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EDITORIAL

EDITORIAL

< VITOR LUCAS // Presidente do Conselho Diretivo

Encontro Tecnicelpa 4.0

Vivemos tempos muito difíceis e desafiantes que seriam inimagináveis há dois anos atrás. Mesmo com todas estas 

adversidades a equipa da Tecnicelpa organizou e promoveu, com sucesso, o Encontro dos Técnicos, das Tecnologias 

e do Conhecimento associado ao Sector da Pasta e Papel. Nesta edição com maior abrangência, uma vez que foi rea-

lizada em parceria com a RIADICYP.

Há um ano atrás iniciámos este processo com três opções em aberto:

1- Encontro no modelo tradicional – a realizar em Coimbra

2- Encontro em modelo misto que funcionaria em sala e com possibilidade

     de ter acesso remoto – a realizar em Coimbra

3- Encontro em modelo completamente à distância

Após várias interações a Comissão Organizadora acabou por selecionar a terceira opção que deu origem à WebCon-

ference – XXV Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel Tecnicelpa e XI CIADICYP 2021.

Por forma a tornar este modelo mais atrativo acabou, a Tecnicelpa, por selecionar uma forma interativa e profissional 

capaz de agradar ao seu público-alvo. Após vários meses de trabalho, montou-se uma organização que permitiu ser 

eficiente para a divulgação da investigação que tem sido feita no sector – quer na Academia quer nas Empresas.

Mesmo neste período de congelamento de algumas atividades, a Associação está a ser bastante ativa na organização de 

eventos que permitam melhorar as competências dos nossos associados promovendo a criação de valor nas empresas. 

A formação dos técnicos, principalmente os mais jovens, é fundamental para a sustentabilidade do nosso sector.

A equipa do Conselho Diretivo da Tecnicelpa está muito satisfeita com a organização e com os resultados conseguidos 

ao longo da Conferência. O balanço é bastante positivo.

A todos agradecemos a disponibilidade, a resiliência e excelente participação que garantiu o sucesso do evento. O nosso 

agradecimento à Comissão Organizadora, à Comissão Científica, aos oradores, aos patrocinadores e a todos os conferen-

cistas que abrilhantaram este evento.

Mantemos o objetivo de realizar o próximo Encontro em Coimbra.

A todos o nosso MUITO OBRIGADO.
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6ª Edição Curso Introdução ao
processo produtivo de Pasta na UBI 

2020 foi um ano excecionalmente atípico em todas as 
vertentes da nossa sociedade e para a Associação isso 
também não foi diferente. De todo o plano de atividades 
previsto no início do ano, este evento foi o único realizado 
presencialmente.

Após vários adiamentos e tentativas de concretização, rea-
lizou-se no início de outubro 2020 a 6ª edição deste Curso 
de Pasta, já uma marca no portefólio de atividades da Tec-
nicelpa. Tal como vem sendo usual, este curso foi desenvol-
vido e realizado em parceria com a UBI e com a CELTEJO, 
tendo pela primeira vez sido ministrado em modelo misto 
– presencial e online em simultâneo. Dos 36 participantes 
no curso, alguns estiveram sempre em modo presencial, al-
guns apenas fizeram os módulos teóricos online e o maior 
grupo fez a parte teórica online e no último dia passou a 
presencial para as visitas técnicas aos laboratórios da UBI 
e à fábrica de pasta da CELTEJO. A necessidade faz o enge-
nho e assim os testes de avaliação foram realizados online

(modelo universitário). Deste modo foi possível dar cum-
primento a todas as regras de segurança e prevenção à dis-
seminação da pandemia, testando em simultâneo um mo-
delo à distância que pode, em determinadas circunstâncias, 
ser o mais adequado a alguns participantes que não conse-
guem de todo a disponibilidade de deslocação e dedicação a 
tempo inteiro para as atividades de formação.

O nosso sincero agradecimento a todos os formadores 
desta ação, destacando em particular os técnicos do setor, 
convidados a ministrar alguns módulos e que mais uma 
vez graciosamente se deslocaram à Covilhã para partilhar 
a sua experiência com estes jovens formandos. Agradece-
mos de igual modo à direção da CELTEJO, que de novo nos 
abriu as portas da sua “casa”, dando a possibilidade a estes 
formandos de verem de perto uma grande unidade de pro-
dução de pasta Nacional.

Primeiro b-learning e presencial misto
7, 8 e 9 outubro - 36 inscritos

NOTÍCIAS
TECNICELPA

Abertura do curso com Ana Paula Costa Os formandos em modelo presencial

Dulce Faria - Tecnicelpa

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel
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WEBINAR
Tecnicelpa - FIREFLY

Tecnicelpa - RAIZ
WEBINAR

Prevention of fires and explosions
in the pulp and paper industry

Plataforma FLORESTAS.PT
No dia 25 de novembro de 2020, com início às 14:30 e dura-
ção de 60 minutos, realizou-se sobre uma plataforma onli-
ne mais um webinar resultante de parceria da Tecnicelpa 
com as Associadas, desta vez com a colaboração do RAIZ, 
mais concretamente Cristina Marques e Tânia Oliveira. 
O Webinar decorreu em Português, onde foi apresentada 
a nova plataforma, os seus objetivos, assim como os tipos 
de conteúdos e as mensagens que se propõe passar a toda a 
comunidade. De relevar a qualidade técnica e científica dos 
artigos apresentados, bem como a validação dos diversos 
contributos. A nossa FLORESTA merece e estamos muito 
gratos e satisfeitos em contribuir para a divulgação desta 
mensagem. Parabéns pela iniciativa e contamos continuar 
a colaborar no projeto. Bem-hajam.

Dulce Faria - Tecnicelpa

Decorreu no dia 10 de novembro de 2020, com início às 
14:30 e duração de 60 minutos, um webinar realizado com 
a parceria da nossa associada FIREFLY. Neste evento gra-
tuito, mas sujeito a inscrição prévia, estiveram inscritos 
53 participantes, mesmo num evento totalmente em Inglês. 
Depois das apresentações dos dois técnicos Raul Moreno e 
Mats Kihlström, ainda teve lugar uma sessão de perguntas 
colocadas pelos participantes por escrito no chat, ao qual 
os técnicos responderam oralmente a todos. Este foi mais 
um caso de sucesso de parceria entre a Tecnicelpa e as suas 
associadas, demonstrando que as cooperações são mutua-
mente vantajosas. Gratos a todos os intervenientes, aos téc-
nicos da Firefly e aos participantes.

Dulce Faria - Tecnicelpa
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Ao longo de três semanas realizou-se uma forma-
ção totalmente Online, em parceria com o IEFP, 
para desenvolvimento de capacidades no EXCEL. 
Tiveram acesso a esta formação gratuita 35 pes-
soas (sócio e não sócios da Tecnicelpa), que se en-
contram no ativo.

Os inscritos foram divididos em duas turmas, 
com dois formadores distintos e em horários tam-
bém diferentes, sendo que o programa foi similar.

Foram 25 horas, nas quais também eu participei como for-
manda, muito produtivas, sempre a trabalhar em exercí-
cios práticos e com desafios de TPC muito estimulantes. 
De um modo geral, todos aprendemos bastante e tivemos 
oportunidade de abrir largamente os horizontes das fun-
cionalidades de um programa de cálculo, que só falta fazer 
“batatas fritas”

Também esta foi uma nova experiência de ligação com o 
IEFP, que tendo sido tão positiva corre sérios riscos de vol-
tar a acontecer, seja com este ou outros temas.

Por força das circunstâncias, no último ano não foi possível 
estarmos juntos no habitual convívio de Natal. Contudo, 
a Tecnicelpa cumprindo com o espírito natalício ofereceu 
aos sócios um voucher para assistir, em Família, no con-
forto da sua casa, via web, ao musical de Filipe La Féria “O 
Principezinho”.

Lamentamos não poder aqui relatar o que haveria de ter 
sido o habitual convívio: o almoço seguido de um espetácu-
lo circense ou musical. Pois, desta vez, não pudemos estar 
reunidos. Todavia, a propósito do “Principezinho” haverá 
sempre algo a dizer.

O seu autor, Antoine de Saint-Exupéry, francês de origem 
aristocrata, foi escritor, poeta e piloto aviador. Durante a 
Segunda Guerra Mundial efetuou várias missões ao servi-
ço de França, tendo sido desmobilizado em 1940, motivo 
pelo qual se exilou para os Estados Unidos.  Encontrava-se 
exilado quando, ainda em plena Segunda Guerra Mundial, 
a sua editora americana lhe pediu para escrever um conto 
de Natal. O autor aproveitou a ideia para criar uma obra 
superior. “O Principezinho” atingiu tal dimensão universal 
que muitas vezes é comparada à própria Bíblia.

24 novembro a 17 dezembro - 35 inscritos (25 horas)

Mais uma vez foi demonstrada a mais-valia de uma forma-
ção online, que se prolonga por vários dias, sem que ninguém 
tenha que sair do posto de trabalho / casa. Até tivemos um 
participante que estava nessa altura a trabalhar em Angola.

A formação também se reinventa para ultrapassar limitações.

Parabéns a todos os participantes e votos de sucesso com 
tudo o que aprenderam.

Dulce Faria - Tecnicelpa

CURSO

Filme Natal TECNICELPA

EXCEL online

“O principezinho”



momento de comunhão”. Falou de outras coisas o General, 
e com toda a propriedade, como Linha da Frente, Batalha, 
Medo, Sacrifício, Combate, o que em nada me surpreendeu. 
Foi quando ouvi o General expressar, com igual proprieda-
de, a Solidariedade, a Compaixão, o Amor Puro, que me fez 
despertar, porque disso eu não estava nada à espera. Até me 
fez chorar o General… coisas do principezinho, certamente. 

Quando for grande, eu quero ser como Aquele General.

Cesaltina Baptista - Tecnicelpa

› Webinar “Economia Circular no Setor do Papel”  - 20 de maio 2021 - Online
› Webinar “Gestão de Fontes Radioativas”  - Junho 2021 
› Reunião da Assembleia-Geral da Tecnicelpa - 19 de junho 2021
› Curso “Tratamento de Efluentes – módulo II” (parceria UNAVE) - Outubro 2021 

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

EVENTOS TECNICELPA

PRÓXIMOS EVENTOS

EVENTOS INTERNACIONAIS

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos Novos Sócios Coletivos admitidos

Individuais: 14
Coletivos: 1

Individuais: 7
Coletivos: 1

› Daniela Pedroso Cardeira – ESTUDANTE
› David Alexandre Gonçalves Aderneira – SUEZ
› Joana Castro Ferreira – CELBI
› Mário Jorge Mendes Gonçalves – CELBI
› Mohit Sharma – UNIVERSIDADE DE COIMBRA
› Paulo José Pereira Jordão – CELBI
› Rui Miguel Bento Ligeiro  – CELBI

› SIEMENS ENERGY, UNIPESSOAL LDA

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 387
COLETIVOS: 68

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

Não se trata, portanto, de uma obra qualquer. Um conto 
genialmente infantil, escrito para adultos. A ideia está ex-
plícita na dedicatória do autor ao seu melhor amigo: “a Léon 
Werth quando ele era menino”.

Seria um atrevimento e uma tentativa inglória, falar aqui 
de toda a filosofia por detrás desta linda história. Nem tão 
pouco a resumir, que seria demasiado frustrante. Todos nós 
já fomos crianças, e cada criança é única, assim como cada 
leitura ao despertar o principezinho que existe dentro de 
nós, também é única. 

Porque terá surgido esta obra em tempo de guerra? Faz 
sentido a pergunta. A nossa vivência não é, também ela, 
uma sucessão de desafios, lutas, vitórias e derrotas? Tantas 
batalhas que vamos travando ao longo das nossas vidas, 
que nos tornam mais fortes, mas que deixam para trás, 
adormecida, a criança, o principezinho, dentro de nós.  

Não estivemos juntos no Natal, nessa tão desejada união. 
Porém, neste contexto de crise ouvi, numa entrevista à te-
levisão portuguesa, um General afirmar que “vivemos um

NOTÍCIAS DA TECNICELPAinfo tecnicelpa 65
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XXV TECNICELPA - XI CIADICYP 2021

NUNO BORRALHO
Sócio n.º 1188

XXV Conferência Internacional
da Floresta, Pasta e Papel

TECNICELPA e XI CIADICYP 2021

Mesmo com a experiência consolidada dos anteriores 
24 encontros Tecnicelpa, ninguém estaria totalmente pre-
parado para pôr em marcha, num formato totalmente vir-
tual, a presente edição do Congresso Tecnicelpa da Flores-
ta, Pasta e Papel (desta feita realizado em parceria com o 
11º Congresso CIADICYP). Mas foi isso mesmo que Vitor Lu-
cas (presidente da Tecnicelpa), Pedro Matos Silva (Presidente 
da Comissão Organizadora do Congresso Tecnicelpa), Carlos 
Pascoal Neto (Presidente da Comissão Científica), Luís Veiga 
Martins (Diretor da CELPA) e Paulo Ferreira (representante 
da Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Celu-
losa y Papel e Presidente do Congresso Ciadicyp 2021) com o 
apoio de toda a comissão organizadora tiveram que enfren-
tar. E que cumpriram exemplarmente. 

Como referiu PM Silva nas notas de abertura, estes encon-
tros são um palco privilegiado de partilha, reflexão e proxi-
midade entre diferentes gerações de profissionais das Uni-
versidades e Centros de I&D, Empresas Tecnológicas e de 
Consultoria e da Indústria de Pasta e Papel, uma das mais 
importantes do País. 

O congresso, na sua versão web, esteve à altura do desígnio. 
As expectativas na Sessão de Abertura pelos organizadores 
foram confirmadas na Sessão de Encerramento. Tivemos 
4 dias intensos, repartidos em 27 sessões técnicas e cien-
tíficas (da Floresta, Ambiente e Energia e Pasta e Papel, até 
aos cada vez mais relevantes desafios das novas aplicações e 
biomateriais, da biotecnologia e de novos conceitos de biore-
finaria). No total os participantes puderam assistir a um ex-
celente programa técnico e científico, com 58 apresentações 
orais, duas delas por especialistas convidados (Orlando Rojas 
e Pedro Fardim), uma sessão especificamente dedicada aos 
polissacarídeos (pela The European Polysaccharide Network 
of Excellence, EPNOE) e o sempre aguardado Fórum de CEO’s 

das principais empresas nacionais do sector. A convicção, 
no final, foi que os 247 participantes de 17 países puderam 
e souberam explorar frutuosamente todas as potenciali-
dades do streaming, a interatividade das P&R e messaging 
postos à disposição e as visitas virtuais que a Organização 
tão profissionalmente montou.  

Como referiu CP Neto, esse resultado é ainda mais meritó-
rio por quanto o ano foi particularmente disruptivo para 
a atividade económica e investimentos do sector, e muito 
restritivo para os trabalhos de investigação e inovação. 
Mas, como comentou LV Martins, é das crises que nascem 
as maiores oportunidades e neste caso elas estão aí com os 
desafios de sustentabilidade lançados pelas Nações Unidas, 
pela agenda de GreenDeal Europeia e genericamente, pelos 
obstáculos que globalmente a economia terá que superar 
para conduzir mercados e ambiente numa nova era pós-
-petrolífera. Muitas das soluções virão do uso da madeira 
e dos seus produtos bem como da melhor reutilização e 
reaproveitamento de todos os seus derivados. A ciência es-
tará no centro desses avanços e o presente Congresso, nas 
palavras de CP Neto, foi precisamente uma demonstração 
do quão vibrante está a nossa comunidade científica e quão 
aberta está a nossa fileira para estar à altura das oportuni-
dades que surgem.

