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1 INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Este documento corresponde ao Resumo Não
Técnico (RNT) do pedido de renovação da
Licença Ambiental da “Fábrica de papel do
Tojal”, instalada na freguesia de S. Julião do
Tojal, concelho de Loures, distrito de Lisboa.
Esta fábrica possui coberta de 12.400 m2 e
num terreno com uma área total de 58.045 m2.
Na Figura 1 apresenta-se a localização da
fábrica da FAPAJAL.
O terreno é delimitado pela Estrada Nacional
EN 115-51 , pela Quinta da Abelheira e pelo rio
Trancão. A Figura 2 apresenta o layout geral
da fábrica da FAPAJAL.
A capacidade instalada de produção de papel
desta instalação é de 36.500 t/ano. A FAPAJAL
– Fábrica de Papel do Tojal, SA, dedica-se à
fabricação de papel para uso doméstico e
sanitário (papel tissue).
Á data de 31 de dezembro de 2015 esta
instalação possuía 151 trabalhadores, que
laboram 350 dias/ano em 7 dias/semana em 3
turnos (na produção das 6-14h, 14-22h e 22-6h,
na transformação das 6h30-14h30, do 12-20h e
das 8h30-17h30 e na administração das 9-18h).
Possui uma paragem anual de 15 dias por ano
para manutenções.

2 ATIVIDADE PCIP
A fábrica da FAPAJAL encontra-se abrangida
pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto,
referente à Prevenção e Controlo Integrado da
Poluição, devido ao facto de ser uma unidade,
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que se enquadra na categoria da atividade 6.1
Fabrico em instalações industriais de, alínea b)
“Papel ou cartão com uma capacidade de
produção superior a 20 t por dia”.

3 DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S)
LABORAL(AIS)
A FAPAJAL comercializa uma alargada gama
de produtos transformados, incluindo todo o
tipo de produtos bobinados (rolos higiénicos
jumbo, rolos toalheiros, rolos industriais, rolos
chaminé e de marquesa), em papel branco e
azul, duas gamas de toalhas seca-mãos folha a
folha, guardanapos de mesa de vários formatos
e guardanapos tipo “bar”, além de toalhas de
mesa de vários formatos. O mercado alvo é
constituído por distribuidores de artigos de
higiene e limpeza para o mercado institucional
– escritórios, restauração, hotelaria e
instituições de todo o tipo – além de hospitais e
cash & carry (empresas grossistas), em
Portugal e em Espanha.
A estratégia da FAPAJAL é a de tornar-se uma
one-stop-shop (fornecedor que entrega todos
os produtos e serviços necessários para obter
um determinado resultado) para grandes
distribuidores, oferecendo produtos com uma
boa relação qualidade/preço, e um rápido
serviço pós-venda. Este esforço tem-lhe
permitido ganhar crescente espaço no mercado
e servir clientes de grande exigência, tais como
a Elis, Makro, Progelcone e a Cannon-Higiene.
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Figura 1 – Localização da FAPAJAL

Figura 2 – Layout geral da FAPAJAL
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Para além dos produtos transformados para o
mercado institucional, a FAPAJAL fabrica papel
como matéria-prima para transformação em
instalações de terceiros, tanto em Portugal
como em Espanha.
As atividades realizadas nesta fábrica são a
produção de papel tissue através de pasta
virgem e pasta reciclada e a produção de papel
tissue a partir de pasta de papel virgem ou
reciclada, com a particularidade de envolver
equipamentos de grande dimensão e de
possuir uma grande capacidade de produção.
Atualmente a FAPAJAL possui na área da
produção 3 máquinas de papel (MP1, MP2 e
MP3):


A MP 1 é a mais antiga e produz papel
100% reciclado para transformar em
toalhas de mesa e toalhas de mão.
Esta produz cerca de 100 m/min.





A MP2 é uma máquina de papel tissue
dos anos 60 que tem uma produção de
480 m/min, e faz bobines com 2,65 m
de largura para serem essencialmente
comercializadas.
A MP 3 foi instalada em 2009 e tem
uma produção de 1.300 m/min e faz
bobines com 2,65 m de largura para
serem
comercializadas.

essencialmente

Na área da transformação a FAPAJAL possui
as seguintes linhas de transformação:
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3 linhas away-from-home;



5 linhas de toalhas de mão;



1 linha de papel higiénico em rolo
Jumbo;



3 linhas de guardanapos (marca Flores
– 30x30, 33x33 e 40x40 – folha simples
e folha dupla);



2 linhas de guardanapos tipo L;



2 linhas de guardanapos zig-zag;



2 linhas de toalhas de mesa.

