais características de 
poder liberatório que inclui entre outros, por definição,  
a aceitação universal. Na Europa, passados 6 séculos, sur-
gem em 1660 as notas de crédito do banco de Estocolmo, 
considerado o primeiro papel-moeda europeu. Teremos 
que viajar mais 137 anos para serem criadas em Portugal, 
pelos decretos de 10 e 13 de março de 1797, com adendas 
do decreto de 13 de julho de 1797, as chamadas “Apólices 
do Real Erário”. 

Fig. 1 – À esquerda: Nota de crédito do banco de Estocolmo. À direita: Apólice do Real Erário com o valor nominal de 10000 réis
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as apólices falsa recorrendo a uma lupa, sendo estas curio-
sidades bastante procuradas pelos colecionadores, à época 
seria possível fazê-lo através do canhoto lateral, proceden-
do à comparação com o contra canhoto de onde era rasga-
da a apólice no respetivo livro.

Em 1821, o Banco de Lisboa que mais tarde dará origem ao 
Banco de Portugal é fundado para tentar retirar de circula-
ção as apólices e proceder à emissão de notas como as conhe-
cemos hoje em dia. Para ajudar neste mecanismo, em 1826 
por decreto de D. Pedro IV, são mandadas carimbar com a 
coroa real, a vermelho, as apólices em circulação para que se 
proceda à contagem do montante total, procedimento que 
continua no reinado de D. Miguel. Hoje em dia é bastante 
difícil encontrar ainda apólices sem o carimbo vermelho. A 
extinção é finalmente decretada em 1832, passando a efe-
tiva em 1834. Acaba assim o período de quase 40 anos de 
circulação do primeiro papel-moeda em Portugal.

juro passa a ser definido nas ruas. Renascem os cambistas 
e agiotas à boa maneira medieval, pagando juros baixos e 
aleatórios para que o povo se possa ver livre do papel-moe-
da, recebendo por vezes apenas o capital inicial ou menos. 
Passados mais de 2 séculos, os políticos, governadores e 
cientistas económicos, continuam sem saber muito bem 
como controlar a inflação após avultadas emissões ex-
traordinárias de dinheiro. 

Para ajudar ao esforço de guerra decorrente das invasões 
napoleónicas, é ainda feita uma emissão de apólices de 
1200 e 2400 réis, sem o pagamento de juros, a qual teve 
uma adesão moderada, algo patriota. Estas apólices, hoje 
em dia, são relativamente raras.

O alto valor de algumas apólices, nomeadamente as de 
5000 a 20000 réis, tornou apetitosa a falsificação nas tipo-
grafias não oficiais. Embora hoje em dia, seja fácil detetar

Fig. 2 – Apólice do Real Erário com valor nominal de 20000 réis, possuindo carimbo vermelho de recontagem (D. Miguel I). Motivos de 
gravação em talho doce ao estilo da escola do norte da Europa. No anverso, à esquerda, o canhoto com arabescos que servia para deteção 
de falsificações. No reverso, os carimbos indicando as datas em que foi feito o pagamento dos juros.

O grande livro de referência sobre o tema, escrito por 
Mário Almeida, elucida em detalhe os aspetos legais e 
tipológicos destas emissões. No entanto, o tipo de papel 
usado e os seus métodos de produção não são dissecados, 
sendo este um dos poucos assuntos deixados em aberto 
para trabalho futuro. Pela durabilidade e outras carac-
terísticas macroscópicas, não parece ser propriamente 
o papel utilizado nos livros à época. Sendo também cole-
cionador de livros do século XVII a XIX, instintivamen-
te, o papel parece diferente. Será este o primeiro papel 
especial em Portugal com características próprias para a 
circulação de papel-moeda ou será apenas mais um papel 
normal à época?

Proposta para investigação

Sabe-se que após a construção da Real Fábrica de Papel de 
Alenquer por decreto real de 1802, o papel usado para estas 
emissões, foi aqui produzido a partir de 1803. Encontran-
do-se no mercado apólices do real erário em muito mau es-
tado de conservação, sendo até vulgares, poderia ser inte-
ressante fazer-se uma análise destrutiva para se apurarem 
as características destes papéis antes e após o início da pro-
dução na Real Fábrica, inferindo-se também possivelmen-
te acerca do processo produtivo nesta importante fábrica 
do século XIX. Assim, propõe-se observar em laboratório 
com capacidade para o efeito algumas variáveis
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- Branqueamento

       - Métodos de branqueamento usados.

- Impressão

       - Características dos pigmentos usados para impressão
       - Métodos de impressão em prensa e gravação de chapas
          abertas pelo método de talho doce.

Referências:

Almeida, M. S. de. (1993). Apólices do Real Erário: Apólices de D. 

João, Príncipe Regente. Sociedade Portuguesa de Numismática.

Carvalho, N.F. (2013). Apólices do Real Erário. CGD

intrínsecas a estas apólices. Daqui poderão surgir pistas 
para a dissecação mais aprofundada da história do papel e 
do dinheiro em Portugal, não descurando outras com ele-
vada relevância e que permitam observações e conclusões 
assertivas:

- Análise morfológica das fibras e dos métodos 
   de cozimento

       - Frações dos comprimentos das fibras
       - Identificação das fibras utilizadas. Fibras têxteis?
       - Comprimento médio das fibras
       - Percentagem de fibrilação
       - Percentagem de finos
       - Anisotropia
       - Qualidade e características do cozimento através por 
          exemplo da análise das shives, pH e outras variáveis.

- Física

       - Resistência, tração, Bendtsen, Gurley, Cobb, espessura, 
         peso-seco, bulk …

coordenação 
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Inquietudes sobre 
o processo de valorização 
dos talentos humanos
na era 4.0

CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

Em nosso setor de base florestal e em grande parte da in-
dústria como um todo, só se fala e se apaixona pela tal de 
“indústria 4.0”. Parece até que os dirigentes mais graduados 
das nossas empresas finalmente encontraram maneiras de 
colocar as suas eficientes máquinas e sistemas inteligentes 
em posição mais admirada do que aquela de seus talentos 
humanos. Ao mesmo tempo em que assinam rapidamente 
autorizações para compra desses instrumentos e sistemas 
inteligentes, são relutantes em desenvolver processos para 
melhor qualificar e valorizar seus recursos humanos. Pelo 
contrário, estão ingênua e incompreensivelmente ansio-
sos para reduzir ainda mais os quadros de funcionários na 
busca da “fábrica ideal”, toda automatizada e repleta de 
robozinhos, os quais não necessitam de treinamentos, nem 
de refeições, planos de saúde, e tampouco reclamam ou de-
mandam atenção ou explicações. Talvez até se possa atingir 
um momento em que nem CEO’s essas empresas indus-
triais necessitarão. Ou seja, um futuro sombrio para aqueles 
que estudam e se preparam para assumir posições técnicas e 
de gestão em nosso e em outros setores da sociedade.