A sessão de encerramento incluiu ainda a tradicional en-
trega de prémios Tecnicelpa pese embora, como lamentou 
V. Lucas, desta feita não ter sido rodeada de um gratificante 
ambiente do jantar solene. Como referiu CP Neto, a escolha 
não foi fácil, mas os prémios foram justos e unanimemente 
atribuídos a Jorge Pedrosa e colegas da Universidade de Coim-
bra (para o melhor poster) e a Patrícia Henriques e colegas do 
Instituto Superior Técnico e RAIZ (para o melhor trabalho 
científico). São ambos jovens investigadores envolvidos em

Abertura e Encerramento:
Missão cumprida

SESSÕES SOLENES

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel
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XXV TECNICELPA - XI CIADICYP 2021

Figura 1. Distribuição de abstracts por tipo de apresentação e tema científico

Uma Indústria à descoberta de novos caminhos

Apesar dos tempos estranhos e difíceis que temos vin-
do a experienciar com o COVID-19, a comparação com 
a distopia de Aldous Huxley (“Brave New World”, ou em 
português “Admirável Mundo Novo”) talvez seja um pou-
co extremada. No entanto, o facto é que a conferência da 
Tecnicelpa “International Conference on Pulp and Paper” 
realizada em março de 2021 mostrou-nos que a indústria 
da pasta e papel continua a sua aposta na descoberta de 
novos caminhos de desenvolvimento. 

Tem-se tornado claro para quem tem participado nos Encon-
tros Nacionais Tecnicelpa e nas Conferências Internacionais

Tecnicelpa, que as temáticas de desenvolvimento técnico-
-científico têm evoluído de forma consistente na direção 
de procura de novas formas de agregar valor aos processos 
de produção de pasta e papel. Se no passado, os temas cien-
tíficos eram dominados pela investigação nos processos e 
produtos de pasta e de papéis gráficos, a conferência des-
te ano provou mais uma vez que a dinâmica passa agora 
por temas de investigação associados a processos e produ-
tos derivados de biorefinarias, novas aplicações de pasta e 
papel, incluindo o Tissue e o Packaging, e novos materiais 
para pasta e papel (figura 1).

projetos que buscam novas soluções e usos para a madeira 
e seus componentes, um bom talismã para o futuro.

Este congresso Tecnicelpa estava inicialmente programado 
para decorrer em Coimbra. Tendo sido desta feita impos-
sível ver cumprida a intenção fica a promessa, dada por 
PM Silva no Encerramento, de levar em 2023 o 26º Congres-
so de volta à velha cidade Universitária. Com os seus 731 
anos de existência, não será difícil para ela aguardar mais

um par de anos para acolher investigadores, técnicos e pro-
fissionais em mais um encontro Tecnicelpa. Anunciado pelo 
P Ferreira, ficou ainda a promessa do próximo encontro 
CIADICYP se realizar em Girona em finais de 2022.

Até lá, resta-nos voltar às bancadas, caminhos florestais, 
computadores e chãos de fábrica para pensar, propor, de-
monstrar e transformar todas estas ideias em realidade e 
em progresso para o sector e País.

Admirável Mundo Novo
para a Indústria da Pasta e Papel

GABRIEL SOUSA 
Sócio n.º 985

SESSÕES CIENTÍFICAS
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XXV TECNICELPA - XI CIADICYP 2021

este material e respetivos processos ainda apresentam. 
Os trabalhos “Potential of Hardwood and Softwood Lig-
noforceTM Lignins for Biorefinery Applications, Suota et al” 
e “Cationization of Eucalyptus kraft lignin: Preparation 
and properties”, são dois exemplos de trabalhos relevantes 
apresentados ao longo da conferência neste tópico.

O trabalho “Softwood Kraft Lignin Characterization and 
Composition with Thermoplastics, Guerreiro et al.” abordou 
já a questão da lenhina aplicada a biocompósitos. O tema 
dos biocompósitos é uma área em pleno desenvolvimento 
e poderá ser uma das áreas de aplicação de futuro para a 
indústria de pasta. Para além dos materiais compósitos de 
lenhina, a utilização de fibras de celulose em biocompósitos 
é a alternativa lógica, como o trabalho “Biobased Compo-
sites Reinforced with Mechanically Treated Eucalyptus Pulp 
Fibers, Valente et al.”, pôde atestar.

Outro exemplo de valorização de químicos renováveis, 
neste caso no processo kraft, é o exemplo de recuperação 
do metanol nas correntes de condensados, nomeadamen-
te de gases não condensáveis, como evidenciado pelo tra-
balho “Methanol Purification A-Recovery: Case Mönsterås, 
Greis e Simola”. Este exemplo de aplicação tem implícito que, 
para além das questões técnico-científicas, é preciso consi-
derar o quadro regulatório e de incentivos comunitários e 
nacionais que podem fazer diferença na viabilidade deste 
tipo de projetos.

Por último, foi também notório a emergência de tópicos rela-
cionados com os compostos biologicamente ativos e prebió-
ticos que podem ser valorizados a partir das matérias-pri-
mas e produtos associados à nossa indústria. Esta é uma área 
de interesse crescente, e que foi parcialmente explorada no 
passado ao nível de certas espécies de resinosas e folhosas, 
mas que ainda pode ser aprofundada face à multitude de 
compostos e de potenciais aplicações. Esta temática foi bem 
demonstrada nos trabalhos: “Beneficial effects of compounds 
extracted from Eucalyptus globulus biomass on skin health, 
Moreira et al.” e “Production of Prebiotics using Bleached Kraft 
Pulp from Eucalyptus Globulus, Henriques et al”.

Figura 2. Novas processos e aplicações para a produção de “bio-based products”

Acrescentar Valor através das Biorefinarias

A definição de biorefinarias, associadas à indústria de pas-
ta e papel, tem variado ao longo dos últimos anos mas a 
descrição genérica inclui “todos os processos integrados de 
produção de biomateriais, bioprodutos, biocombustíveis e 
bioenergia a partir de material ligno-celulósico”. Na verda-
de, a indústria nórdica já se apropriou desta terminologia,  
incluindo neste caso as próprias fábricas de pasta kraft, ou 
seja, as “biorefinarias kraft”. De facto, a pasta e papel são já 
bioprodutos eles próprios!

Mas, assumindo a definição mais ampla de biorefinarias as-
sociados a novos processos e/ou produtos, esta conferência 
foi prolífica em trabalhos de desenvolvimento focados num 
novo futuro para a indústria. Um futuro que é perseguido 
por muitos, com elevada concorrência, e diversas barreiras 
científicas, tecnológicas e comerciais. Não obstante, múlti-
plas abordagens em termos de matérias-primas, processos 
e produtos foram apresentadas no conjunto dos trabalhos 
submetidos.

A este respeito, o processo sulfito voltou a ressurgir como 
tema de discussão técnico-científica para a valorização dos 
componentes da madeira. As apresentações orais “A Re-
view of Xylose Valorisation Pathways and Technologies for 
Caima Mill, Sêco et al” e “On the potential for producing acetic 
acid and furfural in Caima mill, Postoronca et al” são traba-
lhos que nos relembram do potencial do processo ao sulfito. 
De facto, o centenário processo ao sulfito é uma tecnologia 
provada e conhecida na sua habilidade de desconstruir a 
madeira nos seus constituintes fundamentais. Algo que o 
processo kraft ou outros novos processos (e.g. ácidos mine-
rais, líquidos iónicos, solventes eutéticos, solventes orgâ-
nicos) ainda não o conseguem fazer de forma eficiente ao 
nível industrial.

Outra área com especial relevo nesta conferência esteve as-
sociada a trabalhos de desenvolvimento de separação, pro-
cessamento e aplicações de Lenhinas Kraft. O “lado negro” 
das fábricas de pasta tem tido inúmeros desenvolvimentos 
técnico-científicos nos últimos anos e alguns projetos-piloto 
e industriais têm surgido na sua esteira. Alguns dos traba-
lhos apresentados trouxeram à luz a complexidade que
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Uma tendência clara desta conferência foi a diversificação 
de trabalhos em temas associados às aplicações papeleiras 
como o “tissue” e “packaging”, com alguma diminuição dos 
temas associados a papéis gráficos, isto quando comparado 
a versões anteriores da conferência. Esta tendência científi-
ca como que acompanha a tendência dos mercados destes 
produtos, acelerada pelo impacto do COVID-19, que intensi-
ficou o crescimento na utilização de papéis higiénicos e em-
balagem, e que ao mesmo tempo acelerou o decréscimo glo-
bal no consumo dos segmentos gráficos. Alguns trabalhos

Os últimos anos têm acentuado o reconhecimento que as fi-
bras de celulose são de facto um material especial e com um 
potencial que vai além das aplicações papeleiras típicas. Esta 
tendência, também decorrente da evolução dos mercados 
clássicos da pasta para papel, é amplificada pelo crescente 
interesse das indústrias dos polímeros, materiais e têxtil em 
fontes alternativas, de base renovável e biodegradáveis.

O interesse está a aumentar nas celuloses micro e nanofi-
brilares, ou nanoceluloses, que representam supraestrutu-
ras de fibras de celulose. Estes materiais têm sido avaliados 
como agentes de resistência mecânica e funcionais em papel 
e cartão, modificadores de viscosidade em sistemas à base de 
água ou como um material de barreira de oxigênio no sector 
da embalagem. Existe uma grande variedade de famílias de 
nanocelulose; famílias com propriedades diferentes po-
dem ser diferenciados em função do método de fabricação. 
Os grupos principais incluem celulose nanofibrilar (NFC), e 

que se destacaram nestas temáticas foram: “Embossing In-
fluence on the 3D Structure and Key Properties of Tissue 
Paper, Curto et al.”, “Eucalyptus bark pulp as an alternative 
source of cellulosic Fibers for Tissue Paper Production, Carta 
et al.”,  “Development of new photopolymerizable paper coat-
ing formulationsbased on tung oil for sustainable paper pa-
ckaging, Silva et al.” e “Synergistic Biocide Systems to Control 
Microbiological Activity and to Relieve the Water Cycles in 
Packaging Paper Production, Imhof et al”.

celulose microfibrilar (MFC). O trabalho “Micro-Fibrillated
Cellulose (MFC) in Tissue – Definition, Production and Appli-
cation, Santos et al.” é um bom resumo das aplicações no 
papel tissue. Outros trabalhos associados às nanoceluloses 
também são de registar, tendo em conta a sua associação a 
fontes de matéria-prima alternativas (ver capítulo seguinte).

Um outro exemplo claro dessa potencial diversificação está 
na utilização de pasta solúvel na produção de fibras regene-
radas de celulose para aplicação têxtil, como por exemplo a 
Viscose, Lyocell, Carbamato, Ioncell ou outras. O trabalho 
“Effect of Sulphite Dissolving Pulp Properties on Performan-
ce in Viscose Production: a Pilot Scale Experience, Evtuguin 
et al.” é um trabalho “quase pioneiro” apresentado nos En-
contros Tecnicelpa em Portugal e que pode antecipar uma 
nova tendência de investigação em Portugal nesta área, 
face ao impulso científico que esta temática tem colhido ao 
nível internacional. 

Tissue e Packaging como “novas” aplicações papeleiras

Novas aplicações de Fibras Celulósicas a ganharem terreno 

Figura 3. Evolução do foco para tissue e packaging

Figura 4. Evolução da pasta até à fibra têxtil de celulose
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Figura 5. “Novos” caminhos para diversificação de fontes de matéria-prima  

Por último, é de ressalvar uma expansão dos trabalhos de 
investigação científica a fontes de matéria-prima alternati-
vas para a aplicação em papéis de tissue, packaging ou ou-
tras. Esta tendência também se insere no “Zeitgeist” atual 
na procura de conceitos inovadores, de sustentabilidade e 
de economia circular associados à nossa indústria. A uti-
lização de casca de eucalipto, palha ou bamboo como fon-
tes de fibra têm desafios técnicos que não são despicientes, 
mas o facto é que o ecossistema científico e económico está 
agora preparado para a procura de soluções diferentes e

Outro aspeto emergente na indústria centenária como a 
nossa, é a crescente aplicação de ferramentas digitais avan-
çadas. A chamada digitalização da economia é um processo 
imparável, mas a aplicação destes conceitos nem sempre 
é efetiva. Um bom exemplo da aplicação de ferramentas 
digitais é o trabalho “e-globulus – A Driver for Knowledge 
Transfer in Eucalyptus and Forest Management, Quintela et 
al.”, que capitaliza o conhecimento silvícola e florestal das 
últimas décadas em algo de prático e acessível (“slick and 
smart”) ao serviço da fileira florestal nacional. 

O tecido técnico-científico nacional (florestal e industrial) 
está ao nível dos melhores ao nível mundial. É preciso não 
esquecer! É por isso fundamental pensar em formas de 

Em suma, este Encontro da Tecnicelpa permitiu compro-
var que o tecido técnico-científico da indústria se renova 
continuamente e que de certa forma é o farol que ilumina 
o caminho que a indústria pode trilhar no futuro. O futuro 
ninguém o conhece nem ninguém o pode prever, mas uma 

coisa é certa, não faltarão múltiplas oportunidades para a 
indústria se desenvolver e encontrar um novo paradigma 
industrial e económico num período pós-pandémico… que 
se espera menos distópico que o ano que passou. 

inovadoras que possam acrescentar valor à indústria. Os 
trabalhos que se podem ressalvar nesta temática foram: 
“Eucalyptus bark pulp as an alternative source of cellulosic 
Fibers for Tissue Paper Production, Carta et al.”, “Bamboo as 
a non-traditional Lignocellulosic Resource for the Nanoce-
llulose Production: Guadua trinii AND Guadua angustifolia, 
Gárate, et al.”, “Use of Different Wheat Straw Lignocellulose 
nanofibers in Carboard Recycling Process, Rodriguez et al.” e 
“Enzymatic wheat straw lignocellulose nanofibers for food 
packaging formulation, Rodriguez et al.”.

alavancar o conhecimento acumulado de décadas e trans-
feri-lo de forma eficaz para o terreno e, se possível, com es-
tratégias de “escala”. Esta é uma tendência de futuro, tanto 
ao nível florestal como industrial.

Outro bom exemplo de aplicação de conhecimento cientí-
fico acumulado, neste caso nos resíduos (e.g. lamas de cal, 
dregs e grits), foi o trabalho “Implementation of two Circular 
Economy Demonstration Cases in Portugal: Challenges and 
Learnings, Almeida et al.”. Este trabalho, em particular, su-
porta também a visão de que a indústria de pasta e papel 
é um pivot da economia circular e que é possível valorizar 
correntes residuais do processo em novas aplicações de va-
lor acrescentado, como os betões pré-fabricados e asfaltos.

Um admirável mundo novo de matérias-primas, para além da madeira 

Digitalização, Economia Circular e Alavancagem de Conhecimento

O Futuro da Indústria por múltiplos Caminhos e Veredas
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A realização da XXV Conferência da Tecnicelpa ficará para 
sempre nas nossas memórias. Não só pelo facto da qualida-
de do programa, sessões e apresentações, que vem demons-
trando ao longo das últimas 24 edições, mas principalmente 
por ter sido efetuada num ambiente exclusivamente digital. 

A era digital não é o futuro, é o presente, cada dia mais 
presente e influente nas nossas vidas, na forma como inte-
ragimos, como nos organizamos e que impreterivelmente 
levará a uma mudança na forma como trabalhamos e pro-
duzimos, criando oportunidades, mas sobretudo impondo 
uma mudança estratégica nas organizações.

Na nova era digital e da indústria 4.0, será muito difí-
cil para as organizações criar todas as novas capacidades 
avançadas necessárias para a mudança estratégica, o que 
abre mais espaço para a procura externa de soluções prin-
cipalmente de uma forma colaborativa. Isto significa que o 
papel dos fornecedores na cadeia de valor será de extrema 
importância não só no tradicional fornecimento de produ-
tos, mas principalmente no codesenvolvimento de uma 
forma colaborativa em soluções principalmente nas áreas 
de otimização de processo, melhoria de qualidade e em úl-
tima instância no desenvolvimento de novos modelos de 
negócio com a possibilidade de criação de novos produtos.

Nas sessões técnicas apresentadas ao longo dos quatro dias 
da conferência tivemos bons exemplos de como os fornece-
dores das pasta e papel estão empenhados no desenvolvi-
mento das novas soluções.

Na primeira sessão técnica dedicada a energia e ambiente, 
tivemos 3 apresentações. A primeira, “Knowledge Based 
Control and Leak Detection for High Pressure Boiler Water 
Treatment” apresentou uma solução de controlo automáti-
co para deteção de fugas em caldeiras baseada no balanço 
de massa químico. A segunda apresentação “Methanol Puri-
fication, A Recovery Case Möstreas” focou-se numa solução 
inovadora de uma unidade de purificação de metanol que 
produz biometanol que pode ser usado como fuel. Por últi-
mo, “Membrane Bioreactor (MBR) Technology: Water Reu-
se and Colour Removal” que apresentou a tecnologia MBR

(Bioreactor de Membrana) que permite simplificar e tornar 
mais eficiente o processo de tratamento de efluentes.

O segundo dia da conferência foi dedicada à produção do 
papel. A primeira sessão técnica com 3 apresentações. No 
primeiro tema “Synergistic biocide systems to control micro-
biological activity and to relieve the water cycles in packa-
ging paper production” foi apresentado o sistema biocida 
Dilurit Car-System que permite controlar de uma forma 
económica e efetiva a microbiologia na parte húmida e 
preparação de pastas das máquinas de papel. O segundo 
tema “Different Vacuum Solutions for new paper machines 
and rebuilds”, onde foram apresentadas diferentes soluções 
para os sistemas de vácuo por forma a melhorar o processo 
e diminuir os consumos energéticos. A terceira apresen-
tação “Cationic Starch Substitution” apresentou o Drytec 
Gamma, uma gama de polímeros sintéticos com o intuito 
de substituir parcial ou totalmente o amido.

Na segunda sessão técnica do dia foram apresentados 2 te-
mas. O primeiro “Micro-Fibrillated Cellulose (MFC) in Tissue 
– Creation and Application” focou-se nas potencialidades 
e vantagens do uso de MFC na produção do papel Tissue. 
A segunda sessão “The Quality Management System takes 
a step forward towards a autonomous mill” foi apresentado 
um sistema QCS com controlo avançado e modelos prediti-
vos de modo a otimizar a qualidade do papel e melhorar a 
eficiência das máquinas caminhando para um nível supe-
rior de autonomia.

Por último, tivemos o dia dedicado à produção de pasta 
com 2 sessões técnicas. 

Na primeira sessão técnica, na primeira apresentação “The 
Hidden Costs Of Chlorine Dioxide” foram apresentados os 
custos económicos e sustentáveis de produção de ClO2 que 
se devem ter em atenção quando na escolha de nova tec-
nologia de branqueamento. A segunda apresentação “TCF 
PULP BLEACHING FOR VISCOSE PULP PRODUCTION” 
focou-se nas vantagens técnicas e económicas no bran-
queamento TCF com ozono e peroxido de hidrogénio, e as 
diferentes sequências para a produção de pasta de viscose.

de fornecedores (comerciais)

AMADEU SANTOS
Sócio n.º 1107

SESSÕES TÉCNICAS
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Para encerrar esta sessão “Modern Oxygen Delignification 
Concept and Control Parameters” onde foi apresentado o 
conceito de deslignificação por oxigénio e a importância da 
aplicação de sensores para operação e controlo de todo o 
processo.

Por último, uma sessão pessoalmente especial, onde o prin-
cipal tema foi a digitalização e controlo avançado. Na “The 
New Era of Digitalization in Pulp Mills” foi apresentada a 
plataforma Metris e todas as suas aplicações e tecnologias 
de suporte à digitalização. Finalmente na apresentação 
“Evaporation Plant and Recovery Boiler Optimization Utili-
zing Model Predictive Control” foi apresentado um caso de

como o controlo avançado pode ajudar a diminuir a varia-
bilidade do processo permitindo uma maior produção, nes-
te caso particular na evaporação e caldeira de recuperação.

O futuro é desafiante, mas as soluções apresentadas por 
todos os fornecedores ajudam-nos a acreditar que a nossa 
indústria da pasta e papel estará mais uma vez à altura de 
todos os desafios, tornando os seus processos mais eficien-
tes e sustentáveis, usando o digital não como o principal 
inimigo do papel, mas como alavanca para a possível utili-
zação deste produto milenar nas mais diversas utilizações 
da nossa sociedade, atuando assim de uma forma mais sus-
tentável e responsável para o futuro do nosso planeta.

O tema celulose micro/nanofibrilada (CMF/CNF, também 
designada por nanocelulose) foi abordado em 7 trabalhos 
de investigação e desenvolvimento apresentados em e-pos-
ters e 3 em comunicações orais, distribuidos pelas sessões 
dedicadas a matérias-primas, papermaking e biorrefinaria, 
tendo sido também o tema de uma das sessões plenárias, 
demonstrando a revelância e atualidade deste tema.

O conjunto dos e-posters sobre este tema abrange os de-
senvolvimentos mais recentes no que se refere a maté-
rias-primas, produção, propriedades e aplicações. Consi-
derando esta transversalidade e qualidade dos trabalhos 
apresentados, foi selecionado este tema para resumir as 
principais conclusões, de acordo com a informação dispo-
nibilizada nos posteres e nos resumos.

A diversidade de matérias-primas para produção de CMF/ 
/CNFs está patente nos trabalhos apresentados: acácias, 
serrim de eucalipto, palha de trigo, pasta kraft de eucalip-
to branqueada (BEKP) e pasta não branqueada de resinosa. 
A avaliação das propriedades é elencada na maior parte dos 
trabalhos. Nas aplicações contemplam-se filmes produzi-
dos com CMF/CNF e a avaliação de propriedades mecânicas

e barreira na perspetiva de aplicação em embalagens, bem 
como aplicação na superfície de papel para melhoria de 
qualidade de impressão. Um dos trabalhos contempla ainda 
processamento e avaliação tecno-económica numa perspe-
tiva integrada de produção de CMF/CNF e outros produtos.

Celulose micro/nanofibrilada: 
fontes, produção e aplicações

PAULA PINTO
Sócio n.º 1158

Tópicos dos e-posteres sobre tema celulose
micro/nanofibrilada na XXV Conferência Internacional 

da Floresta, Pasta e Papel e XI CIADICYP 2021

E-POSTERES (temas em destaque)
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No P-06 é apresentada a prova de conceito de produção 
de nanocelulose a partir de materiais lenhocelulósicos 
alternativos, neste caso acácias, através de processos con-
vencionais para a primeira etapa de produção de pasta (co-
zimento kraft e branqueamento), e processos já desenvol-
vidos para a produção de nanocelulose. Para a produção de 
nanocelulose foram realizadas 2 abordagens paralelas de 
pré-tratamento após refinação da pasta, uma enzimática e 
outra oxidativa, seguindo-se em ambos os casos tratamento 
mecânico em homogeneizador de elevada pressão. As na-
noceluloses foram caracterizadas e foram produzidos filmes 
para avaliação quanto a propriedades óticas e mecânicas.

O cenário de produção de CMF/CNF a partir de serrim de 
eucalipto foi alvo de estudo em dois trabalhos, P-33 e P-35. 
No primeiro trabalho é apresentado o cozimento à soda e 
uma etapa oxidativa, seguida de ação mecânica para pro-
dução de CMF, que é extensivamente caracterizada. É tam-
bém uma prova de conceito de produção de CMF a partir 
de materiais alternativos, demonstrando adicionalmente 
que a pasta produzida pelo processo adotado requer me-
nor intensidade de fibrilação mecânica do que pasta kraft 
branqueada de eucalipto. No segundo trabalho os autores 
apresentam uma abordagem integrada com produção de 
uma corrente rica em xilose, lenhina e CMF/CNF. Neste 
caso, é realizado primeiro o tratamento hidrotérmico do 
serrim, seguido de deslenhificação em meio alcalino e de 
uma etapa oxidativa para produção de celulose que é en-
tão sujeita a tratamento enzimático e/ou mecânico. São 
apresentadas as condições de pré-tratamento para obten-
ção de CMF (refinação 1500 rpm PFI a consistência 10%) ou 
de CNF (tratamento enzimático a consistência 10% por 2 h 
a 50ºC), seguindo-se em ambos os casos o processamento 
em homogeneizador de elevada pressão. Nesta sequência, 
estima-se obter 308 kg CMF/CNF por ton de serrim (base 
seca) e assumindo um cenário de processamento anual de 
50.000 tons de serrim, os custos de produção para CNF e 
para CMF estimam-se em 0,89 USD/kg e 0,99 USD/Kg, res-
petivamente. Os autores referem que o estudo prosseguirá  
avaliando o impacto de integração energética.

A produção laboratorial de MFC a partir de pasta não bran-
queada e uma estratégia para redução do teor de água com 
avaliação do seu desempenho como aditivo de resistência 
na perspetiva de produção de papel e de cartão, foram os 
destaques no P-32. Concluiu-se que a remoção de água, se-
gundo esta estratégia que envolve coagulação/floculação 
da CMF com aditivos comerciais, reduz o benefício da adi-
ção em massa de CMF nas propriedades papeleiras.

Os trabalhos P-14, P-37 e P-39 são dedicados a estudos de 
aplicação de CMF/CNF.

O estudo do potencial da aplicação de nanoceluloses para 
melhoria da qualidade de impressão foi apresentado no 

trabalho P-14. Foram avaliadas 2 CMFs e 2 CNFs, indican-
do-se no trabalho completo os resultados de caracterização. 
A aplicação na superfície do papel foi realizada para pick-ups 
de 2,4 g/m2 (sem amido) e 5,4 g/m2 (com amido) e a qualidade 
de impressão avaliada através de comparação da área ga-
mut, densidade ótica do preto e trespasse. A caracterização 
das CMF/CNFs e as diferenças observadas no efeito conse-
guido permitiu aos autores concluir que é obtida melhor 
qualidade de impressão com CNFs pela sua mais elevada 
fibrilação e exposição de grupos hidroxilo e carboxilo. Foi 
também observado um efeito positivo na formulação com 
amido e CNFs, atribuído ao fecho da estrutura promovido 
pela CNF que previne a penetração do amido que, por sua 
vez, retém os pigmentos de tinta na superfície do papel.

O P-37 apresenta resultados da combinação de nanofibras 
de palha de trigo (obtidas por deslenhificação pelo processo 
Specel®, seguido de tratamento enzimático e processamento 
em homegeneizador de elevada pressão)  por extrusão com 
poli(ácido láctico) e com Ecoflex® para produção de emba-
lagens flexíveis para alimentos. Os filmes produzidos foram 
extensivamente caracterizados, apresentando-se proprieda-
des-barreiras a vapor de água, com valores de taxa de trans-
missão (WVTR) entre 3,8 e 9,6 g/h.m2. Embora não especi-
ficando as formulações, os autores concluem que a adição 
de nanofibras lenhocelulósicas promovem boa estabilidade 
térmica, efeito barreira na gama ultra-violeta e permeabili-
dade ao vapor mais elevada do que materiais semelhantes, 
direcionando a aplicação para embalagem de vegetais.

Melhorar a reciclabilidade e compostabilidade de emba-
lagens foi a perspetiva apresentada no trabalho do P-39. 
Trata-se de um trabalho realizado com CNF comerciais 
aplicadas em filmes de 12, 50 and 100 µm sobre folhas de 
gramagem 115 g/m2, comparando-se com um amido ca-
tiónico comercial. Entre várias propriedades foi avaliado 
o ângulo de contacto estático e dinâmico com água e óleo, 
bem como transmissão de vapor de água e resistência à gor-
dura. Os autores indicam que a CNF carboximetilada reduz 
a porosidade do papel e promove propriedades-barreira 
a gordura e apresenta o ângulo de contacto estático com 
água mais baixo entre todas.

Da análise global dos trabalhos salienta-se a construção 
do conhecimento da relação entre propriedades das CMF/ 
/CNFs, como dimensões, fator forma, área de superfície, 
carga, grupos funcionais, e o desempenho em aplicações es-
pecíficas, determinante para adequar o seu processo de pro-
dução ou modificação posterior ao fim desejado. A elevada 
capacidade de retenção de água, inerente à sua estrutura, 
continua a ser um fator a contornar para algumas aplica-
ções. As áreas de trabalho futuro dos grupos de investigação 
dedicados a este tema contemplam redução de custos, bem 
como novas formulações com CMF/CNFs que permitam ex-
plorar todo o seu potencial.
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P-06 - VALORIZATION OF INVASIVE TREE SPECIES IN 
THE PRODUCTION OF NANOCELLULOSE
J.A.F. Gamelas, L. Alves, E. Potsi, P.J. Ferreira, M.G. Rasteiro, 
M.G.V.S. Carvalho

P-14 - PAPER COATING WITH NANOCELLULOSES FOR 
IMPROVED PRINTING QUALITY
Ana F. Lourenço, José A. F. Gamelas, António M. Sousa, Pe-
dro Sarmento, Paulo J. T. Ferreira

P-32 - STUDY OF THE DEHYDRATION AND REHYDRA-
TION CAPACITY OF MICROFIBRILLATED CELLULOSE 
(MFC)
González, G., Colmenarez Lozada, O., Ehman, N., Felissia, 
F.E., Area, M.C., Vallejos, M.E.

P-33 - MICROFIBRILLATED CELLULOSE PRODUCTION 
AS ALTERNATIVE OF EUCALYPTUS SAWDUST VALO-
RIZATION IN A BIOREFINERY SCHEME
Ehman Nanci, Iglesias María Celeste, Felissia Fernando, 
Vega Beatriz, Area María Cristina, Peresin Maria Soledad, 
Vallejos María

P-35 - TECNO-ECONOMIC ASSESSMENT OF CNF AND 
CMF PRODUCTION FROM FORESTRY INDUSTRIAL 
WASTES FOR A MULTIPRODUCT BIOREFINERY
Clauser Nicolás M., Felissia Fernando E., Area María C., 
Vallejos María E.

P-37 - ENZYMATIC WHEAT STRAW LIGNOCELLULOSE 
NANOFIBERS FOR FOOD PACKAGING FORMULATION
Isabel Bascón-Villegas, Eduardo Espinosa, Fernando Pé-
rez-Rodríguez, Elena Carrasco, Miguel Pereira, Alejandro 
Rodríguez

P-39 - EFFECT OF DIFFERENT NANOFIBERS OBTAINED 
FROM LIGNOCELLULOSE AS BARRIERS FOR PAPER PA-
CKAGING
Úrsula Fillat, Priscilla Vergara, Juan Carlos Villar, Nuria 
Gómez

Apesar de todas as adversidades inerentes ao contexto de 
pandemia, a conferência conjunta TECNICELPA e CIA-
DYCIP registou uma das maiores audiências de sempre, 
com um programa internacional de excelência, completo, 
equilibrado, desafiante, cobrindo toda a cadeia de valor, 
da floresta ao processo e produto, à biorrefinaria e aos no-
vos bioprodutos de base florestal. Cerca de 25% das comu-
nicações tiveram origem em empresas, vindo as restantes 
75% das universidade e centros de I&D, o que denota a re-
levância da ciência e tecnologia neste domínio e da sólida 
relação entre a academia e as empresas do sector florestal, 
da pasta e do papel.