Como professor e formador de recursos humanos há mais 
de cinco décadas, fico triste e decepcionado quando tomo 
conhecimento (e isso acontece com frequência) de que 
uma determinada empresa fez cortes profundos em seus 
quadros de técnicos, desprezando o talento de tantos deles, 
e lançando-os em um mercado cada vez mais reduzido em 
função dos processos de automação. Muitos são excelentes 
profissionais, apenas ficaram sobrando, pois a empresa 
decidiu reduzir pessoas e manter outras por motivos não 
muito claros aos demais. E isso não acontece apenas nas

fábricas, mas também nas nossas florestas. Enquan-
to isso, mais universidades passam a oferecer cursos e 
pós-graduações para as carreiras relacionadas ao nosso 
setor. Em resumo, teremos mais e mais ofertas de recur-
sos humanos especializados; entretanto, menos e menos 
ofertas de postos de trabalho para eles em nosso setor. 
Quando o setor está crescendo e novas fábricas surgindo, 
como é o caso atual do Brasil, esse modelo de substituição 
não é tão percebido, mas em países e regiões onde exista 
estagnação de crescimento da produção setorial, isso aca-
ba por provocar o êxodo de técnicos, quer estejam sendo 
descartados ou não pelas empresas, até mesmo para ou-
tras regiões e países.

Outro grande problema dessa nova realidade da informa-
tização nas fábricas e florestas é que as novas gerações de 
técnicos não saem mais da frente de computadores e de 
painéis de controle. Acho que me enganei aqui, eles saem 
sim, mas para as dezenas de reuniões, apenas que em ou-
tras salas dentro dos prédios administrativos, onde tudo 
se gerencia à distância. Já não encontramos mais nossos 
técnicos caminhando dentro das fábricas para visitar as 
operações das máquinas e conversar com elas. Também 
não vão mais às florestas para conversar com as árvores 
e perguntar a elas quais estão sendo as dificuldades delas 
para crescerem melhor. Parece até que tudo já está pron-
to, resolvido e correndo bem. Todos admirados com um 
aparente sucesso da empresa, pois as pressões que existiam 
no passado sobre o setor estão diminuindo e as notícias da 
mídia estão a dar mais ênfase aos aspectos positivos e com-
petitivos do setor de base florestal plantada.

ARTIGOS
DEOPINIÃO
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Uma coisa é certa, estamos longe ainda de termos as fábri-
cas e florestas plantadas mais verdes e mais sustentáveis 
do mundo. Evoluímos muito nas décadas mais recentes, 
não tenho dúvidas disso. Essa evolução foi conseguida por 
pessoas e pelo desenvolvimento e utilização de tecnolo-
gias mais eficazes e eficientes no uso dos recursos naturais 
(água, ar, energia, madeira, químicos, etc.). Tudo isso se 
deve à criatividade das pessoas e à determinação dos que 
criam, constroem e operam nossos equipamentos e proces-
sos de fabricação de celulose e papel e de produção de flo-
restas. Entretanto, e sempre existirão os entretantos, ainda 
há muito a se fazer e desafios difíceis a serem vencidos. 

No momento atual de nosso setor de base florestal, eu 
sugiro então que somemos os seguintes fatores: redução 
significativa do número de técnicos por milhão de tone-
ladas de produto fabricado; aumento do tempo tomado 
em reuniões e tarefas burocráticas; escravidão consenti-
da de permanência à frente do computador conferindo 
figuras, tabelas e “indicadores vitais”; escravidão maior 
ainda ao celular para poder ficar atualizado dentro das re-
des sociais; falta de tempo para pensar, estudar e dialogar 
criativamente; sobrecarga de trabalho e prazos reduzidos, 
e finalmente, os constantes “bafos do dragão na nuca” ou 
“pressões da linha de comando”, como preferem alguns. O 
resultado disso tudo é a esperada somatória com resultado 
negativo e nefasto no médio e longo prazo.

Não sobra mais tempo para nossos talentos “voarem” e 
exercerem seus processos criativos e inovativos. Também 
não sobra tempo para continuarem se aperfeiçoando tec-
nicamente, a menos que troquem o tempo com a família 
por algum modelo de aperfeiçoamento fora do expedien-
te de trabalho.  Nas fábricas, acabamos perdendo a cria-
tividade humana e ganhando mais máquinas repetitivas 
trabalhando, só que máquinas de carne e ossos. Em muitos 
casos, acabamos perdendo o talento, que se decepciona e vai 
voar em outros locais. Muitos técnicos formados em uni-
versidades renomadas chegam às fábricas e acabam tendo 
suas asas cortadas, pois queriam voar, mas não conseguem. 
Ou se acomodam e passam até a ter receio de contestar as 
máquinas e computadores, como se as máquinas estives-
sem sempre certas. Bem como certos estariam sempre os

balanços de massa e energia, que foram preparados para 
modelagem, simulação e controle dos sistemas das fá-
bricas. Grandes enganos, já comprovados até mesmo por 
mim algumas vezes em minhas atividades profissionais.

Outra coisa que me inquieta é que os técnicos mais quali-
ficados acabam perdendo espaço nas promoções para os 
almejados níveis de gestão. Principalmente em empresas 
que não adotam o sistema de valorização dos seus RH’s 
pelo sistema de “Carreira Y”. Graças à cultura vigente em 
muitas empresas, quando algum desses técnicos consegue 
um nível de gerência, “parece até se ele atingiu o céu”, não 
sendo mais necessário que se desempenhe tão bem como 
o fazia na área técnica, pois agora deve encantar os supe-
riores com suas decisões gerenciais e estratégicas. Tudo 
para o bem sucedido atingimento das audaciosas metas e 
dos indicadores de desempenho, os quais lhes oferecerão o 
significativo bônus ao final do ano calendário. 

As “feridas” estão ai, colocadas, em alguns casos até com al-
gum grau de exagero em relação aonde o leitor possa estar 
atuando, mas elas existem e precisam ser trabalhadas den-
tro de cada organização, quer seja uma grande a até uma 
pequena empresa.

O que os gestores principais das empresas se esquecem 
é de que as pessoas, quaisquer que sejam elas, querem ser 
felizes, tanto em suas casas bem como em seu trabalho. Os 
técnicos principalmente fazem parte de um grupo em que 
lhes encantam as tecnologias e como elas funcionam e se 
desempenham. Por essa razão, sugiro que reflitam sobre 
essas mazelas e tentem encontrar formas não apenas de 
encontrar talentos para trabalharem nas empresas. Mas de 
os motivarem a se encantarem e serem felizes com o que 
fazem, interagindo com as demais pessoas (e com as má-
quinas também), aprendendo e ensinando nesse ambiente 
onde estejam exercendo a profissão. Uma organização vol-
tada para o aprendizado constante e para a prática das rea-
lizações e dos júbilos tem muito mais chances de progredir 
do que aquelas em que tentam crescer apenas controlando 
processos e também as próprias pessoas.
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Um Mundo
em convulsão

Este foi o ano em que rebentou a crise do subprime nos 
EUA, arrastando por efeito dominó o sistema bancário 
internacional.

No entretanto, o Mundo viveu (ainda vive) uma pandemia, 
obrigando à desaceleração e nalguns casos à paragem da 
atividade económica

Passaram-se catorze anos e hoje o pão está cada vez mais 
caro, aliás em linha com a crise inflacionária que o mundo 
atravessa. A cadeia de abastecimento de cereais foi inter-
rompida por causa da guerra na Ucrânia, os preços das fon-
tes primárias de energia, com destaque para o Gás Natural, 
estão a um nível altíssimo, tudo isto contribuindo para o 
que custo de vida esteja em crescendo.