As florestas são a base do sector pasta e papel e um garante 
da sustentabilidade do planeta, nas suas vertentes econó-
mica, social e ambiental. 12% das comunicações da confe-
rência cobriram o tema da floresta. O processo e produto 
representaram 18% do programa, evidenciando o papel 
da investigação e da inovação no domínio do core busi-
ness. Destaca-se, no entanto, o facto de mais de 50% das 
comunicações se enquadrarem na área da biorrefinaria e 
bioprodutos. O peso relativo deste tema é uma evidência 
inequívoca dos desafios e, particularmente, das oportuni-
dades que este sector atravessa, e de como o mesmo está 
preparado para contribuir para as ameaças que a humanida-
de enfrenta, nomeadamente ao nível das alterações climáti-
cas e da dependência dos recursos fósseis. Exemplos destes

Um programa desafiante, duas 
excelentes palestras convidadas

PASCOAL NETO
Sócio n.º 605
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desafios e oportunidades são os temas apresentados nas 
duas palestras plenárias convidadas desta conferência.

Orlando Rojas, Professor na Universidade de Aalto (Finlân-
dia) e na Universidade de British Columbia (Canadá), pre-
senteou-nos com um inspirador e desafiante tema: como a 
nanotecnologia, conjugada com os paradoxos do processo 
tradicional de fabrico de papel, pode conduzir a novos e 
avançados materiais baseados em nanocelulose. As fibras 
celulósicas papeleiras, com dimensões na escala mili- e mi-
cro-métrica, podem ser desconstruídas até estruturas de 
dimensões nanométricas recorrendo a processos mecâni-
cos, combinados ou não com pré-tratamentos químicos e 
enzimáticos. As nanoceluloses obtidas são de facto materiais 
completamente distintos das fibras que lhes deram origem, 
podendo ter aplicações tão diversas como super-adesivos, 
têxteis, filmes, electrónica impressa, ou no desenvolvimen-
to de resistências mecânicas e de propriedades de barreira 
em papéis de embalagem. Apesar da tecnologia de produção 
destas nanoceluloses estar ainda, essencialmente, numa fase 
de desenvolvimento piloto ou industrial, a otimização de 
processos e redução de custos de produção observadas nos 
últimos anos abrem perspetivas para um emergente porte-
fólio de produtos e aplicações baseados em nanotecnologia, 
potencialmente substitutos de produtos de origem fóssil.

Pedro Fardim, Professor da Universidade de Leuven (Bélgi-
ca) apresentou-nos quatro exemplos de inovação recentes 
no processo de produção de pasta e de papel e biorrefinaria, 
que ilustram o papel fulcral da ciência no desenvolvimen-
to da bioeconomia de base florestal. Uma nova sequência 
curta de branqueamento de pastas químicas (OO

PBA
D

0
E

OP
), 

que envolve um ataque seletivo ao ácido hexenurónico, 
permite reduzir químicos, tempo e energia no processo. No 
domínio do papel, apresentou-nos uma tecnologia de pro-
dução de branqueadores óticos (OBA) baseada em polissa-
carídeos, que pode vir a constituir uma alternativa interes-
sante aos OBAs derivados de estilbeno. Na perspetiva da 
biorrefinaria de base florestal foi apresentada uma aborda-
gem inovadora, processo hidrotrópico, de base aquosa, que 
permite fracionar os principais componentes da biomassa 
para posterior valorização. Como exemplo de novas poten-
ciais aplicações para a celulose, Pedro Fardim apresentou 
o case study da produção de micro-esferas de celulose para 
aplicação em libertação controlada de fármacos ou encap-
sulamento de catalisadores para funcionalização de fibras 
celulósicas.

Globalmente, esta conferência conjunta Tecnicelpa e CIA-
DYCIP constituiu, assim, uma excelente mostra das mais 
recentes evoluções técnicas e científicas do domínio da 
floresta, pasta, papel, biorrefinarias e bioprodutos e uma 
evidência da vitalidade do sector e de como este se está a 
posicionar para a moderna bioeconomia de base florestal.

A terminar, fica um agradecimento especial a todos os au-
tores bem como a todos os membros da Comissão Científica 
da Conferência, que contribuiram de forma decisiva para a 
excelência do programa desta nossa conferência.

ORLANDO ROJAS
Durante o decorrer da Plenária I

PEDRO FARDIM
Durante o decorrer
da Plenária II
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Um ambiente diferente e pouco usual foi o que marcou a 
realização do “Nosso evento”  – “XXV TECNICELPA / XI 
CIADICYP Conference 2021”. 

Desta vez, não foram possíveis os habituais momentos de 
interação e convívio que o “Nosso  evento “ nos tem propor-
cionado ao longo dos anos. Faltou uma saudação, um aper-
to de mão , um abraço, ou até mesmo uma boa conversa, 
quer técnica ou de circunstância. 

Apesar de não termos tido a oportunidade de caminhar 
pelo centro de exposição e visitar cada “stand”, foi-nos 
possível “navegar” pela EXPOCELPA e visitar as empresas 
para conhecer as suas propostas ou procurar um esclareci-
mento junto dos seus colaboradores para algo que nos des-
pertou curiosidade.  

Seguramente, quem “caminhou” pela EXPOCELPA ficou 
satisfeito e orgulhoso com o que pôde observar e constatar 
acerca das empresas que participaram. 

É notório que as empresas do nosso setor que produzem 
Pasta & Papel em Portugal, não só são pilares importantes 
para a economia do nosso país, como também são geridas 
por valores elevados de Sustentabilidade, Inovação, Com-
petitividade e com Modelos de Negócio responsáveis, o que 
nos augura um futuro promissor para a nossa geração e 
para os vindouros. 

Para quem visitou a Expocelpa certamente não terá ficado 
indiferente à crescente promoção de soluções de gestão de 
dados, automação e digitalização. 

Fabricantes de equipamentos, produtores de especialida- 
des químicas, fornecedores de soluções de automação e 
fornecedores de serviços, motivados pela crescente ne-
cessidade de apresentar novas soluções para a Indústria e 
aumentar a sua competitividade, vêem a automação, digi-
talização e  gestão de dados como uma etapa crítica para o 
futuro.  

A crescente necessidade de “fazer mais com menos”  eleva 
a criatividade das pessoas, incentivando a colaboração dos 
fornecedores e dos Produtores de Pasta e Papel. Tal desafia-
-os a encontrar soluções que permitam um maior controlo 
dos processos, reduzindo o desperdício e aumentando a efi-
ciência dos  processos produtivos e a qualidade do produto.

Devido ao crescente acesso a novas tecnologias e à adap-
tação de outras existentes, foram desenvolvidos novos 
analisadores que dão outra dimensão à aquisição, leitura e 
interpretação de dados. 

A sua influência na condução dos diferentes processos de 
produção tem agora um novo desafio: procurar aumentar 
a velocidade a que os dados estão disponíveis, de forma a 
conseguir-se minimizar as  “perdas processuais”. 

A sua disponibiliade imediata, associada a modelos ma-
temáticos, conduz a uma monitorização mais precisa dos 
diferentes processos, permitindo avaliar melhor a sua in-
teracção. 

Esta sistematização e centralização de dados, junto com 
uma partilha segura e confidencial em rede, permitirá 
usufruir da enorme capacidade computacional existente 
viabilizando o desenvolvimento de modelos matemáticos 
preditivos, baseados em análise multivariável e suportados 
por sistemas de inteligência artificial que colocam a opera-
ção dos processos um passo à frente do presente. 

Esta nova realidade influenciará a indústria, que exercerá 
a sua atividade produtiva com um maior controlo e enten-
dimento do impacto e interação dos seus processos. Evitan-
do o erro e corrigindo antecipadamente, reduzir-se-á o des-
perdício, a eficiência dos processos aumentará e a atividade 
será exercida de uma forma mais sustentável.

Expocelpa

JORGE RIBEIRO
Sócio n.º 701
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Face ao atual panorama que enfrentamos devido ao 
COVID-19, cabe-me agradecer à organização do “Nosso 
evento”  – “XXV TECNICELPA / XI CIADICYP Conferen-
ce 2021” pela sua dedicação e superação na organização de 
algo que há um ano me parecia quase impossível.

Obrigado, pois, pelo planeamento, organização e coordena-
ção das várias vertentes do “Encontro”, que de uma forma 
natural já eram conhecidas e testadas no formato presen-
cial, realizando-se agora com sucesso no formato digital e 
com um grau notável de interação entre os assistentes.
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Nada como ouvir os responsáveis das principais empresas 
de Pasta e Papel de Portugal no final de uma Conferência 
dedicada ao que de melhor se faz no âmbito da investigação 
e desenvolvimento nas Universidades, Institutos de Inves-
tigação e Empresas deste sector, que cada vez mais se quer 
posicionar num futuro focado em ultrapassar os desafios 
do combate às alterações climáticas e da transição digital.

Neste fórum estiveram presentes António Redondo, CEO 
da Navigator Company, José Pina, CEO da Altri, Rúben 
Hernando, Diretor-Geral do Sul da Europa da DS Smith e 
Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova. A moderação esteve 
a cargo da jornalista Teresa Silveira.

A Pandemia por Sars-CoV-2 não podia deixar de ser tema 
de análise. À pergunta de como é que as empresas (The Na-
vigator Company, Altri, DSSmith e Renova) têm vivido es-
tes tempos conturbados, as respostas foram unânimes em 
considerar que todos têm resistido com grande estoicismo, 
principalmente porque as pessoas compreenderam des-
de cedo que só com união poderiam enfrentar uma crise 
ímpar e inimaginável. Uns negócios foram mais afetados 
que outros. Enquanto nos papéis de impressão e escrita não 
revestidos houve uma quebra no mercado devido à para-
gem das economias e ao teletrabalho, nos papéis Tissue e 
na Pasta (por arrasto com o aumento de procura na indús-
tria do Tissue) e papéis de Embalagem verificaram-se picos 
de procura associados ao pânico (incompreensível) de falta 
de papel higiénico nos supermercados e ao crescimento das 
compras online, no caso dos papéis de embalagem. Neste 
último caso verificou-se uma menor capacidade de recicla-
gem que, adicionado a um aumento da procura de papel 
para reciclar na China, fez com que o preço desta matéria-
-prima aumentasse substancialmente.

Nas quatro empresas foram implementados rigorosos pla-
nos de contingência com o objetivo último de proteger os 
seus colaboradores, garantindo simultaneamente a conti-
nuidade dos negócios. Não há relato de surtos de Covid-19 
nas empresas. As equipas de gestão tiveram de se ajustar a 
uma nova realidade, que exigiu uma maior gestão de curto

prazo, maior flexibilidade e maior rapidez nas decisões.  Foi 
unânime o realce dado ao comprometimento das pessoas, as 
quais responderam de forma muito positiva à adversidade.

Quanto aos desafios futuros, foram abordadas a transição 
climática e descarbonização e a floresta. A mensagem prin-
cipal foi a de que a indústria de pasta e papel quer alterar 
o seu paradigma, reforçando o seu papel na economia e na 
sociedade como uma indústria que utiliza uma matéria-
-prima natural, renovável e biodegradável, fator essencial 
para a luta contra as alterações climáticas e preservação 
do ambiente. Todas as empresas têm no seu portefólio de 
investimentos projetos para produção de energia verde, 
produção de papel de embalagem para substituição de 
embalagens de plástico descartáveis, para além de vários 
produtos derivados da madeira como sejam os biocombus-
tíveis e outros bioprodutos com aplicações várias na in-
dústria têxtil, farmacêutica, cosmética ou na produção de 
polímeros. A floresta é uma peça central no esforço global 
de descarbonização, devido à sua capacidade de sequestro 
de CO2 , com especial destaque para a floresta plantada de 
eucalipto, atendendo ao seu ciclo de crescimento rápido. 
Há uma oportunidade enorme para que a indústria de pas-
ta e papel tradicional se transforme para ocupar um lugar 
de destaque numa economia mais amiga do ambiente de 
forma sustentável.

A exploração sustentável da floresta é crítica para suportar 
este novo desiderato. Pena é que não haja, da parte das au-
toridades governamentais, uma estratégia clara e estável e 
ações concretas no terreno que permitam que as empresas 
de base florestal possam planear com confiança o seu “novo” 
futuro. Por outro lado foi consensual a ideia de que a floresta 
é muito importante para a atenuação dos desequilíbrios ter-
ritoriais, criando emprego e atraindo pessoas para o interior. 

Atendendo à atualidade do tema, foram pedidos comentá-
rios ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). Tal como 
está desenhado este plano está muito orientado para a ad-
ministração pública (75% dos 14.000 M€) contemplando, 
em termos de emprego, 15% da população Portuguesa. Não

Fórum de CEO´s

CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474
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é muito clara a possibilidade das grandes empresas se can-
didatarem a estes fundos que, para além da Administração 
Pública estão muito orientados para as PME. A floresta tem 
uma fatia pequena neste plano, com destaque para a gestão 
da paisagem, o que foi considerado pelos intervenientes 
como muito importante para tornar a floresta mais resis-
tente aos fogos. 

Por último, o debate centrou-se na perceção que a opinião 
pública tem do sector. Reconheceu-se que, apesar da exis-
tência de diferentes públicos (o rural e o urbano) com opi-
niões divergentes, há necessidade de alterar a política de 
comunicação das empresas. A mensagem tem que se focar no

que as empresas do sector podem e querem aportar a uma 
nova sociedade com uma crescente preocupação ambien-
tal e melhoria da qualidade de vida. Tem que se conquistar 
a sociedade para a ideia de que esta indústria não é mais 
uma indústria de pasta e papel do passado, mas sim um bio-
-indústria do futuro.

Uma nota final para a excelente organização desta 
XXV Conferência Tecnicelpa e XI Congresso do CIADICYP, 
realizados em conjunto, desta vez num formato digital, de-
monstrativa do importante papel que estas organizações 
também têm neste novo paradigma do sector. 

TERESA SILVEIRA
Chairman

JOSÉ PINA
ALTRI

RÚBEN HERNANDO
DS Smith

ANTÓNIO REDONDO
The Navigator
Company

PAULO PEREIRA DA SILVA
Renova
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Tive a possibilidade de acompanhar a última conferência 
da Tecnicelpa do ponto de vista do espetador e também 
através de uma pequena contribuição na forma de um pos-
ter, pelo que foi parte do caminho inerente à produção e 
submissão do mesmo. Não foi nada fácil fazer a gravação 
offline. Ao vivo e espontaneamente, sem dúvida é mais fá-
cil, foi uma excelente aprendizagem e há que dar muito va-
lor a quem produziu a apresentação oral ainda mais longa. 
Deu para sentir na pele as dificuldades.

É de saudar o esforço da organização e também a feliz esco-
lha da empresa que proporcionou a plataforma de interface 
que estava mesmo muito interessante. Na minha opinião, 
dadas as contingências provocadas pela pandemia, gostei 
muito desta forma de apresentação e divulgação. Creio que 
foi bastante feliz, tanto do ponto de vista da interface digi-
tal como das temáticas apresentadas, algumas de alto gaba-
rito e deveras inovadoras.

Comparativamente às conferências in loco, existe alguma 
perda humana que não será possível substituir, pelo que esta 
abordagem deverá ser encarada como uma alternativa viá-
vel em situações de crise, mas não deverá ser tomada como 
um padrão futuro. A interação entre seres humanos, as apre-
sentações e discussões orais ao vivo, o aumento da rede de 
contactos, o almoço e o jantar de gala, toda a tradição e ritual 
envolventes não são possíveis de contornar por via digital.

A taxa de uptime em modo streaming das apresentações e das 
discussões surpreendeu também e foi praticamente perfeita 
com poucas interrupções técnicas, permitindo assim fluidez 
no processo. O chamado merge dos vários intervenientes tam-
bém funcionou. A possibilidade de consulta offline após o tér-
mino da conferência, permitiu acompanhar as apresentações 
que perdemos por estarem em sala virtual paralela. Do ponto 
de visto técnico, roçou a perfeição. Valeu a pena o investi-
mento num serviço altamente profissional e personalizado.

A divulgação das temáticas foi clara e concisa, tendo existi-
do bons momentos de discussão. Não me parece que a ver-
tente chat para a colocação de questões seja a melhor, pois 
impede a interação entre quem questiona e quem apresenta, 
ou neste caso se presta a responder. No entanto e mais uma

Sucesso em tempo
de pandemia

RUI BELFO
Sócio n.º 1177

Modelo WEB CONFERENCE

Sessão de encerramento com Vitor Lucas, Pedro Silva,
Pascoal Neto e Paulo Ferreira.

vez, face às contingências foi bom. É de saudar o trabalho 
incansável dos moderadores ao tentarem completar e mo-
tivar este canal de comunicação. Cabe o agradecimento a 
todos os moderadores que se prestaram a esta árdua tarefa, 
proporcionando verdadeiros momentos de deleite a quem 
se encontrava a assistir remotamente.

Será interessante continuar a exploração destes novos ca-
minhos digitais? Poderá aproveitar-se estas novas plata-
formas ou vias digitais para se fazer o acompanhamento 
futuro de alguns projetos apresentados, numa espécie de 
contínuo até à próxima conferência. Onde estarão alguns 
dos processos descritos daqui a dois anos? Creio que muitos 
poderão ter a curiosidade e a vontade de acompanhar fu-
turos desenvolvimentos dos trabalhos, fazendo força para 
que aconteça a sua implementação. Assim, poderia dar-se 
continuação a esta vertente mais digital. Na área da forma-
ção contínua, uma plataforma idêntica permitirá o desen-
volvimento dos associados. A vertente de consulta offline 
poderá servir a quem não pôde estar na hora e local defini-
dos inicialmente.

Os conteúdos estiveram mais uma vez, como é tradição, 
num nível muito elevado.

Parabéns pelo esforço hercúleo de todos os organizadores, 
colaboradores e moderadores que nos fizeram chegar em 
condições muito difíceis, mas absolutamente viáveis mais 
uma conferência com o selo de qualidade Tecnicelpa. 

ad astra per aspera
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No primeiro dia (tarde) da XXV Conferência TECNICE-
LPA / XI CIADICYP 2021 revejo-me, confortavelmente 
instalada em frente ao computador, com um sol radiante 
a entrar sala dentro, convidado sempre bem-vindo e ga-
rante de boa disposição, certamente a sugestão para esta 
abordagem mais romântica da ideia do virtual. Devaneio? 
Talvez. É o pensamento a expressar o sentimento, quan-
do por sua vez o sentimento se apodera do pensamento. 
É uma confusão mais que confusa. Pois, não sei explicar 
como nem porquê surgiu esta memória de Gilbert Bécaud 
com a sua balada “l’important c’est la rose”. Vamos esperar 
pelo desenvolvimento do raciocínio que, na verdade, nem 
foi para aqui chamado.

Virtual: numa conversa casual recente com um dos nossos 
sócios, relembrei a primeira vez que tive de encarar essa 
inevitável realidade. EXPO 98: “Pavilhão da Realidade Vir-
tual”. Lembram-se? Uma verdadeira atração para os mais 
jovens. Horas e horas de espera. Tantas coisas tão mais inte-
ressantes para visitar, mas impossível deixar ali, sozinhas, 
duas crianças de 8 e 13 anos, irredutíveis. Conforta-me 
pensar que as minhas meninas, hoje mulheres, também 
elas acreditam, l’important c’est la rose.

Retenho o pensamento nesse passado mais distante, re-
cordando o ano 2000. Ao completar um ano na Tecnicelpa, 
tive o privilégio de participar no XVII Encontro de Viana 
do Castelo. Aquele que seria o meu primeiro encontro…
Tecnicelpa, claro. Talvez por isso foi, de todos, o mais mar-
cante. O final, em apoteose, com um espetacular fogo de 
artifício junto à Marinha, foi deslumbrante. A luz da men-
sagem “Parabéns Tecnicelpa” arrebatando o céu tornou-o, 
simplesmente, inesquecível. Completava, assim, a jovem 
Tecnicelpa vinte anos de existência. Passados outros vinte 
e mais oito Encontros, chegamos até aqui, com esta nova 
realidade.

Virtual: Criar algo que poderá vir a ser, antes de o ser, é uma 
de muitas definições. Um conceito deveras atrativo e que, 
como já referimos, em determinadas situações das nossas 
vidas, assume um caráter incontornável. São inúmeras as 
suas aplicações, em todo o género de projetos. É fantástico, 
através do virtual, ter a visão global de uma obra, antes da

sua edificação. O recurso a esta ferramenta permite ao 
“artista” compor, corrigir, alterar, antes de passar à obra 
definitiva. É tão útil quanto facilitador. Essa vantagem 
esteve patente nesta XXV Conferência. Finalizada a sua 
construção, foi possível ter uma visão real/virtual do 
evento antes dele acontecer. Foi uma experiência inédita 
na Tecnicelpa, e para mim, não apenas no formato. Habi-
tualmente ficava, a maior parte do tempo, confinada (des-
culpem o termo na ferida) à área da Receção/Secretariado, 
para receber e informar os participantes. Pela primeira 
vez, tive a oportunidade de assistir, do princípio ao fim, a 
todo o programa de 4 tardes. Essa foi uma das coisas boas. 
Outras, igualmente boas, não tiveram infelizmente, o seu 
espaço para acontecer. Outras houve ainda, imprevisíveis 
e menos boas, mas que aconteceram. Contudo, o balanço é 
seguramente positivo, isto no meu pensar e no meu sentir. 
Pensando sentindo, sentindo pensando, volto a Bécaud, à 
inspiração para estas linhas, às palavras com voz, balada 
que termina assim:

« …
Toi pour qui, donnant-donnant
J’ai chanté ces quelques lignes
Comme pour te faire un signe en passant
Dis à ton tour maintenant
Que la vie n’a d’importance
Que par une fleur qui danse
Sur le temps
L’important c’est la rose
L’important c’est la rose
L’important c’est la rose
Crois-moi »

A todos aqueles que interiorizaram a saudade da palavra 
amiga e do sorriso suspensos, esses, a quem faltou aquele 
abraço, quero dizer que também sentimos a sua falta, e que 
o tempo para o pensamento e o sentimento, em discurso 
direto, vai voltar. Não importa a forma em que se revela, 
l’important c’est la rose. Acredite.

L’ Important c’est la ROSE

CESALTINA BAPTISTA
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É certo que esta conferência lembrou-nos a todos e refor-
çou o valor e a importância da presença física das pessoas 
lado a lado nestes eventos, mas quem disse que não se 
consegue conversar e trocar experiências  numa webcon-
ference? Em 247 participantes presentes foram trocadas 
2581 mensagens e colocadas 182 perguntas aos oradores!

Lançamos ainda neste evento o TECNICELPA Challenge, 
para desafiar os nossos participantes a explorarem mais e 
melhor as funcionalidades da Webconference. Parabéns 
aos 3 vencedores que de forma arrojada conquistaram as 
medalhas propostas.

1º Lugar › GISELLE GONZÁLEZ
     Uma inscrição gratuita num evento Tecnicelpa 2021
2º Lugar › MOHIT SHARMA
     Uma anuidade gratuita como sócio Tecnicelpa
3º Lugar  › AMADEU SANTOS 
     Um livro “Marcas de água” edição Tecnicelpa

Eis aqui alguns testemunhos de participantes do evento. 
O nosso sincero MUITO OBRIGADA a TODOS.

I just wanted to write and congratulate Tecnicelpa on 
the exemplary way in which the recent conference was 
organised. To date, in the paper sector, this is probably 
the nearest any organisation has come to presenting 
a traditional technical conference using an online format. 
A notable feature was the use of pre-recorded 
presentations, then grouping the presenters in a live for
um to field questions. This removed all of the annoying 
problems which have become all too familiar – speakers 
forgetting to unmute, broadband connection failure, 
computer messages requesting reboot, and a host of other 
issues. It also made timing the event much easier; and in 
this I must congratulate the presenters, most of whom 
(except those giving plenary talks) were allotted just 15 
minutes to make their case, and they did so, in English 
(which in almost all instances was not their mother tongue) 
with ease. As such, it was very-much a model of how to 
run a complex, multi-speaker event, whilst minimising the 
almost inevitable technical issues that invariably arise. 

Even though vaccinations are starting to make 
a difference across the world, we are still not out of the 
woods as regards COVID-19. As such, other organisations 
have already transferred to an online format for events 
later this year, and more are likely to follow. I would 
suggest that serious consideration should be given 
to using the Tecnicelpa model as a basis upon which 
to host an event. 

Well done and best wishes,
Dr Daven Chamberlain
PITA Publications Editor

in a virtual Conference!

DULCE FARIA

NETWORKING
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„Congratulations on the successful online event. The current 
times surrounding COVID-19 are very challenging for all of 
us. That is precisely why it is important to use new formats 
for knowledge transfer and exchange. The event was very 
informative and offered interesting application examples. A 
good alternative, since one is not bound by time and space.“
Petra Hanke
ZELLCHEMING Managing Director

Quero dar os Parabéns pela organização brilhante da Confe-
rência e pela excelente adaptação aos tempos que vivemos.
João Duarte
Investigador | Laboratório de Ensaios, Desgaste
e Materiais - Instituto Pedro Nunes

Just a thank you for the organisation of the Tecnicelpa 
conference.

Everything was interesting, I had no issues with the plat-
form and the idea with the badges /challenge is very nice. 
Congratulations.
Florian Le Gallic,
Research Engineer / Phd Student - LGP2 (Laboratory 
of Pulp, Paper Science and Graphic Art)

Muchas gracias a vosotros TECNICELPA. Fue un verdadero 
placer participar en estas jornadas de Tecnicelpa y os felicito 
por la excelente preparación.
Ruben Hernando – DS Smith
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Foi um total de 104 trabalhos, entre papers e posters, que 
estiveram em discussão nos quatro dias da Conferência in-
ternacional da Tecnicelpa/CIADICYP. Neste novo formato 
de organizações ‘à distância’ foi possível avaliar a excelente 
qualidade e diversidade das contribuições recebidas e de-
batidas pelos congressistas.

Não sendo minha intenção avaliar globalmente a forma 
como decorreu o congresso, gostaria de salientar todo o 
esforço colocado em particular pelo Secretariado e toda a 
organização para tornar vivo e completo o debate, garan-
tindo a disponibilidade da informação administrativa e 
técnica e proporcionando fluidez no desenrolar dos traba-
lhos. Naturalmente que todos sentimos a ausência do calor 
humano, da discussão presencial, do contacto visual que 
tanto ajuda à criação de consensos e conforto na discussão 
de ideias e, claro, a oportunidade de partilhar momentos 
agradáveis com velhos e novos amigos.

Apesar de alguns problemas técnicos de comunicação – 
inevitáveis e ultrapassados sem problemas de maior – ge-
nericamente devemos reconhecer o mérito das soluções 
encontradas para formalizar perguntas e manter uma 
discussão. Hesito em referir que alguns dos pontos menos 
fortes poderão ser melhorados em novos eventos, pois o 
que gostaria mesmo é que, rapidamente, nos pudéssemos 
encontrar fisicamente, em condições de saúde e segurança 
para todos!

Relativamente às matérias colocadas em discussão, é inte-
ressante notar o peso relativo das várias matérias tal como 
foram previamente classificadas (ver imagens). Não haven-
do grandes variações entre temas, a área da biotecnologia 
e biorrefinaria surgiu com maior destaque em termos do 
maior número de trabalhos apresentados. Se associarmos 
a essa área de desenvolvimento a componente de novas 
aplicações e produtos de base papeleira, podemos afirmar 
que os congressistas tiveram uma excelente oportunidade

de acompanhar um vasto conjunto de trabalhos técnicos 
e científicos que responde aos novos desafios da sociedade 
e em que medida o sector está ativo e procura soluções e 
novas contribuições para reforçar a economia circular e a 
Bioeconomia.

Evidenciando este aspetos, não poderia ser mais atual o 
prémio atribuído à melhor apresentação oral com o tra-
balho da Patrícia Henriques elaborado no âmbito do seu 
doutoramento no Instituto Superior Técnico. Com um 
enquadramento na área da saúde, infelizmente mais do 
que atual, destacou um exemplo de produção de prébióti-
cos com base em pasta kraft branqueada de eucalipto com 
uma metodologia inovadora. Naturalmente que se trata 
de uma investigação em curso e, durante a discussão, a 
Patrícia Henriques salientou que concluída esta fase de 
trabalhos há que continuar a desenvolver as metodolo-
gias para as fases seguintes de produção e purificação das 
substâncias pretendidas – xilo-oligosacarideos.  Para um 
simples engenheiro silvicultor como eu, resta o conso-
lo de que derivados da madeira possam aumentar a sua 
contribuição para a saúde e o bem-estar das pessoas e da 
sociedade.    

Prémios Tecnicelpa
e menções honrosas
para orais e e-posters

LUÍS LEAL
Sócio n.º 972

PRÉMIOS

Patrícia Henriques

Vencedora do Prémio Tecnicelpa
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O prémio de melhor poster foi atribuído ao Jorge Pedrosa 
da Universidade de Coimbra que descreve os trabalhos de 
pesquisa de produtos alternativos aos produtos sintéticos 
utilizados no fabrico de papel como agentes de retenção. 
Indica no seu trabalho que existe um potencial para substi-
tuição de polímeros sintéticos hoje utilizados por derivados 
de celulose sujeitos a tratamento adequado, biofloculantes, 
mantendo as características de drenagem e retenção de 
cargas inorgânicas na formação da folha de papel visando 
uma diminuição de custos e possíveis problemas ambien-
tais de saúde humana. De novo está-se perante um traba-
lho inovador na linha da utilização de produtos naturais e 
renováveis na indústria papeleira.

Foram também atribuídas menções honrosas nas duas ca-
tegorias de trabalhos apresentados que importa salientar. 
Na categoria de trabalhos com apresentação oral uma das 
menções foi atribuída ao Dmitry Evtuguin da Universida-
de de Aveiro que apresentou os resultados de um processo 
alternativo para produção de viscose a partir de pasta dis-
solvida ao sulfito com resultados promissores em termos de

versatilidade do processo e impacte ambiental. A segunda 
menção honrosa foi atribuída à Ana Quintela que apresen-
tou a plataforma e-globulus, ferramenta inovadora muito 
importante para a transferência de tecnologia na gestão 
florestal da floresta de eucalipto. A plataforma permite que 
proprietários florestais, de forma gratuita, possam aceder à 
melhor informação disponível para obter recomendações 
de gestão, adaptadas às características e condições do seu 
terreno, de forma a otimizar a produtividade, o rendimen-
to e o desempenho ambiental. Permite também aceder a 
bibliografia da especialidade, integrar a informação dispo-
nibilizada em sistemas de informação geográfica de tercei-
ros, entre outras características.

Na categoria de poster as outras duas menções honrosas 
foram atribuídas à Inês Silva Mendes, da Universidade de 
Aveiro e à Nazaré Almeida do Raiz. No trabalho apresentado 
pela Inês Mendes é feita uma discussão em torno da caracte-
rização e quantificação de aniões ao longo do processo de pro-
dução de pasta de eucalipto ao sulfito. A investigação está em 
curso no sentido de identificar a fração de Lenhosulfonatos

DIPLOMA
PRÉMIO TECNICELPA 2021

Melhor
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TECNICELPA

Vitor Lucas
Presidente da Tecnicelpa

 Carlos Pascoal Neto
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TECNICELPA
Associação Portuguesa  dos Técnicos Das Indústrias de Celulose e Papel,
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Estando de parabéns estes premiados e todos os investigado-
res e colegas que enriqueceram o universo de pessoas que se 
uniram no congresso da Tecnicelpa, quer pela capacidade de 
realização de trabalho quer pela generosidade demonstra-
da em partilhar o seu trabalho, estão também de parabéns 
o sector, as empresas que o constituem e as Universidades 
que se mantêm tecnologicamente ativas e socialmente res-
ponsáveis. Está, finalmente, de parabéns, pela vitalidade de-
monstrada e capacidade de mobilizar e congregar todo este 
potencial científico e tecnológico, a Tecnicelpa.

que aparentemente podem fomentar um método efetivo 
de controlo deste processo de cozimento da madeira. Já o 
trabalho apresentado pela Nazaré Almeida descreve as ex-
periências realizadas em Portugal para valorização de re-
síduos da produção de pasta para papel que se encontram, 
hoje, subvalorizados. O trabalho, integrado num Projeto 
Europeu, indica resultados técnicos positivos em duas apli-
cações na área da construção civil e refere a complexidade 
legal que coloca barreiras à própria execução dos projetos 
demonstrativos.  