Num período de tempo tão curto, a quantidade e severi-
dade de acontecimentos imprevistos é avassaladora e não 
permite que se tenha tempo de respirar para pensar no fu-
turo.  A única certeza é que a incerteza se instalou.

O que temos à nossa frente impõe-nos uma extraordinária 
reflexão, enquanto indivíduos e cidadãos. Estamos peran-
te problemas complexos e desafios urgentes, tais como:

       - resolver a contradição entre interesses nacionalistas e 
           problemas globais como é o caso das alterações  climáticas  
           e as (já presentes) consequências para o Homem; 
       - como conseguir travar a onda de populismos extremos
         que ameaçam as democracias liberais; 
       - como conseguir mitigar os efeitos da disrupção 
          tecnológica no emprego e no equilíbrio social;
       - como enfrentar uma crise demográfica desigual 
          à escala global e que naturalmente terá (já tem) como
          consequência um acrescido fluxo de migrantes 
          e consequentes choques culturais;  
       - como pacificar o mundo evitando o colapso nuclear.

Em Março de 2008 escrevi para o Boletim Informativo da Tecnicelpa 
um artigo que se intitulava “Preço do Pão”. Na altura escasseavam 
os cereais e como tal, seguindo a lei da oferta e da procura, isso fazia 
com que o preço do pão estivesse a subir desmesuradamente. 

O que temos pela frente é de uma dimensão tal que só gran-
des líderes podem ser capazes de tal feito. Infelizmente não 
se vislumbra no horizonte essa capacidade de liderança po-
lítica, antes pelo contrário. A ameaça e a possibilidade de 
surgimento de sistemas autocráticos são cada vez maiores.

É neste contexto que as empresas e os cidadãos em geral 
têm que tomar decisões. Tarefa difícil por não se ter a se-
renidade necessária para avaliar os prós e os contras dos 
diferentes cenários. Existem demasiados “ses” na equação, 
tornando-a complexa. A tendência é olhar para o imediato 
e curto-prazo (navegar à vista) o que pode implicar, por um 
lado, não estar preparado para as disrupções futuras e por 
outro lado, ficar fora da contribuição que todos deviam 
dar para que os nossos descendentes não tenham que so-
frer as consequências dos nossos erros.

Os que tiverem a sagacidade de arriscar e olhar para mais 
além, percebendo que o Mundo não vai ser igual e que vai 
impor novos padrões e novas exigências, têm uma forte 
probabilidade de saírem vencedores. Os outros têm uma 
forte probabilidade de virem a enfrentar grandes proble-
mas no futuro, apesar de poderem sentir, no presente, a 
sensação agradável da felicidade.

A boa vontade de alguns não é suficiente para a resolução 
de problemas globais. Vejamos a questão das alterações 
climáticas e os acordos (ou não acordos) internacionais 
para lhes fazer frente, evitando a degradação da vida hu-
mana no planeta Terra. Dificilmente se consegue chegar a 
acordo na urgência em tomar medidas por todos os países 
à escala global. A Europa lidera esta consciência e as ações 
tendentes a diminuir as emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE). Os países mais poluidores como os EUA e a 
China, resistem a reduzir ou eliminar o recurso a combus-
tíveis fosseis, porque ou são importantes para o seu cresci-
mento económico (caso da China) ou são importantes para

CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474
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ENGENHARIA
DE FIABILIDADE
A arte de dar respostas

manter as grandes companhias prospetoras e transforma-
doras de petróleo e gás lucrativas, o que permite ganhos 
políticos determinantes (caso dos EUA). Para a Rússia o 
aquecimento global é uma bem-aventurança porque o 
degelo do Ártico possibilita novas rotas marítimas impor-
tantes para o comércio e controle militar, para além da ex-
ploração de recursos naturais. 

Esta zona do Mundo é cobiçada por vários outros países e, 
portanto, será motivo de disputas geopolíticas. Para os paí-
ses em desenvolvimento os combustíveis fósseis são ainda 
essenciais para poderem desenvolver-se economicamente.

A revolução digital vai originar uma ainda maior concen-
tração de riqueza em poucos e a criação de uma massa de 
pessoas inúteis, que não vão conseguir fazer a conversão 
de empregos pouco qualificados para empregos altamente

1. INTRODUÇÃO

Nestes últimos anos, muito se tem debatido sobre a ques-
tão semântica da diferença entre a engenharia de manu-
tenção e a engenharia de fiabilidade. Esta discussão perde 
ainda mais sentido quando se introduz a temática da ges-
tão de ativos.

Para aqueles que realmente necessitam de um descritivo 
de funções, quando se aborda esta temática, de uma forma 
simples pode dizer-se que a engenharia de manutenção 
trata de eficiência, enquanto a engenharia da fiabilidade 
trata de eficácia.

Não adianta complicar muito. Mas o mais importante não 
é o quanto são diferentes, mas o quanto se complementam. 
Por outra palavras, não é possível ter um foco de realizar 
a ação certa (engenharia de fiabilidade) sem a executar da 
forma certa (engenharia de manutenção).

2. NÃO HÁ COINCIDÊNCIAS

Os termos “Manutenção” e Fiabilidade” são frequente-
mente mencionados juntos por haver um forte vínculo en-
tre eles, e esse vínculo é tão forte que muitas vezes há uma 
certa dificuldade em diferenciar manutenção e fiabilidade. 

qualificados, apesar do expectável aumento na procura 
deste último tipo de profissões, necessárias num mundo 
digital. Mais uma vez aqui a possível via para distribuir a 
acumulação de riqueza para colmatar os problemas sociais 
vai esbarrar na “quase impossibilidade” de transferir o 
capital acumulado por multinacionais com sede num de-
terminado país para outros países onde o emprego menos 
qualificado existe. Naturalmente cada um vai defender-se 
e tratar dos seus próprios interesses.

Aos ingredientes atuais de descontentamento social, alia-
dos à incompetência dos atuais líderes políticos nas demo-
cracias liberais, mais motivos de insatisfação se vão juntar, 
abrindo o caminho para sistemas autocráticos e totalitá-
rios de pendor nacionalista, que irão dificultar ainda mais 
a transição para um futuro onde as novas gerações tenham 
as condições que lhes permitam almejar uma vida feliz.

PAULA BRANCO
Coordenadora de Manutenção
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Por outra palavras, a fiabilidade é a capacidade do ativo de 
desempenhar sua função exigida, conforme declarado em 
outra definição, enquanto os objetivos da manutenção são 
preservar e proteger essa capacidade do ativo/item de de-
sempenhar a função requerida.

Fig. 1 – Relação entre a manutenção e a fiabilidade

Para entender a relação entre os dois termos, em vez de re-
ferir opiniões e perceções, há que regressar à definição de 
ambas as atividades. 