Jorge Pedrosa

Vencedor do Prémio Melhor e-poster
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ABSTRACT

During a pandemic when a healthy immune system is more significant than ever, prebiotics gain extra importance 
due to their important role on its improvement.

In this work, a synergy was established between prebiotics increasing demand and pulp and paper industry, as 
xylooligosaccharides (XOS), emerging prebiotics obtained from xylan, were produced by acid hydrolysis using 
bleached kraft pulp from Eucalyptus globulus.

The pulp was first subjected to an alkaline extraction (10% NaOH) to isolate xylan, followed by vacuum filtration. 
From this, an exhausted pulp and an alkaline filtrate were obtained. Then, two different approaches were studied: 
(i) the xylan in the filtrate was precipitated, washed and dried, and then submitted to acid hydrolysis; (ii) the alka-
line filtrate was directly submitted to acid hydrolysis. Different operating conditions were studied, including two 
acids: sulfuric and nitric.

Both approaches were successful in producing XOS. The use of the alkaline filtrate as substrate resulted, however, 
in better yields. Using nitric acid, within 30 minutes at 100ºC and pH 0.5, a maximum conversion of xylan to XOS of 
30.2% was obtained, with xylobiose and xylotriose (40%) prevailing. Although a high amount of xylose (45%) was 
produced, the formation of other by-products was not detected.

KEYWORDS: Acid Hydrolysis, Alkaline Extraction Filtrate, Bleached Kraft Pulp, Eucalyptus globulus, Xylooligo-
saccharides.

INTRODUCTION

Prebiotics, non-digestible food ingredients that stimulate the growth and/or function of beneficial intestinal mi-
croorganisms, not only are known to protect against cancer, prevent cardiovascular and metabolic issues but also 
to play an important role in the improvement of the immune system [1].

Xylooligosaccharides (XOS) are xylan derived oligomers with great prebiotic potential. These are now certified 
prebiotics [2,3] and stand out for their market competitiveness due to the low daily dose recommended to achieve 
the desired prebiotic effect.

Xylan can be found in a great variety of lignocellulosic biomass (LCB), including several types of woods. XOS pro-
duction from LCB is, however, a challenging task, for which a pretreatment to extract the xylan is recommended 
in order to make it more available for conversion into XOS. The most reported pretreatments include hot water 
[4], steam explosion [5] and chemical [6], with alkaline being considered one of the most efficient in terms of xylan 
recovery without degradation [7].

From a wide range of XOS production procedures, acid and enzymatic hydrolysis are very commonly  used. Al-
though enzymatic hydrolysis is a more environment-friendly process [7] when compared to the acid procedure, it 
typically presents lower yields and conversions [8], with several enzymatic activities being sometimes necessary. 
As a result, the process is potentially inefficient and uneconomical. On the other hand, acid hydrolysis is a simpler 
process with faster kinetics and lower catalyst cost.

Jorge Pedrosa

Vencedor do Prémio Melhor e-poster
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The acid hydrolysis, for the production of XOS, is typically performed on solid xylan, after its isolation from the 
starting material, precipitation and purification [9–11]. The amount of XOS produced will then depend on the 
type of acid used and its concentration, temperature and hydrolysis time [9–13]. Mild temperatures are usually 
recommended to avoid the co-production of high amounts of xylose and other by-products like furfural and hy-
droxymethylfurfural (HMF) [9–12]. The type of acid is also an important criterion, with strong acids being typically 
used, for example, the sulfuric acid.

The industrial sector of pulp and paper largely contributes to the Portuguese economy. Bleached kraft pulp, pro-
duced from Eucalyptus globulus wood, is as rich in xylan as the original wood (16 to 23%) [14,15], thus offering enor-
mous potential for the production of a great variety of value-added endproducts, including XOS. Also, its cha acter-
istic of being lignocellulose-free greatly simplifies the production of XOS, as it is possible to skip the pretreatment 
step aiming lignin removal. Despite these facts, bleached kraft pulp is still rarely used for XOS production [16].

In this work, an alkaline extraction of the bleached kraft pulp was performed, followed by the separation of the 
xylan-rich alkaline liquid from the solid phase (exhausted pulp). Then, two different routes were studied: (i) the 
xylan was precipitated, washed, dried and further hydrolyzed; (ii) the alkaline filtrate was directly submitted to 
acid hydrolysis. For the acid hydrolysis, the influence of the most relevant operating conditions, such as substrate, 
acid, temperature, pH and time, on reaction yields, were evaluated.

EXPERIMENTAL

Materials

The bleached kraft pulps (two batches) from Eucalyptus globulus, used in the experiments, were supplied and 
characterized by RAIZ (Paper and Forest Research Institute, Aveiro, Portugal). Standard solutions of XOS with 
different degrees of polymerization (DP), xylobiose (X2), xylotriose (X3), xylotetraose (X4), xylopentaose (X5) and 
xylohexaose (X6), were obtained from Megazyme, Ireland. All the other chemicals, including xylose (X1) > 99%, 
nitric acid (HNO

3
) 65%, sulfuric acid (H

2
SO

4
) 95 – 97% and sodium hydroxide (NaOH) 99%, were from Sigma-Al-

drich Company, USA.

Xylan extraction

The alkaline extraction was performed following an experimental protocol defined by RAIZ and described in [14]. 
The pulp was first suspended in a 10% (w/w) NaOH solution, with a 5% consistency (g pulp/ g total solution), and 
stirred during 1 hour at 25ºC. The suspension was then submitted to vacuum filtration, originating an exhausted 
pulp and an alkaline filtrate containing the xylan. The remaining pulp was washed, dried at 60ºC and further an-
alyzed for humidity [17], pentosans [15,18] and ashes [19].

Xylan precipitation and purification

For the acid hydrolysis experiments of route (i) (see Acid Hydrolysis section) the alkaline filtrate was first neutral-
ized with HNO3 and centrifuged. The obtained solid phase, containing xylans, was then washed several times 
with constant volumes of methanol, being centrifuged between each washing. The pure xylan was dried and 
crushed to 1 mm diameter grains before acid hydrolysis.

Acid Hydrolysis

The acid hydrolysis was performed on two different substrates: (i) solid xylan; (ii) alkaline filtrate containing 
xylans. Full experimental procedures are compared and outlined in Figure 1 for both approaches. The chosen 
substrate was acidified with sulfuric or nitric acid to pH values between 0.5 – 1.5 and the resulting suspension 
was heated and stirred (100 rpm) at constant temperature for 5 hours in an oil jacketed reactor. Samples were 
taken every 30 minutes, neutralized with a NaOH solution and analyzed by HPLC for XOS and degradation 
products quantification. 

All experiments were performed in duplicate and the presented results correspond to their average.



info tecnicelpa 65
31

XXV TECNICELPA - XI CIADICYP 2021

HPLC analysis

The samples resulting from acid hydrolysis were analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC) for 
quantification of XOS, neutral sugars and degradation products. XOS were eluted with miliQ water at 70ºC and 0.2 
mL/min using an Aminex HPX 42A column from Biorad® and a refractive index (RI) detector model 133 Gilson. It 
should be noticed that XOS were only quantified from xylobiose to xylohexaose due to the lack of standards larger 
than X6. The remaining products were eluted with H

2
SO

4
 5 mM at 50ºC and 0.2 mL/min using an Aminex HPX 

87H column from Biorad® and a RI detector model 2142 LKB Bromma.

As the amount of xylan obtained in the filtrate differs for each experiment, after the HPLC analysis, XOS and xy-
lose yields were standardized by the following equations:

With the initial xylan corresponding to the amount of solid xylan for route i) or the xylan present in the alkaline 
filtrate for route ii).

RESULTS AND DISCUSSION

Alkaline extraction

The contents of pentosans of the two batches of pulp were 20.9% ± 0.2 and 21.4% ± 0.4, respectively.

Comparing the initial and final amount of pentosans in the pulp, xylan extraction yields were calculated within 
the range of 76 and 83%. The calculated xylan, was then used to standardize the acid hydrolysis results as de-
scribed in Eq. 1 and 2.

Influence of the substrate

As previously referred in Figure 1, acid hydrolysis was performed following two different routes. Route (i) consid-
ers the precipitation and purification of xylan after its isolation while route (ii) only takes into account the direct 
acidification of the alkaline extraction filtrate.

In Figure 2, a comparison between both studied substrates using two different acids is shown for a commonly 
used temperature of 100ºC and a low value of pH, 1.0. For every experiment, XOS yield presents a maximum value

Figure 1 - Schematic of the different studied substrates experimental procedures used

for the acid hydrolysis for XOS production: (i) solid xylan; (ii) alkaline filtrate.



info tecnicelpa 65
32

XXV TECNICELPA - XI CIADICYP 2021

followed by its decreasing due to XOS degradation into xylose. For solid xylan, the yield behaviour through time is 
similar for both acids, with higher yields when using the sulfuric. The reaction kinetics with this substrate is faster, 
reaching the maximum yield earlier than with the alkaline filtrate. However, despite the slower kinetics, higher 
yields of XOS are obtain when using the filtrate for both types of acid. Added to this, there is the advantage of being 
a more direct procedure, thus more economic. The action of the nitric acid upon the alkaline filtrate is clearly the 
best approach, as not only presents a maximum yield one and a half hour earlier than with H

2
SO

4
, but also a much 

higher value than the rest of the experiments: 28.2%. For this reason, the experiments described below will only 
consider the use of the alkaline filtrate as substrate and nitric acid as catalyst.

Influence of the temperature

To verify the typically required high temperatures for XOS production by acid hydrolysis lower temperatures 
were studied for comparison purposes. A value higher than 100ºC was not considered as higher temperatures are 
known to result in the production of higher amounts of monosaccharides and degradation products, and also as it 
would require pressurized and more expensive equipment.

Figure 3 compares the yields of XOS obtained at different temperatures for pH 1.0. As expected, the temperature has 
a great influence on XOS formation, with the maximum yield of 28.2% remaining for 100ºC. A temperature decrease 
of only 5ºC results in a much slower kinetics, as the maximum yield is delayed 4 h and its value reduced for 21.4%

Figure 2 - Yield of XOS as a function of time 

for a fixed temperature of 100ºC and pH 1.0 and 

for different acids (nitric in grey and sulfuric in 

black) and different substrates (the alkaline filtrate 

is represented as a dashed line and the solid xylan 

as a solid line).

Figure 3 - Yield of XOS as a function of time

for HNO
3
 and pH 1.0 at different temperatures
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Influence of the pH

The acid concentration is also an important criterion regarding acid hydrolysis. Studies have shown that higher 
acid concentrations (lower pH) promote the production of XOS, but also, if not carefully chosen, their degradation 
into xylose and further into furfural.

As previously stated, the highest XOS yields were obtained for 100ºC. For this temperature, the influence of the pH 
on XOS (A) and simultaneous xylose (B) production is represented in Figure 4. It can be observed that the formation 
of both compounds slows down as the pH increases. At pH 0.5 and 1.0 the maximum yields in XOS are achieved 
within 30 minutes and 1 hour and a half, respectively, while for the highest pH, 1.5, a maximum yield was not 
found even after 5 hours. Even though there is this delay between the maximum yields of pH 0.5 and 1.0, their 
values only differ in 2% and their DP distribution, represented in Figure 5, is also very similar. The most abundant 
XOS, X2 and X3, together account for 40% and 41% of the total produced, for pH 0.5 and 1.0, respectively. X4 rep-
resents 9% and 11%, X5 - X6 only 6% and 8%, and the amount of xylose is greater than 40% in both cases. From this, 
it can be concluded that there is no advantage in extending the reaction to one and a half hour with pH 1.0, as the 
same results can be achieved within only 30 minutes for pH 0.5. Furthermore, short reaction times are an import-
ant requirement from the standpoint of industrial application. 

Figure 4 - Yield of XOS (A) and Xylose (B) as a function of time for HNO
3
, 100ºC and different pH values

Figure 5 - Distribution of DP’s from X1 to X6 for the specific time of the maximum XOS yield of the reactions with

HNO3: pH 1.0 and 100ºC – 1h30 (A); pH 0.5 and 100ºC – 30 min (B).
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For all pH values, the formation of xylose, Figure 4-B, is always increasing, reaching a faster stabilization for the 
lowest pH. For pH 0.5, the amount of X1 does not change after 2 h, presumably due to the fact that the amount of 
XOS available to be converted is small after this time (Figure 4-A). For pH 1.0, a trend for a xylose yield stabilization 
also exists but it is much less pronounced. Although the amount of xylose present in the XOS mixture is still very 
high for the time of the maximum yield, 45%(Figure 5-B), HPLC analysis of the acid hydrolysis samples did not 
show any secondary products suchas furfural, xylose being the only contaminant of XOS. Further purification for 
xylose removal is, however, mandatory since its presence in food applications is undesirable for being cariogenic, 
caloric and not suitable for diabetic people [20].

Most of the studies on acid hydrolysis of LCB’s use sulfuric acid [9,10,12], nitric acid usage being carce. This acid, 
besides resulting in higher yields than those obtained when using the sulfuric (Figure 2) also presents an important 
advantage when a subsequent XOS purification by nanofiltration is envisaged. Rejection of sulphates, using NF, 
usually is higher than 90%, whereas for the monovalent salts of nitric acid (nitrates) rejections are much lower. Us-
ing nanofiltration, nitrates and other monovalent ions in solution will permeate together with the other contami-
nants, while XOS remain mostly in the concentrate. Furthermore, assuming that most of the xylose is also separat-
ed by NF, this could result in a more economic process as only one purification step would be necessary to remove
both salts and X1.

It can be settled that, regarding the studied experimental conditions, the best were found to be pH 0.5, 100ºC and a 
reaction time of 30 minutes, using the alkaline filtrate as substrate and HNO

3
 as catalyst,resulting in a yield of XOS 

of 30.2%. The direct use of the filtrate of the bleached kraft pulp alkaline extraction brings several advantages to 
the process as this material does not contain lignin which, when present, represents one of the main constraints 
for XOS production. Also, it has the advantage of avoiding the whole xylan isolation, precipitation and purification 
processes, related to the use of the solid xylan, thus their associated costs.

CONCLUSION

The use of the alkaline extraction filtrate from bleached kraft pulp of Eucalyptus globulus as an acid hydrolysis 
substrate, not only proved to be capable of producing XOS but also resulted in higher yields than the commonly 
used solid xylan.

It was observed that the amount of produced XOS, as well as reaction rates, were favored by high  temperatures 
and low pH values, the best experimental conditions being for nitric acid, pH 0.5 and 100ºC for a reaction time of 
30 minutes. From these, a yield of 30.2% on XOS (m XOS/ m Initial Xylan), with a predominance of xylobiose and 
xylotriose (>40% of the total), degrees of polymerization with the strongest prebiotic activity, was obtained. Besides 
XOS, xylose, an unwanted by-product, was also produced. The amount of this monomer was still very high, 45%, 
being, therefore, necessary to remove it as its presence in food applications is undesirable. Besides this, no other 
secondary degradation products, such as furfural or HMF, whose formation has been one of the main adverse ar-
guments against acid hydrolysis for XOS production, were detected by HPLC analysis.