A manutenção pode ser definida como: “A combinação de 
práticas e técnicas e destinadas a reter um item ou restau-
rá-lo a um estado em que possa desempenhar sua função 
requerida”. Enquanto a fiabilidade é “a probabilidade de 
que um ativo ou item desempenhar sua função para o qual 
foi projetado, por um período de tempo determinado sob 
condições estabelecidas”. 

E se ainda quisermos, a gestão de ativos procura o equi-
líbrio entre custo, risco e desempenho e tem sob sua res-
ponsabilidade a gestão do ciclo de vida do ativo, desen-
volvendo, para isso, planos estratégicos de acordo com os 
objetivos do negócio da Organização.

O diagrama abaixo mostra a relação entre os dois termos. 
Tal como pode ser observado, há um tronco comum onde 
reside a forte ligação entre a manutenção e a fiabilidade. 
Ambas têm por objetivo que o ativo/item desempenhe a 
função para o qual foi projetado.
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3. MAS AFINAL QUAL É O PAPEL 
DO ENGENHEIRO DE FIABILIDADE?

Os engenheiros resolvem problemas. Os engenheiros de 
fiabilidade otimizam soluções.

A engenharia começa sempre com uma pergunta. A fun-
ção da engenharia é dar resposta a estas questões. Os enge-
nheiros de fiabilidade não são diferentes. Fazem pergun-
tas e trabalham no sentido de obter respostas. 

Na generalidade, existe apenas um conjunto de perguntas 
tipo que um engenheiro de fiabilidade aborda: O que fa-
lhará, quando e qual será o seu impacto.

As respostas a estas questões são utilizadas para projetar 
produtos fiáveis, otimizar processos, otimizar acréscimos 
de garantias de ativos industriais e identificar riscos de fa-
lhas potenciais significativas.

3.1 O QUE FALHARÁ?

Os engenheiros podem resolver problemas quando conhe-
cem alguns detalhes sobre este. Saber como um produto 
ou processo falha permite desenvolver um produto mais 
robusto. Saber o que falha, e em que condições, fornece os 
requisitos necessários para criar e otimizar soluções.

Para responder à pergunta formulada acima, são utiliza-
das técnicas tais como o FMEA (Failure Mode Effect Analy-
sis), HALT (Highly Accelerated life testing) entre outros.

São capturadas informações relativas aos pontos fracos do 
protótipo, processo, linha de montagem e variações do ati-
vo, falhas potenciais e reais revelam o que irá falhar.

3.2 QUANDO FALHARÁ?

Uma vez percecionado o que irá falhar, a próxima questão 
envolve o conhecimento de quando é que  essa falha ocor-
rerá. Com que antecedência se consegue antecipar a falha 
de uma junta soldada? Qual a previsão de falha de um rola-
mento? Avaliar o tempo de vida útil de uma estrutura me-
tálica sujeita a um contexto operacional tendencialmente 
com agentes corrosivos?

Se existirem objetivos de fiabilidade definidos, o que deve-
ria, então é natural comparar as estimativas de tempo até à 
falha, dos ativos em análise, com esses valores. Nesta altura 
acresce uma outra pergunta: será que a taxa de falhas in-
trínseca do ativo e no contexto em que está inserido é sufi-
cientemente baixa para fazer face à capacidade produtiva 
exigida? Qual o custo de posse de um sobresselente ou de 
uma reserva instalada?

Durante fase de projeto as estimativas de fiabilidade do 
ativo são aferidas através:

       • Engineering judgement/Avaliação de engenharia
       •  Mecanismos de falha e simulações
       • Durante as fases do ciclo de vida com protótipos, 
          as estimativas podem incluir o uso de:
                 -  Ciclos térmicos e de fadiga
                 -  Teste de vida acelerados, entre outros.

Em fase de produção, são utilizados dados de campo para 
confirmar estas estimativas, de quando o ativo irá falhar.

3.3 QUAL O IMPACTO DA FALHA?

Nem todas as falhas são iguais. Muitas vezes, o que é tecni-
camente uma falha passa despercebido, ou é tão subtil que 
não justifica qualquer ação para resolver a falha. Às vezes, 
uma falha causa danos catastróficos e perda de vidas.

Saber o quê e quando algo vai falhar, muitas vezes exige 
que se analise se de facto faz sentido realizar alguma ação. 
Qual é a consequência da falha para a equipa, para organi-
zação, para o Cliente, e para a sociedade?

4. A CHAVE É CONCENTRAR NA PERGUNTA

Tudo o que o engenheiro de fiabilidade faz deve agregar va-
lor, este valor está nas perguntas que são bem respondidas. 

O resultado do seu trabalho permite que toda a equipa tra-
te e resolva problemas que afetam a fiabilidade do ativo ou 
processo. Ao abordar as perguntas sobre o quê, quando e 
qual o seu impacto, o engenheiro de fiabilidade está a pro-
mover uma cultura de fiabilidade dentro da organização.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop questioning.

Alberto Einstein
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Há algum tempo assisti a uma conferência, com o tema 
“Comunicação e Cultura de Segurança como chave para a 
estratégia na Prevenção de Acidentes de Trabalho”.

Um dos palestrantes, Miguel Àngel Gomez, iniciou a co-
municação com uma pergunta – O que é uma Cultura de 
Segurança? A resposta deu-a ele mesmo, após algum tempo 
de debate, e diversas definições. No fundo, diz Miguel Go-
mez, tudo se resume a sabermos “Como as pessoas se com-
portam quando ninguém está a olhar para elas”.

Esta definição de cultura de Segurança fez-me refletir so-
bre o que ouço nas empresas como justificação para com-
portamentos inseguros:

-  “Isso não é comigo”
- “Não fui eu que deixei a barreira aberta”
- “a responsabilidade é do departamento de segurança”
- “Não tenho conhecimentos técnicos para avaliar os riscos”
- Sempre fiz isto desta maneira, e nunca aconteceu nada.”

E tantas outras justificações que só servem para “desres-
ponsabilizar” o que é o nosso comportamento, enquanto 
indivíduos, no que concerne à segurança. É tudo com o 
departamento ou com o gestor de segurança, não comigo.

O que significa isto? Porque é que as pessoas não assumem a 
responsabilidade individual, relativamente à sua segurança?

Tentando responder a esta questão com base na teoria, en-
contrei um estudo pertinente de Esther Puyal, que baseia a 
explicação no conceito de “Locus de Controlo”.

O Locus de Controlo é uma característica de personalidade, 
que pode explicar 2 linhas de comportamento distintas:

- Ao possuir um controlo interno, Locus interno, 
   a pessoa acredita que controla os acontecimentos 
   e as consequências das suas ações – “Não preciso 

   de ninguém para me ajudar a não ter acidentes”;
- Ao possuir um controlo externo, Locus externo, a pessoa 
   acredita que não é da sua responsabilidade o que acontece 
   ou as suas consequências – “como alguém lida com 
   a Segurança, não sou responsável pelo que pode acontecer”

O comportamento inseguro resulta fundamentalmente de 
seguir de forma extremada qualquer uma destas linhas. Os 
colaboradores ou seguem um Locus de controlo externo 
porque há alguém com essa responsabilidade (o Técnico ou 
o Departamento de Segurança). Ou então ignoram as reco-
mendações do departamento, porque acreditam que con-
trolam tudo – Locus do controlo interno. Nos casos mais 
preocupantes, assumem os 2 extremos em simultâneo.

Partindo deste problema, como podemos trabalhar estas 
condições e características, com o objetivo de reduzir o nú-
mero de acidentes?

Podemos “mover” o locus de controlo, em direção a um 
equilíbrio central, trabalhando com algumas ferramentas 
relacionando a causa com o efeito. Ao procurarmos um 
comportamento ao centro, vamos de encontro a um com-
portamento seguro e consequentemente a uma menor 
probabilidade de acidentes.

Modelos de mudança comportamental como “The science of 
organizational Transformations” - McKinsey & Company - que 
trabalha 4 fatores (The influence Model - Role modelling | Fos-
tering understanding and conviction | Reinforcing change through 
formal mechanisms | Developing talent and skills) ajudam-nos 
a pôr em prática a mudança comportamental que pretende-
mos, envolvendo toda a organização nessa mudança, traba-
lhando tanto nos aspetos individuais como de grupo.

Na prática, evoluímos quando lançamos numa empresa, 
por exemplo, “Safety Walks”, Diálogos de Segurança ou 
Formação. Trabalhamos os fatores de mudança que ajudam 
cada pessoa a centralizar o seu tipo de comportamento.

Como é que as suas pessoas
se comportam quando ninguém
está a olhar para elas?

Pedro Canudas Costa
LTM Consultoria, Lda.
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7.1 – Introdução

A Lei 52/2018, de 20 de agosto, alterada pela Lei n.º 40/2019 de 21 de Julho, aplica-se, segundo alínea d) do n.º 1 do Artigo 
2.º, “a sistemas de rega ou de arrefecimento por aspersão, fontes ornamentais ou outros geradores de aerossóis de água com tempera-
tura entre 20 °C e 45 °C”. No número 2 do mesmo artigo são considerados, para efeitos da Lei 52/2018, aerossóis de água as 
suspensões no meio gasoso de partículas sólidas ou líquidas, com dimensão inferior a 10 µm, com origem em microgotículas 
de água. São estes aerossóis que transportam a bactéria Legionella, cujas dimensões variam entre 2 e 20 µm de comprimento 
e entre 0,3 e 0,9 µm da largura, com a forma de um bastonete. Para que a inflamação possa ocorrer, o tamanho para que as 
gotículas possam ser depositadas nos alvéolos pulmonares varia entre 1 e 5 µm, o que limita consideravelmente o risco de 
legionelose ou doença do legionário.

Na cidade de Rapid City, South Dakota, EUA, foram identificados, em novembro de 2005, 18 casos de doença do legionário. 
Os competentes departamentos do Centers of Disease Control and Prevention (O’Loughlin et al., 2007: 93), Atlanta condu-
ziram a investigação para localização do foco de disseminação da Legionella, tendo sido identificada, como responsável por 
aquele surto, uma pequena fonte ornamental. Dois anos mais tarde, em 2007, foi instalada uma fonte ornamental durante a 
construção do hospital “Mark O. Hatfield Clinical Research Center” equipada com uma unidade de tratamento constituída 
por um filtro de cartucho de 2 µm e um sistema de doseamento de cloro (Palmore, et al., 2009: 764-768). Devido ao intenso 
cheiro do desinfetante, foi decidido interromper o primeiro sistema de tratamento e instalar um gerador de ozono e um 
filtro de 1 µm. Dezoito meses depois, ocorreu um surto de legionelose. Os registos de manutenção evidenciaram limpezas 
simples semanais e lavagem profunda da fonte e tubagem trimestral. O filtro e o gerador de ozono tiveram manutenção ade-
quada. A fonte foi desligada em fevereiro de 2007 para instalação de um equipamento de radioterapia, removendo-se, então, 
o mofo que cresceu no teto sobre a fonte. Pouco mais de quatro meses depois do novo arranque da fonte, dois doentes foram 
infetados pela Legionella com origem nessa fonte. A contaminação da fonte deveu-se ao fato de ser difícil manter um residual 
de ozono na água da fonte devido à sua redução por reação com contaminantes redutores.

Em 2012, ocorreu um surto de Legionella num hotel de Chicago que infetou 114 pessoas, três das quais vieram a falecer. No 
que diz respeito ao risco de proliferação de Legionella, o hotel estava equipado, para além da rede predial de água, com uma pis-
cina, um tanque de hidromassagem e uma fonte ornamental localizada no salão do hotel. O Departamento de Saúde Pública 
de Chicago procedeu ao estudo epidemiológico que determinou a presença de Legionella Pneumophila serogrupo 1 e Pneumo-
phila anisa serogrupo 1 na fonte ornamental, no tanque de hidromassagem e nos chuveiros dos balneários masculino e femi-
nino. O grau de contaminação da fonte ornamental era o elemento com maior grau de contaminação devido à sua condução 
e manutenção inadequadas (Smith et al, 2015: 164). Ainda em 2012, deu-se um surto de legionelose num restaurante da 
Comunidade de Madrid que afetou 46 pessoas. Os estudos levados a cabo pelo Servicio de Salud Pública del Área de la Comu-
nidad de Madrid identificaram uma fonte ornamental ao ar livre como a origem da Legionella pneumophila 1 que infetou os 
pacientes (Sanz et al, 2014: 661-669).

Saltando para exemplos mais próximos, na vizinha Espanha ocorreu, em 2016, um surto de legionelose em Manzanares, 
Ciudad Real, que afetou 237 pessoas e provocou a morte de quatro vítimas. O foco da infeção foi uma fonte ornamental pú-
blica próxima de uma estação de autocarros. Dos surtos provocados por fontes ornamentais espanholas, este foi o segundo 
maior, reservando-se o primeiro lugar para o surto de Múrcia de 2001, com quase 800 infetados. Em Portugal, suspeita-se 
que um surto ocorrido, em 2000, em Vizela, teve, com possível origem, uma fonte ornamental, tendo infetado entre 11 pes-
soas (6 confirmados e 5 prováveis).

Prevenção e Controlo da Legionella
em Circuitos de Água

Vitorino de Matos Beleza e Sofia Assunção Fernandes 

PARTE 7 (continuação)
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A maioria das fontes ornamentais produz aerossóis, sejam elas interiores ou exteriores. Equipamento deste tipo, mal con-
servado ou deficientemente operado, pode facilitar o desenvolvimento de Legionella na sua água e superfícies e disseminá-la 
através de aerossóis, potenciando a infeção das pessoas que inspirem as gotículas vindas da fonte. As consequências da infe-
ção são naturalmente mais graves para pessoas mais suscetíveis à doença. Os riscos inerentes ao seu funcionamento obrigam 
a que a as condições operatórias e de manutenção das fontes ornamentais devem seguir os seguintes princípios (CDC, 2021):

> A água de abastecimento (água de compensação) uma fonte ornamental deve ser potável. Não sendo possível, ela deve ser, 
no mínimo, filtrada e desinfetada;
> Devem ser seguidas as recomendações dos instaladores do equipamento e as determinações e orientações das autoridades 
de saúde;
> Não devem ser instaladas fontes ornamentais em áreas frequentadas por pessoas suscetíveis de infeção pela Legionella, 
como as unidades de saúde e hospitais;
> O local de instalação de uma fonte ornamental deve estar afastado de outros equipamentos que possam emitir aerossóis 
contaminados com Legionella;
> A Legionella desenvolve-se melhor na presença de formas de vida superiores, incluindo amebas, protozoários e algas. Se a 
água de uma fonte estiver turva ou suja pode admitir-se como muito provável que a concentração de microrganismos seja 
elevada. Mesmo que a água esteja limpa, mas cuja fonte não seja mantida, operada e controlada adequadamente, pode, facil-
mente, desenvolver-se Legionella.