In conclusion, this work provides a new and more direct approach to obtain XOS by acid hydrolysis. The use of the 
bleached kraft pulp to produce these high-value products represents an excellent alternative for the pulp and pa-
per industry to diversify/ innovate the pulp use and improve its competitiveness, also with excellent repercussions 
on the food and pharmaceutical industry.
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PASSPORT, n. A document treacherously inflicted upon a 
citizen going abroad, exposing him as an alien and point-
ing him out for special reprobation and outrage. Ambrose 
Bierce, US author & satirist (1842 – 1914).

In precovid days I used to travel a lot both for work and 
not infrequently to visit friends and family in my native 
New Zealand. Travelling of course means you need to have 
a passport because if you don’t then you will end up with 
a lot of trouble from officious petty bureaucrats who take 
much delight in exercising the full force of their limited au-
thority. However on one occasion I ended up in trouble in 
my travels not because I didn´t have a passport but because 
I did have one. It is a very human story. It is a story where 
fear, elation, incompetence, luck, generosity and coinci-
dence all played a role. It really happened to me so those 
who know me will already guess it is very simple story…

As a New Zealander resident in Finland I needed to have 
my residence permit renewed periodically. To do so I had 
to send my passport to the Foreigners´ Office who would 
give it another stamp and send it back after a suitably long 
and bureaucratic delay. On one occasion when this ritual 
was in process, I was asked to visit a customer in Sweden. 
Even when going from Finland to Sweden In those pre EU 
days, it was necessary to show ones passport at the Bor-
der Control. Therefore I arranged to have my passport sent 
from the Foreigners´ Office and I would collect it while in 
transit through Helsinki Airport. All seemed to be going 
well as I duly collected an envelope with my name on it.

There was indeed a passport inside and even it was a pass-
port with my name in it. But it was not my passport. This 
was an American Passport and I am a New Zealander. 
The Michael Odell described in that passport lived in the 
same town and postal district as I did so the mix up in the 
Foreigners Office was understandable if not forgivable. In 
addition to our nationalities the main difference between 
us was that he was described as being about six feet tall 
and his photo showed a handsome gentleman with a black 
bushy beard. My height and appearance could optimis-
tically be described as “modest” and I am beardless other 
than my habitual trimmed moustache. There was no way 
to mistake a felon like me for the fellow described in this 
passport. It looked like my trip was doomed but I anyway 
went to the Border Control to report this mix up.

The Border Control officer was confused by my confusing 
explanation. Apparently dealing with foreigners with the 
wrong passports was not included in his training and he 
sought advice from his boss. Even this superior authority 
was similarly handicapped and therefore in a remarka-
bly short time I found myself face to face with the Chief 
Border Control officer in Helsinki airport. Unlike his wor-
ried and inexperienced subordinates he was not at all 
concerned that such a bizarre coincidence had occurred 
and that he would have to resolve it. In fact he went even 
further and said that this situation was so weird that he 
doubted I could have made it up. Perhaps he sensed I was 
an engineer and therefore somewhat limited in imagina-
tive creativity. He took a different approach and asked to

A Pagan´s Passport Problems

MIKE ODELL
Sócio n.º 951

HISTÓRIAS
E MEMÓRIAS

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel



info tecnicelpa 65
37

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

when you return tomorrow you will hand it to the Border 
Control officer when you re-enter Finland”. I confess I had 
not expected any such leniency and when I think back on 
it if anything had gone wrong he could no doubt have end-
ed up in trouble. However he trusted me and let me travel. 
“What do I do when I get to Sweden?” I asked as I already 
anticipated the next step in this confusion. “That is your 
problem” he replied wearily and so I was dismissed to my 
own inexorable fate.

Armed with an American passport and a sense of fore-
boding I got on the plane to Sweden. I was travelling with 
two colleagues and I explained my dilemma hoping for 
their support in the event of trouble. “Oh dear, you are in 
trouble” was the extent of their sympathy and they made 
it clear they intended to stay well away from me as I went 
through Swedish immigration. I need not have worried 
and I beamed beatifically as the Swedish Border Control 
officer just stood back and let everybody pass without any 
inspection. “Surely those efficient Finns would not let any-
body on board without the correct documentation!” Clear-
ly the Swedes were not a force I need reckon with.

I relaxed, this mess was over and I had managed albeit 
due the good grace of a good natured Finnish bureaucrat. 
I duly met my Swedish customers with enthusiasm, had a 
nice dinner and calmly contemplated a peaceful return to 
Helsinki on the morrow. All I had to do was hand over the 
passport on my return and all was right with the world.

But I did not realize the worst was yet to come. Foolish and 
inexperienced youth that I was, I had failed to see the trap 
the old Norse Gods had lured me into. The Swedes were not 
going to let me out as easily as they had let me in. To my 
consternation and horror there was a long queue at Swed-
ish Immigration control and they were inspecting every-
body’s passport. I could not go back; there was nowhere to 
go back to. The queue shuffled slowly forward taking me to 
an uncertain future. “Wyrd bið ful aræd” Fate is inexorable.  
The Border Control officer was straight out of a Wagneri-
an Opera. She looked fierce, stern, uncompromising and 
doubtless determined to exercise her authority to the full 
extent. She could certainly cause insignificant and musta-
chioed wretches pretending to be six foot bearded giants a 
LOT of trouble. I was going to be delayed at least and in the 
worst case could be held in custody until the facts became 
clear. The generous official who took a risk to help me in 
Helsinki may also get into trouble. I knew I was beaten. I 
just hoped she would let me die with the passport in my 
hand so I could go to Valhalla. But she merely opened the 
passport and without deigning to glance at either me or the 
passport photo, she banged her stamp onto a clean page and 
wordlessly motioned me forward. Valhalla could wait; my 
final destination was still Helsinki. I had learned a valuable 
life lesson. Being an insignificant wretch not worthy of even

The author has three home countries, loves them all
and travels a lot between them.  I never leave home without
my passport – where ever home might be.

minimalist consideration by persons in authority has its 
advantages. It was a Wednesday so I mumbled a prayer to 
Odin and thanked him for my deliverance. My hand was 
still shaking when I got to the lounge and poured myself a 
glass of wine. A few drops were spilled or perhaps I made 
a sacrifice? 

My return to Helsinki was uneventful although the coin-
cidences did not stop there. The very same Border Control 
officer I had first encountered in Helsinki was on duty as I 
returned that night and we smiled at each other as I relin-
quished “my passport” with its fresh Swedish stamp. Years 
later my daughter Anja attended a course in linguistics as 
part of her University studies and came home excitedly to 
tell me that her lecturer was Michael Odell and he was a 
six foot bearded American. I confess I was not as surprised 
as I should have been and assured her that odd coincidenc-
es do occur. But still this was not over. Years later I was 
visiting a Finnish Paper Mill and on completion of the vis-
it, the Mill Manager told me his secretary wished to talk 
to me.  She turned out to be Michael Odell´s wife and she 
was curious to meet me as she had recognized me from 
the visiting list as her husband´s namesake. Finally I got 
to tell how that Swedish stamp ended up in her husband´s 
passport. I have never met this other Michael Odell. It will 
have to wait until we meet up in Valhalla. That will be 
after covid of course as there are too many troublesome 
bureaucrats limiting our travelling right now.
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A sustentabilidade do negócio
de base florestal com foco
em inovação & comprometimento

Sócio n.º 842

O mundo em que vivemos se transforma a cada momen-
to, em especial nesses dias atuais em que a humanidade se 
sente ameaçada e aproveita ou se vê forçada a mudar seus 
hábitos de consumo, suas formas de viver e de atingir suas 
metas de realização. Novas demandas surgem, novos pro-
dutos e serviços são criados, enquanto muitas tecnologias, 
produtos e costumes irão sendo destruídos. As mudanças 
são as grandes promotoras de evoluções tanto no sentido 
de criação como de destruição.

Os executivos e os “pensadores mais iluminados” do setor 
de celulose e papel estão observando que muitos de nossos 
produtos estarão em rápido processo de envelhecimento e 
desaparecimento. Isso tem motivado as pessoas do setor a 
buscarem constantemente novas plataformas de produtos, 
serviços e negócios. A bioeconomia e a sustentabilidade 
socioambiental ganha cada vez mais espaço e é um cami-
nho que as empresas líderes do setor de celulose e papel 
estão pensando em trilhar mais e de forma melhor. Den-
tre os alicerces dessa nova era setorial está a sustentabili-
dade da própria empresa, mesmo que os tipos de negócios 
sejam alterados no futuro. As pessoas do setor certamente 
enfrentarão novos desafios, em novas rotas tecnológicas e 
mercadológicas. Elas sabem disso e sabem também que as 
escolhas podem ser tanto pelo lado do acerto como do erro. 
Assim sendo, nunca a inovação, o diálogo e o comprome-
timento entre as pessoas passaram a ser tão importantes 
para atingimento de metas setoriais futuras.

Acredito que o setor de celulose e papel com base em flo-
restas plantadas estará em constantes processos de rees-
truturação e de reinvenção. Por ser um setor de altas esca-
las de produção, é bem possível que ele tenha inclusive que 
redimensionar suas plantas industriais e encontrar outros 
modelos mais simples e mais ecoeficientes de produção 
através de arranjos produtivos incluindo outros atores do 
sistema produtivo.

Há ainda muito a se estudar, pesquisar e rotas a trilhar, tan-
to nos aspectos atuais do setor de celulose e papel, como 
para as novas plataformas de negócios em evolução. Uma 
coisa é certa, essas novas rotas deverão estar coerentes e 
consonantes com as práticas de sustentabilidade, cada vez 
mais arraigadas nas pessoas do setor e da sociedade. Quere-
mos um mundo melhor e queremos fazer parte desse mun-
do melhor. A ciência e as novas tecnologias irão introduzir 
mudanças nos modelos atuais: novas oportunidades surgi-
rão, assim como novas ameaças. 

A floresta plantada e cultivada continuará a ser a fonte de 
competitividade do setor de base florestal, em quaisquer 
dos tipos de negócios atuais e dos futuros também. O seg-
mento de florestas cultivadas sente orgulho de ser um dos 
setores do ramo industrial do agronegócio que mais preser-
va os recursos florestais e ecossistêmicos, tanto através das 
florestas plantadas como das áreas de conservação e pre-
servação.
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Em futuro não muito distante, as florestas plantadas serão 
as principais fontes de produtos florestais para a socieda-
de humana, em inúmeros países e regiões do planeta. Elas 
serão fonte de inspiração conservacionista e de geração 
de bem-estar social e de qualidade ambiental, desde que 
o processo de busca de sustentabilidade continue sendo 
aperfeiçoado, implementado e compromissado pelas pes-
soas desse setor. Plantar florestas certificadas para prover 
produtos e benefícios para a sociedade humana deverá ser 
entendido como mais uma forma de conservar os recursos 
naturais e não de esgotá-los pela simples extração da flores-
ta dos biomas naturais do planeta.

Para atingir esses objetivos o setor de base florestal planta-
da precisará entender que deve:

1. Manter forte foco no desenvolvimento da ciência e das 
tecnologias florestais e industriais para tornar os seus ne-
gócios cada vez mais ecoeficientes, produtivos e menos im-
pactantes aos recursos naturais.

2. Aumentar sua transparência em relação à sociedade, 
não apenas para minimizar conflitos, mas também para 
debater e encontrar formas de melhorar e integrar suas re-
lações sociais, ambientais e mercadológicas.

3. Melhorar, desenvolver e implantar canais de diálogo, de 
comunicação e atuar como mediador com as partes interes-
sadas da sociedade, como forma de monitorar suas ações e de 
receber sugestões, retornos e ideias para melhoria contínua.

4. Continuar e aperfeiçoar seus sistemas de monitoramen-
to tecnológico e de atuação socioambiental para tomar me-
didas proativas e sustentáveis, com foco na inovação, cria-
tividade e coragem para enfrentar as mudanças.

5. Aumentar a política de compartilhamento de recursos 
com a sociedade, incluindo novas formas de negócios e de 
parcerias com as comunidades, colaborando assim para re-
dução das desigualdades sociais.

6. Estar disposto não apenas a mudar, mas a revolucionar... 
E não apenas continuar as mesmas histórias vividas nas 
últimas décadas.

E assim caminharemos em direção ao futuro, com o termo 
evolução sendo sinônimo de mudanças adaptativas ou dis-
ruptivas em relação aos rumos dos negócios, do ambiente 
no planeta e da própria humanidade.
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Vitorino de Matos Beleza2 e Sofia Assunção Fernandes1

Prevenção e Controlo da Legionella em Circuitos de Água

Parte 4
Outros sistemas utilizadores de água e a prevenção do desenvolvimento

e disseminação da Legionella
(continuação da edição anterior)

4.1 – Introdução – A Lei n.º 52/2018 de 20 de agosto, no número 1 do Artigo 1.º “estabelece o regime de prevenção e contro-
lo da doença dos legionários, definindo procedimentos relativos à utilização e à manutenção de redes, sistemas e equipamentos 
propícios à proliferação e disseminação da Legionella e estipula as bases e condições para a criação de uma estratégia de pre-
venção primária e controlo da bactéria Legionella em todos os edifícios e estabelecimentos de acesso ao público, independen-
temente de terem natureza pública ou privada.” O número 1 do Artigo 2.º identifica as atividades em que a Lei é aplicada, 
ordenando-as pelo seu grau de risco. As torres de arrefecimento dos circuitos abertos de água de arrefecimento com torre 
são, como o tem mostrado a realidade nos últimos 40 anos, os sistemas de mais elevado risco. Seguem-se os sistemas de 
arrefecimento adiabático, mais conhecidos por humidificadores e arrefecedores do ar por evaporação de água, os sistemas 
que utilizam água para fins terapêuticos ou recreativos que possam gerar aerossóis de água, dos quais se destacam os tan-
ques de hidromassagem e de hidroterapia, as redes prediais de água, designadamente a água quente sanitária, os sistemas 
de rega, fontes ornamentais e outros sistemas geradores de aerossóis de água com temperaturas entre 20 ºC e 45 ºC. Pro-
curaremos descrever, pela ordem indicada, todos estes sistemas e os meios a usar no sentido de prevenir a proliferação e 
disseminação da Legionella. Não podemos, contudo, ignorar a recente publicação da prometida portaria que é importante 
para a essa prevenção.