7.2 - A prevenção da Legionella e alguns importantes aspetos no desenho 
de uma fonte ornamental

É um fato que a escolha da localização de uma fonte ornamental não é feita com base na prevenção e difusão da Legionella. 
Todavia, é inegável que a sua posição pode determinante na definição das necessidades de manutenção e controlo para pre-
venir o desenvolvimento daquela bactéria. De resto, a relação entre a fonte e o público no que diz respeito à Legionella é 
biunívoca: por um lado, as pessoas podem, com atitudes pouco cívicas, contribuir para a contaminação da água quando lan-
çam detritos para a água; por outro lado, a deterioração da qualidade da água pode suportar o aumento da concentração de 
Legionella que, transportada pelos aerossóis, contribuirá para infetar as pessoas que passam próximo dela.

A prevenção da Legionella começa no desenho da forte levando em consideração os seguintes aspetos: 

1. As fontes ornamentais que pulverizam água geram muito mais aerossóis do que as fontes que a espalham água em cascata 
ou em tampas. Fontes com pulverizadores de jato curto gerarão pouco ou nenhum aerossol.

Fig. 1 – Esta terá sido a bica da primeira fonte 
da cidade do Porto, a do “Almazem”, que, pelo 
menos, em 1375 servia o Armazém Régio, mais 
tarde conhecido por Alfândega Velha. Pode ser 
vista no Museu da Casa do Infante.
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2. A área total da superfície molhada afetará o potencial de desenvolvimento de biofilmes, e deposição de sujidade de sujida-
de. Uma fonte com muita superfície e com muitos elementos decorativos, tem maior potencial de crescimento de biofilmes 
e é mais difícil de manter limpa.
3. Os biofilmes, o material escorregadio encontrado em superfícies molhadas, é onde a Legionella normalmente cresce me-
lhor. Materiais não porosos como cobre, latão e aço inoxidável, com superfícies lisas, são menos propícios ao crescimento de 
biofilmes e muito mais fáceis de manter limpos. As superfícies porosas, como pedras, betão ou materiais plásticos são muito 
difíceis de limpar.
4. A formação de incrustações, o resíduo resultante da precipitação de carbonato de cálcio, o vulgar calcário, também é um 
bom meio para o crescimento de biofilmes. Para manter as fontes livres de incrustações, recomenda-se o pré-tratamento da 
água por amaciamento da água com resinas de permuta iónica (descalcificadores) ou por osmose inversa, ou controlo de pH 
por meio de aplicação de um ácido. Podem, também, ser usados produtos químicos com capacidade para prevenir a formação 
de incrustações como os polifosfatos, fosfonatos, etc.
5. Para minimizar o desenvolvimento de biofilmes e/ou incrustações, é importante que a velocidade da água esteja com-
preendida entra 1,5 e 2 m/s;
6. Deve existir uma linha de drenagem da fonte no ponto mais baixo para seu esvaziamento e remoção de sujidade acumula-
da no fundo inclinado.
7. Em princípio, as fontes ornamentais de médio e grande tamanho, localizadas em espaços públicos, devem ter dois circui-
tos distintos: um para a produção de efeitos e o outro para tratar a água da fonte;
8. A instalação na fonte de equipamentos que possam elevar a temperatura da água a níveis significativamente superiores a 
20 ºC, como, por exemplo, a iluminação submersa facilitam o desenvolvimento da Legionella. O efeito depende da potência 
das lâmpadas, da forma da fonte, e da proporção entre a energia transferida para a água e o volume desta no sistema. A luz 
LED e de fibra ótica produz menos calor do que as fontes de luz incandescentes ou halógenas. Depreende-se, assim, que a 
introdução de iluminação numa fonte deve ser feita após uma criteriosa avaliação.

Observemos as figuras 2 e 3. No elemento ornamental do Lago dos Cavalinhos dos jardins do Palácio de Cristal, a água do lago, 
não tratada, é reciclada nas superfícies, formando biofilme, no caso denominado de limo. Esta circulação de água destina-se 
ao seu arejamento para prevenir a formação de maus cheiros e permitir formas de vida aeróbias. Esta estrutura é excecional-
mente favorável ao desenvolvimento de Legionella. Porém, o risco da sua difusão e infeção de pessoas é praticamente nulo 
porque não se formam aerossóis. Na fonte da figura 3 a situação é completamente diferente. A Legionella que eventualmente 
cresça na água pode infetar pessoas porque, ao produzir aerossóis, a bactéria pode ser transportada em gotículas e contami-
nar quem esteja por perto. Note-se, contudo, que o risco de difusão de Legionella é mais reduzido do que aquele que acontecerá 
em fontes ornamentais concebidas para provocar abaixamento da temperatura do ar em dias mais quentes e mais secos.

Fig. 2 – Elemento decorativo do Lago 
dos Cavalinhos, Jardins do Palácio de 
Cristal no Porto



ARTIGOS TÉCNICOS // 27

7.3 – Tratamento genérico da água de uma fonte ornamental

Na figura 4 apresenta-se um diagrama genérico dos dois circuitos de uma fonte ornamental, o circuito de efeitos e o de trata-
mento de água. Como foi referido, as fontes ornamentais devem ser abastecidas com água da rede pública.

Para o seu tratamento a água da fonte ornamental deve ser reciclada por meio de uma eletrobomba equipada com pré-filtro, 
fazendo-a passar por um filtro de areia e recebendo, no seu percurso, o desinfetante mais adequado. Para fixar o caudal de 
água a tratar (Q) deve partir-se do conhecimento do volume total de água da fonte (V) e do período de renovação (T = 2 a 4 
horas), determinando o caudal pela seguinte expressão: Q = V/T. Por exemplo, para Q> 5 m3/h deve ser instalado um filtro 
de areia com uma velocidade de filtração máxima de 40 m3/(h.m2). Para caudais inferiores recomendam-se os filtros de car-
tucho de 10 µm. O uso de um filtro de areia impõe a necessidade de a fonte dispor de um volume de água suficiente para a 
sua lavagem. Na incapacidade de satisfazer esta necessidade, deve optar-se por filtros de cartucho ou de saco. A desinfeção 
da água deve ser realizada, preferencialmente, com hipoclorito de sódio, dicloroisocianurato de sódio ou ácido tricloroiso-
cianúrico. Se existirem peixes na fonte ornamental deve optar-se por produto diferente que garanta a qualidade da água e a 
sobrevivência daqueles seres vivos.

Fig. 3 – Chafariz da Biblioteca Municipal do Porto

Fig. 4 –Representação esquemática dos circuitos de uma fonte ornamental
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A descrição feita aplica-se a fontes de grande volume de água, a grande maioria das fontes públicas ou privadas de acesso 
público. O quadro 1 compara as condições exigidas para essas fontes com as aplicáveis a fontes com volumes de água mais 
reduzidos.

Quadro 1 – Medidas a adotar para controlo da Legionella em fontes ornamentais com base no seu volume

Fig. 5 – Circuito de tratamento de água de uma fonte 
ornamental. No lado direito da fotografia encontra-se o 
filtro de areia e, no esquerdo, o sistema de controlo 
de pH e da concentração de cloro livre.

Fig. 6 – Circuito de produção dos efeitos 
de uma fonte ornamental
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O responsável pela instalação deve garantir a qualidade da água das fontes ornamentais, tendo em conta os requisitos defini-
dos no quadro 2. Na eventualidade de o sistema de tratamento não permitir satisfazer esses requisitos, devem ser apresenta 
soluções devidamente justificadas para solucionar o problema.

Avaliada a presença de Legionella nas amostras recolhidas, o resultado deve ser usado para efetuar a classificação de risco, con-
forme está definido no quadro da Parte E do Anexo I da Portaria 25/2021 de 29 de janeiro. No mesmo quadro são definidas 
as medidas a tomar em função da classificação de risco obtida.

7.4 - Procedimentos Operacionais Recomendados para Fontes Ornamentais

O tratamento, incluindo a desinfeção e a manutenção regular, reduzirá bastante o risco de crescimento da Legionella na água 
da fonte e a sua difusão em gotículas dos aerossóis. As fontes ornamentais de maior risco, nomeadamente as fontes interio-
res com iluminação submersa ou fontes localizadas em unidades de saúde, requerem maior atenção.

Os compostos à base de cloro, como o hipoclorito de sódio ou de cálcio, o dicloroisocianurato de sódio e o ácido tricloroiso-
cianúrico, são os mais utilizados na desinfeção da água de fontes ornamentais. A concentração de cloro livre na água da fonte 
deve ser mantida entre 1,0 mg/L Cl

2
 e 3,0 mg/L Cl

2
. Os produtos à base de amónio quaternário também podem ser utilizados, 

sobretudo nos processos de lavagem e desinfeção das fontes. Cuidados especiais devem ser usados na escolha de um desinfe-
tante quando se pretende preservar na água da fonte a vida aquática de algumas espécies, como a de peixes.

Quando a fonte não estiver em uso por três ou mais dias, ela deve ser esvaziada e limpa ou aumentando, no seu arranque, a 
concentração de cloro livre para 5 mg/L Cl

2
, pois a água estagnada afetará o crescimento da Legionella e da formação de biofil-

mes. Como a Legionella é uma bactéria transmitida pela água, ela não sobrevive na ausência de água. Por conseguinte, quando 
a fonte ornamental estiver parada por mais de uma semana, o melhor a fazer é drená-la completamente durante esse período 
e, antes do arranque, proceder à sua lavagem e desinfeção.

Outros conselhos:

› Nas fontes ornamentais com reduzido volume de água e com aplicação do desinfetante por choques, a leitura deve ser feita 
uma hora após a adição para garantir que a concentração desejada do desinfetante seja mantida na água da fonte durante, 
pelo menos, uma hora por dia.
› A temperatura da água deve ser registada uma vez por dia, de preferência, quando da recolha da amostra de água para a de-
terminação da concentração de desinfetante. Tal como acontece com o cloro, a temperatura da água deve ser obtida na zona

Quadro 2 – Requisitos de qualidade para a água da fonte ornamental

1 Os exames da Legionella devem ser realizado em laboratórios acreditados pelo Instituto Português da Acreditação, I. P.

(a) – Ver a classificação de risco no quadro da Parte E da Portaria 25/2021 de 29 de janeiro
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As nano estruturas obtidas a partir de recursos renováveis assim como as existentes em compósitos biológicos, como por 
exemplo na madeira, representam importantes fontes para a elaboração de novos materiais funcionais nano estruturados. 
Contudo, a utilização destes materiais nanométricos requer o desenvolvimento de processos e métodos de síntese versáteis 
de modo a controlar com precisão as suas propriedades óticas e mecânicas [1].

A celulose representa um dos bio polímeros mais versáteis existentes na natureza e que tem sido utilizado pelo Homem nas 
aplicações mais diversas, sendo a indústria da pasta e do papel atualmente uma das mais importantes. Mais recentemente, à

Suspensões aquosas líquidas cristalinas 
de nanocristais de celulose (NCCs): 
pequenas alterações, grandes diferenças
Rafaela R. da Rosaa, Pedro E. S. Silvaa, Diogo V. Saraivaa, Rita Lobatoa, Anant Kumarb, António P. Mendes de Sousac, 
Pedro Sebastiãob, Susete N. Fernandesa and Maria Helena Godinhoa*

a i3N/CENIMAT, Department of Materials Science, NOVA School of Science and Technology, NOVA University Lisbon, 
   Campus de Caparica, 2829-516 Caparica, Portugal
b Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados, Departamento de Física, Instituto Superior Técnico, 
   Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisbon, Portugal
c RAIZ - Forest and Paper Research Institute, Aveiro, Portugal.
* mhg@fct.unl.pt

da fonte com a temperatura mais elevada. No caso de fontes interiores com reduzido volume de água e com temperatura 
aproximadamente constante, os registos semanais de temperatura são suficientes.
› Para fontes em que a temperatura da água é constante, como acontece na maioria das fontes interiores, uma mudança na 
temperatura da água pode ser um indicador de um problema no equipamento.

Fig. 7 – A Fonte Luminosa, em Lisboa. 
Sabemos que os projetores aumentam 
a temperatura da água, aumentando 
o risco de desenvolvimento da Legionella. 
Todavia, a beleza que relevam merecem 
um esforço competente para manter 
o tratamento da água em níveis adequados.

Continua na próxima edição
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escala internacional, tem existido grande interesse no isolamento de celulose nano cristalina, nomeadamente na produção 
de bastonetes de celulose com diâmetros e comprimentos nanométricos [2].

Partículas coloidais com a forma de bastonetes têm sido muito estudadas na literatura devido ao fato de formarem suspen-
sões que podem exibir transições entre uma fase isotrópica desordenada e fases líquidas cristalinas ordenadas [3]. Como 
mencionado por Onsager, na década de 40, essa transição pode ser explicada usando argumentos entrópicos [4]. A estabili-
dade da fase ordenada depende do fato de que, para elevadas concentrações de partículas anisométricas, a perda de entropia 
orientacional, associada ao alinhamento das partículas, ser compensada pelo ganho de entropia configuracional.