4.2 – Aplicação da Portaria n.º 25/2021 de 29 de janeiro – A Lei 52/2018 transfere para outros documentos legais 
a definição dos programas de monitorização e tratamento de água através de um despacho conjunto dos Ministérios da 
Saúde e do Ambiente e Ação Climática, ainda não publicado, e as medidas a aplicar nas situações de risco, de acordo com a 
já publicada Portaria n.º 25/2021 de 29 de janeiro, do Ministério da Saúde. Como esta portaria está em vigor, importa dar a 
conhecer os elementos práticos importantes, o que passamos a fazer:

a) O procedimento de amostragem de água é um dos aspetos importantes do programa de monitorização da Legionella, 
porque dele depende a qualidade dos resultados obtidos no laboratório. A amostra colhida deve representar inequivo-
camente a água contida no aerossol infetante. A colheita de amostras nos circuitos abertos de água de arrefecimento 
com torre, em que os aerossóis são emitidos pela chaminé da torre, pode vir a ser polémico obrigando-nos a apresen-
tar, desde já, a nossa opinião. Embora seja possível fazer amostragem no penacho da torre (os autores deste artigo já o 
fizeram muitas vezes), a água do retorno à torre é a que melhor representa as gotículas que venham a ser dispersas no 
meio e inspiradas por um indivíduo. Por conseguinte, defendemos que a colheita de amostras deve ser feita nessa li-
nha, num ponto o mais próximo possível dos coletores de distribuição da água sobre o enchimento. Não sendo possível, 
pode ser colhida a água que cai do enchimento ou a da bacia da torre num ponto afastado das paredes. Na alínea c) do 
n.º 3 do Artigo 10.º da Lei 52/2018 de 20 de agosto admite-se a colheita de biofilmes sempre que se justifique. Sendo uma 
situação excecional, não deve ser usada como rotina. Esta opinião é corroborada por uma publicação da Agência Fede-
ral Alemã para o Ambiente com o título “Recomendações da Agência Federal do Meio Ambiente para amostragem e
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deteção de Legionella em sistemas de arrefecimento evaporativo, torres de arrefecimento e separadores húmidos”2, 
que refere na página 4 (C 2.1): “ao colher a amostra, deve-se tomar cuidado para que nenhum depósito ou biofilme 
entre na amostra de água”.

b) Os resultados obtidos nos exames de Legionella spp e Legionella pneumophila devem desencadear as medidas 
fixadas nos quadros do anexo I da referida portaria.

c) As medidas a adotar são definidas em função do risco e dos limiares da concentração de Legionella a ele asso-
ciados. Por exemplo, se uma amostra de água de arrefecimento de uma unidade industrial, localizada fora de lo-
calidades, apresentar a concentração de 1500 UFC/L de Legionella spp e ausência de Legionella pneumophila, deve 
consultar-se o quadro “Parte B” do anexo I da portaria e aplicar as medidas definidas na linha correspondente ao 
risco classificado como moderado.

d) Deve ter-se em atenção a presença de Legionella pneumophila que obriga a classificar a situação como de risco 
elevado e as medidas a adotar são as da linha que corresponde a esse risco, independentemente da concentração 
de Legionella spp.

e) Os limiares indicados nos quadros do anexo I correspondem a resultados obtidos em exames da Legionella feitos 
pelo método cultural segundo a Norma 11731: 2017, ou outros devidamente acreditados. Como os exames pelos 
métodos culturais são demorados (normalmente superiores a dez dias) pode-se, em caso de necessidade, recorrer 
ao método da reação em cadeia da polimerase (PCR) que tem resultados rápidos e permitem, portanto, a tomada 
antecipada de decisões. Todavia, é necessário ter algum cuidado com os falsos positivos que o método pode apre-
sentar, obrigando a que em paralelo se deva fazer um exame pelo método cultural. Um exemplo (ver a árvore 
de decisão da fig. 1): uma amostra de água de arrefecimento apresentou, pelo método cultural, a concentração 
de 1500 UFC/L de Legionella spp e presença de Legionella pneumophila. Tomadas as medidas cabíveis, deve-se 
efetuar uma nova amostra no prazo de 48 a 72 horas para avaliação preliminar. Como o risco era elevado e existe 
a necessidade de poder demonstrar que o risco passou a ser baixo, deve-se proceder do seguinte modo: colher 
duas amostras de 1 L cada e enviá-las para o laboratório com a instrução de executar imediatamente os exames 
de Legionella spp e Legionella pneumophila pelo método PCR. Se o resultado obtido for ausência de Legionella, as 
medidas resultaram; se for positivo, é necessário confirmá-lo na segunda amostra, aplicando o ensaio pelo méto-
do cultural. O resultado deste exame ditará a necessidade de aplicação, ou não, de novas ou as mesmas medidas. 
É óbvio que nada impede que essas medidas possam ser tomadas depois de conhecido o resultado positivo obtido 
pelo método do PCR.

2 O documento, com o título “Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum Nachweis von Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen
und Nassabscheidern” pode ser descarregado de shorturl.at/aflBD.

Figura 1 - Árvore de decisão sobre os resultados dos exames de Legionella pelo método PCR
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4.3 – Sistemas de arrefecimento adiabático - humidificadores – A Lei 52/2020 de 20 de agosto considera os 
sistemas de arrefecimento adiabático como instalações de elevada probabilidade de proliferação e dispersão de Legionella, 
incluindo-os no mesmo nível das torres de arrefecimento e condensadores evaporativos. No caso das unidades que tratam 
o ar de naves industriais, os possíveis aerossóis formados nos atomizadores apenas podem afetar os trabalhadores que ope-
ram nesses espaços ou aqueles que por qualquer razão a ele tenham que aceder. Sendo esse espaço industrial, a situação 
deve ser considerada como de risco de saúde laboral, devendo-se considerar a necessidade de prevenir o desenvolvimento 
de microrganismos no sistema, particularmente a Legionella. Tem-se vindo a difundir sistema de arrefecimento equiva-
lentes a este em esplanadas e outros espaços públicos que pode atingir populações bastante maiores. Não se deve incluir 
neste tipo de equipamento aquele que apenas é usado para aumentar a humidade do ar com vapor de água porque não 
oferece qualquer perigo biológico.

Nos humidificadores industriais o arrefecimento e a humidificação resultam da evaporação de parte da água pulverizada 
diretamente para o ar. A vantagem deste modo de arrefecimento do ar está no baixo consumo energético do sistema. Para 
prevenir a contaminação microbiológica do ar, é necessário que o sistema seja mantido em boas condições de conservação 
e de higiene das superfícies da câmara de pulverização de água e dos separadores de gotas contactadas pelo ar e, natural-
mente, a qualidade da água pulverizada. As centrais humidificadoras podem ter, ou não, reciclagem de água. Nos sistemas 
sem reciclo, em que a água vinda de uma rede é injetada diretamente no ar com evaporação quase total, o consumo de 
água não é significativamente mais elevado do que nos outros. Como sob o ponto de vista da prevenção do desenvolvimen-
to da Legionella, também apresentam menor risco, eles devem ser sempre preferidos.7

Deve-se sempre considerar a necessidade de se usar água de elevada qualidade. Essa água deve ser desinfetada para limi-
tar o crescimento microbiano dentro de níveis ou processos que não causem efeitos adversos. Como a água é pulverizada 
diretamente no ar, recomenda-se evitar os produtos químicos que, transferidos para o ar, possam ser perigosos para o edi-
fício, equipamento para as pessoas expostas. Um processo de desinfeção da água eficiente e próximo dos pulverizadores, 
como o de aplicação de radiação ultravioleta, é a melhor solução para estes sistemas.

Existem sistemas de humidificação que usam água desmineralizada em vibradores ultrassónicos que produzem nevoeiro 
constituído por gotículas de tamanho inferior a 0,5 µm. Como o reduzido tamanho das gotículas dificulta o transporte da 
Legionella que tem dimensões estão entre 2 e 20 µm de comprimento e de 0,3 a 0,9 µm de largura. Este tipo de humidifica-
dores é bastante usado em estufas de plantas, em supermercados para a manutenção da frescura de legumes e fruta, em 
pocilgas, e nas indústrias têxtil, de papel, eletrónicas, em espetáculos, etc.

Para nós é perfeitamente claro que devem ser evitados os sistemas de arrefecimento adiabático e de humidificação com 
reciclagem da água porque a sua evaporação concentra os sais nela dissolvidos, aumentando o potencial de sujamento e de 
corrosão. No fundo, o circuito comporta-se como um circuito de água de arrefecimento com torre, com todas as dificulda-
des de condução bem conhecidas daqueles que disso têm experiência. Debrucemo-nos, então, pelas medidas a tomar para 
que um sistema sem reciclagem funcione com o risco de proliferação de Legionella mínimo.

4.3.1 – Materiais – Os materiais a usar na construção da instalação devem impedir o desenvolvimento de biofilmes 
(sujamento biológico) e de processos corrosivos. Como alguma da água pulverizada cai no pavimento da câmara de pulve-
rização, este não deve ser uma superfície cimentada porque a porosidade desse material dificulta a sua limpeza e a desin-
feção. A aplicação de uma boa pintura pode minimizar essas dificuldades. Acrescenta-se a necessidade de o pavimento 
ter um bom caimento, superior a 1%, para encaminhar facilmente a água para a saída para esgoto e nele não se acumule e 
promova o desenvolvimento de biofilmes. Um cuidado especial deve ter-se com o desenho do sifão que garanta uma boa 
selagem, impedindo a saída e, sobretudo, a entrada de ar.

A instalação de condução e pulverização de água deve ser construída em materiais resistentes à corrosão e renitentes ao 
sujamento biológico. O cobre e o aço inoxidável 316L são materiais a eleger. Os plásticos, como o cloreto de polivinilo (PVC) 
rígido, o polipropileno (PP), o polietileno de alta densidade (PEAD) e o poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV), são 
materiais resistentes à corrosão, mas suscetíveis ao sujamento biológico.

4.3.2 – Versatilidade da instalação mecânica – Todos os elementos que integram a instalação mecânica (bicos de 
pulverização, filtros, unidades de desinfeção, filtros, torneiras de amostragem e de purgas de linhas, separadores de gotas, 
câmaras de retorno e impulsão de ar, etc.) devem ser facilmente acessíveis e desmontáveis para que as operações de revi-
são, manutenção, limpeza e desinfeção sejam feitas em boas condições e de forma eficiente.
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4.3.3 – Separadores de gotas – Os sistemas de arrefecimento adiabático e humidificação devem dispor de elementos 
que reduzam o arrastamento de gotas e gotículas da câmara de pulverização para a câmara de insuflação do ar e, conse-
quentemente, para o espaço que recebe o ar tratado. Para o efeito, usam-se separadores de gotas que devem ter elevada 
capacidade de retenção de gotas e gotículas, sendo aconselhável, para o efeito, que as velocidades do ar sejam inferiores a 
4 m/s. Em geral, os separadores de gotas são construídos em materiais plásticos, PP ou PVC, e são bastante semelhantes aos 
usados nas torres de arrefecimento de água e nas unidades de tratamento de ar.

As gotas que ultrapassem os separadores terão os destinos atrás referidos, com as seguintes consequências:

4.3.4 – Condutas – As condutas de ar devem ser desenhadas de acordo com as boas práticas descritas em normas 
da especialidade, acrescentando-lhe a necessidade de minimizar o risco de condensação no seu interior que induziria 
corrosão e sujamento. Para facilitar as revisões e auditorias, as condutas devem, para além dos registos, dispor de portas 
de visita em pontos estratégicos para o acesso ao interior.

4.4 – Qualidade físico-química e microbiológica da água alimentada aos pulverizadores
Como a água a pulverizar pode ser responsável por sujamento de superfícies, desgaste de materiais por corrosão e pela 
degradação da qualidade do ar, com realce para o aumento dos riscos biológicos, as suas características físico-químicas 
e microbiológicas devem ser devidamente ajustadas para prevenir os efeitos descritos, isto é, a água deve ser correta-
mente tratada.

A água de alimentação aos pulverizadores deve ser bacteriologicamente equivalente à água potável, com um número 
total de colónias a 22 ºC inferior a 100 UFC/mL3. Embora este grau de contaminação bacteriológica seja baixo, ele é 
suficiente para ir desenvolvendo, ao longo do tempo, biofilmes nas superfícies molhadas, nomeadamente nas pare-
des interiores da tubagem, nos bicos de pulverização, nas paredes e pavimento da câmara e nos separadores de gotas. 
A formação de biofilmes pode ser prevenida, primeiro através de desinfeção, depois pela adoção de procedimentos de 
desinfeção e de limpeza.

O processo de desinfeção a usar deve prevenir o transporte de produtos químicos no ar e nas gotas arrastadas. Assim, 
o uso de cloro ou bromo e outros desinfetantes químicos devem ser evitados. Restam, assim, os métodos físicos de 
desinfeção, de entre os quais se destacam a ultrafiltração e a aplicação de radiação ultravioleta. A ultrafiltração (ver 
fig. 2) tem a vantagem de remover também as partículas coloidais e outros sólidos sedimentáveis de pequeno tamanho. 
As unidades de desinfeção por meio de radiação ultravioleta são muito eficientes desde que instaladas o mais próximo 
possível dos pulverizadores.

Embora se espere que a água não tenha sólidos suspensos, a verdade é que os sólidos dissolvidos resultarão, depois da 
evaporação, num resíduo seco que contaminará o ar. A dureza e a alcalinidade da água também contribuem para a 
formação de incrustações, pelo que as suas concentrações devem ser reduzidas ao mínimo. Face a estas restrições, e no 
caso de a água não satisfazer os requisitos definidos no quadro 1, sugere-se que a água seja previamente tratada, por um 
processo de separação de sais dissolvidos por meio de membrana, concretamente nanofiltração ou osmose inversa (ver 
fig.3). Este equipamento é cada vez mais barato, com mão-de-obra e manutenção reduzidas.

› Adesão às superfícies das condutas promovendo o seu sujamento e corrosão que, inevitavelmente, levarão à 
formação de biofilmes que, por sua vez, contaminarão o ar alimentado aos espaços;

› Deposição de gotículas e poeiras em superfícies do espaço que recebe ar tratado, particularmente em máquinas 
e equipamento eletrónico, podendo resultar em avarias e danos profundos;

› Introdução de gotículas no sistema respiratório dos frequentadores do espaço por inalação de ar. Elas podem 
infetar o indivíduo se estiverem contaminadas com microrganismos.
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O exercício da supervisão dos sistemas de humidificação e arrefecimento adiabático é importante. O parâmetro Legionella 
deve ser examinado trimestralmente, ou 15 dias depois de qualquer tipo de limpeza e de desinfeção, ou 48 a 72 horas 
depois da aplicação de medidas descritas no quadro da Parte B, anexo I da Portaria 25/2021 como sequência de resultados 
de exames de Legionella. O controlo físico-químico e microbiológico da água do sistema deve ser avaliado mensalmente, 
procedendo ao exame dos parâmetros indicados no quadro 1.

Figura 2 - Unidade de ultrafiltração instalada numa estação de tratamento de água destinada a consumo humano

Quadro 1 – Requisitos de qualidade para a água de arrefecimento adiabático e humidificação

1 – Quando a contagem de Legionella spp dê resultado positivo deve ser feito o exame da Legionella pneumophila. 
A presença de Legionella pneumophila atribui elevado risco à água.
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Na revisão da instalação de humidificação e arrefecimento adiabático, deve-se verificar o seu correto funcionamento e 
o seu bom estado de conservação e limpeza. As revisões dos diferentes órgãos devem ser realizadas com a periodicidade 
indicada no quadro 2.

Figura 3 - Pequena unidade de osmose inversa
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Em geral, deve verificar-se o estado de conservação e limpeza com o objetivo de detetar a presença de sedimentos, incrus-
tações, produtos de corrosão, lamas, biofilmes e qualquer outra circunstância que altere ou possa alterar o bom funciona-
mento da instalação. No caso de se detetar algum componente deteriorado deve-se proceder à sua reparação ou substi-
tuição. A Lei 52/2018 de 20 de agosto obriga, no número 3 do Artigo 3.º, que o Plano de Prevenção e Controlo da Legionella 
inclua um programa de manutenção e limpeza por forma a prevenir o risco de proliferação e disseminação, mantendo um 
registo atualizado das ações efetuadas.

Quadro 2 – Periodicidade das revisões dos elementos das unidades de arrefecimento adiabático
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INTERNATIONAL CONFERENCE forest | pulp | paper

International Forest, Pulp
and Paper Conference

TECNICELPA
Iberoamerican Congress
on Pulp and Paper Research

CIADICYP

Dear all,
Thank you so much for attending XXV TECNICELPA / XI CIADICYP WEB CONFERENCE 2021!
We would like to inform you once again that all sessions will remain available on the 
conference platform until April 12th 2021.
Go to the Programme section, click on the session you wish to watch and select "Watch video".
Regarding the feedback survey, thank you all for the notes and evaluation submitted. 
We will take note of all your comments to improve in future events!
And before we say goodbye, we will leave here some key data you might find interesting:

› 247 attendees (from 261 registered)
› 89 speakers
› 27 sessions
› 2 parallel rooms
› 182 questions asked in the Q&A
› 2581 messages exchanged
› 1075 exhibitor visits
› 3963 abstract visits
› 46 e-posters
› 58 oral presentations (from 126 submitted abstracts)

Once again, thank you very much for being a part of the conference!

Thank you!

Leading Team,
The Organizing Committee Tecnicelpa
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