Partículas anisométricas (calamíticas), com comprimentos muito maiores do que o diâmetro, que originam a formação 
de suspensões coloidais na presença da água, podem ser obtidas a partir de nanocristais de celulose (NCCs), isolados por 
hidrólise em ácido sulfúrico [2]. Estas suspensões, a partir de uma dada concentração crítica, apresentam domínios birre-
fringentes (tatóides) que se formam a partir da fase isotrópica, que coalescem e que depois sedimentam originando uma 
fase nemática quiral que coexiste com uma fase isotrópica de menor densidade. Verificou-se que a concentração crítica 
e a estabilidade da fase anisotrópica dependem de diversos parâmetros que incluem as dimensões, polidispersão e carga 
superficial dos nanocristais. A fase nemática quiral observada apresenta propriedades óticas únicas devido à torção natural 
uniforme esquerda que os NCCs formam em torno de um eixo perpendicular ao plano das nano partículas. Esta estrutura 
é caracterizada pelo valor do passo e do sentido da torção da estrutura helicoidal que depende de vários parâmetros, entre 
eles do valor da concentração das nanopartículas em suspensão. Após secagem as suspensões, dependendo do valor do passo 
da torção helicoidal, originam filmes sólidos iridescentes que refletem a componente circular da luz polarizada à esquer-
da e transmitem a componente direita (figura 1). Daqui decorrem muitas aplicações, nomeadamente para a produção de 
pigmentos para tintas, de elementos de segurança contra falsificações e de andaimes que servem para o crescimento de 
estruturas quirais noutro tipo de materiais [5]. O estudo das propriedades da fase nemática quiral, de densidade superior 
à da fase isotrópica, tem sido descrito na literatura por diferentes autores e atualmente a cor refletida pelos filmes sólidos 
pode ser ajustada assim como as propriedades mecânicas das amostras produzidas. As superfícies destes filmes também 
podem ser impressas, verificou-se que podem, por exemplo, ser coloridas com aguarelas (figura 1). Diferentes efeitos óticos 
podem ser observados dependendo da superfície que é observada assim como da fonte luminosa utilizada e do ângulo de 
observação. Este tipo de propriedades torna este tipo de papel interessante para ser utilizado em design e pintura.

Fig. 1 – Mesmo filme sólido 
iridescente de NCCs (forma de 
uma asa de borboleta) obtido a 
partir de uma suspensão produ-
zida a partir de pasta branqueada 
Kraft seca (amostra ii) a. e b. Fotos 
das superfícies do filme tiradas 
perpendicularmente em relação 
ao plano em que de encontra a 
amostra. Uma das superfícies do 
filme foi pintada com aguarelas 
(a.) e a outra não (b.) c. a e. superfí-
cie b. iluminada com luz artificial 
(100 W) para diferentes ângulos 
de observação. f. a j. superfície a. e 
l. a p. superfície b. iluminadas por 
luz solar para diferentes ângulos 
de observação. Escala (barra) em a. 
representa 1 cm
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Fig. 2 – Fases líquidas cristalinas de suspensões de NCCs. a. Eucalyptus a partir do qual foram produzidas pastas Kraft nunca-antes-secas 
(amostra i) e seca (amostra ii), utilizadas para a produção de suspensões de nanocristais de cellulose (NCCs) seguindo o esquema simpli-
ficado indicado pelas setas. b. e c. Evolução de suspensões aquosas líquidas cristalinas com a mesma concentração de NCCs, acima da 
concentração crítica para NCCs preparadas a partir da amostra i e da amostra ii, respetivamente. Amostras entre polarizadores cruzados. 
A escala (barra) em c. representa 1 cm

Recentemente foi demonstrado que uma fase nemática de baixa densidade (NBD) pode coexistir com uma fase isotrópica 
com uma densidade maior na transição isótropo-nemático para suspensões aquosas de NCCs [6]. Esta nova fase nemática, 
com propriedades singulares, abre um novo campo de aplicações para este tipo de material para além de levantar uma série 
de questões sobre a estrutura dos NCCs. 

De modo a tentar compreender a formação da fase NBD os NCCs os autores isolaram, por hidrólise ácida, segundo processo 
idêntico ao descrito na literatura [7], NCCs a partir de fibras longas de celulose (comprimento médio da ordem de 700 µm 
e diâmetro de 14 µm) existentes em pasta celulósica branqueada, de eucalipto (BEKP), nunca-antes-seca (29 % p/p teor de 
água) (amostra (i)), BEKP seca (amostra (ii)), BEKP re-hidratada (teor de água de 29% p/p) (amostra (iii)) e algodão molhado 
(35% p/p de água) (amostra (iv)) [6]. A modificação do processo de produção dos NCCs envolveu o congelamento/desconge-
lamento das suspensões após a hidrólise ácida e antes da diálise, o que promoveu a redução do volume ocupado pelas nano 
partículas em suspensão. Foi observado que a separação da fase NBD ocorria a partir de uma dada concentração crítica 
quando a pasta celulósica BEKP nunca-antes-seca era utilizada como material de partida. O que indica que a interação das 
fibras com a água antes da extração dos NCCs e o congelamento-descongelamento das suspensões diluídas, após a hidrólise 
ácida, são cruciais para o comportamento anômalo observado (figura 2).

Foi referido na literatura [6] que as suspensões preparadas a partir das amostras reidratadas e algodão hidratado apresen-
tam uma fase LC com maior densidade, espera-se que a água na amostra “não seca” esteja presente não apenas na superfície, 
mas também no interior da estrutura formada pelas fibras. A fonte das NCCs parece crucial para a existência de água retida 
na estrutura. A planta parece determinar essas interações, e os resultados que foram apresentados indicam que após a re-
moção da água, esta não volta a reentrar na estrutura. Considerando que a água pode dissolver um certo volume de ar
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e de que, quando a água solidifica, o ar não se dissolve no gelo uma possível hipótese, de modo a interpretar os resultados 
obtidos envolveu a suposição de que a nanocelulose em suspensão na água assim como o ar separam-se dos cristais de gelo 
em crescimento quando as suspensões são congeladas durante o processo de isolamento (Figura 2). Se existir água dentro 
da estrutura formada pelas nanopartículas, a cristalização da água implica a separação das NCCs e dentro da sua estrutura o 
ar que também se separa do gelo. Medidas de molhabilidade foram realizadas e parecem indicar a existência uma pequena 
mudança na conformação da celulose, para os filmes produzidos a partir de pastas nunca-antes-secas, que foi atribuída 
ao congelamento/descongelamento das suspensões e da presença de água na sua estrutura. Esta pequena modificação da 
conformação da cadeia celulósica poderia justificar a captura de ar na estrutura formada pelas NCCs. É conhecido que a 
estrutura das fibras celulósicas depois de secas muda e de que as fibras re-hidratadas não apresentam a estrutura inicial 
(‘hornificação’) [8]. Deste modo foi considerado que um processo irreversível semelhante também poderia ocorrer quando 
as partículas celulósicas são congeladas/descongeladas durante o processo de isolamento. Foi sugerido que o ar aprisionado 
dentro da estrutura formada pelas NCCs fosse responsável pela formação da fase LC de menor densidade nas suspensões 
aquosas. Assim, a formação de uma fase LC com menor densidade na presença de uma fase isótropa com maior densidade 
parece representar um método indireto que permite evidenciar interações existentes entre as NCCs e a água.

A existência da fase NBD abre novas perspetivas para a obtenção de materiais inovadores de base celulósica com novas 
propriedades óticas e mecânicas. A existência da fase NBD ilustra a importância das interações da água com a celulose le-
vantando muitas questões a nível fundamental.
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