Para além deste setor produtivo, esta
instalação conta ainda com infraestruturas de
apoio à produção como sejam: o edifício de
matérias-primas, o armazém, a ETARI,
compacta, a portaria, o edifício administrativo,
os balneários, o refeitórios, o parque de
resíduos, etc.
A produção de pasta de papel reciclado é
realizada através de uma destintagem.
Para alimentar o processo da destintagem a
FAPAJAL, para além de comprar papel usado
(apara externa), realiza uma operação de
valorização de resíduos na sua instalação,
correspondente à reciclagem de papel (cerca
de 12.000 t/ano).
A produção de papel tissue é realizada através
da deposição de uma película muito fina da
pasta (virgem ou recuperada) sobre um enorme
cilindro quente, que seca essas películas como
se se tratasse de um crepe. Ao sair do cilindro
3
Dezembro de 2016

essa película é enrolada, resultando em
enormes bobines com mais de 2 m de altura.
Na Figura 3 é apresentado o fluxograma do
processo produtivo da FAPAJAL, com
identificação dos seus principais consumos e
emissões.
O produto acabado da FAPAJAL correspondeu
em 2015 a 28.000 t de bobines vendidas para
indústrias transformadoras de papel em
bobines e 8.400 t de papel transformado.

4 MÁTERIAS-PRIMAS

Como matérias-primas perigosas a FAPAJAL
consome diversos produtos químicos no
processo industrial, designadamente: ácido
clorídrico, peróxido de hidrogénio, hipoclorito de
sódio, soda cáustica, sulfato de alumínio, etc.
Como matérias-primas não perigosas a
FAPAJAL consome principalmente pasta de
papel (24.000 toneladas em 2015) e apara
externa (5.600 toneladas no ano 2015), bem
como alguns produtos químicos para o
processo industrial, designadamente: emulsões
aquosas, amido, corantes, anti-espuma, talco,
sal, etc.

Relativamente às matérias-primas numa fábrica
de papel o mais consumo refere-se à pasta de
papel e aparas externas.

Figura 3 – Fluxograma do processo produtivo da FAPAJAL
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5 CONSUMO DE ÁGUA

7 DESCARGA DE EFLUENTE

A FAPAJAL consume água da rede pública
(cerca de 6.500 m3/ano em 2015), para
consumo humano e água de 2 furos e do rio
Trancão – fornecida através de captações
próprias –, para consumo industrial (cerca de
135.000 m3 em 2015). No sentido de reduzir ao
máximo o consumo de água, a FAPAJAL tem

A FAPAJAL dispõe de redes separativas para
as águas residuais industriais, águas residuais
domésticas e águas pluviais não contaminadas.

vindo a desenvolver várias medidas de
economia, nomeadamente dando prioridade á
recirculação.

As águas residuais industriais e pluviais
potencialmente contaminadas são tratadas na
ETARI existente na FAPAJAL e, em seguida,
descarregadas no coletor municipal para
tratamento mais exigente na ETAR de Frielas
gerida pela SIMLIS.

É efetuada a monitorização diária do consumo
de água, sendo os resultados obtidos
discutidos em reunião de direção sempre que
se verifiquem desvios aos objetivos.

6 CONSUMO DE ENERGIA
Em 2015 a FAPAJAL consumiu cerca de 26,7
Gwh de energia elétrica, 5.500.000 Nm3/ano,
de gás natural, 21.000 l de gasóleo e 0,8 t de
gás propano, sendo obrigada a efetuar
auditorias energéticas, por ter um consumo
superior a 500 tep/ano.
A FAPAJAL possui um programa de controlo
para assegurar a eficiência da utilização da
energia. Os parâmetros controlados são os
kWh de energia elétrica, os m3 de gás natural,
os litros de gasóleo consumido e as t de gás
propano, as 4 fontes de energia utilizadas pela
FAPAJAL.
A FAPAJAL produz energia elétrica na sua
instalação, 100% para venda e produz vapor e
água quente 100% para consumo próprio.
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As águas residuais domésticas produzidas na
instalação estão ligadas ao coletor municipal da
Câmara Municipal de Loures.

Todas estas águas residuais são passíveis de
monitorização, estabelecida na licença
ambiental, sendo que devem ser cumpridos os
valores limites estabelecidos nas Melhores
Tecnologias Disponíveis (MTD) para este setor
industrial.

8 EMISSÃO DE POLUENTES
ATMOSFÉRICOS
A FAPAJAL emite poluentes atmosféricos
resultantes da sua atividade de duas formas
distintas, através de:
 Fontes Pontuais/Fixas;
 Fontes Difusas.
As chaminés que atualmente existem na
instalação são as seguintes:
 FF2 – Caldeiras a gás e motor a gás 2
(Unidade Elergen, Lda.);
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 FF3 – Secador máquina de papel 3
(Unidade FAPAJAL).
A primeira fonte de emissões atmosférica
corresponde a um processo de combustão que,
por consumir gás natural como combustível,
praticamente não liberta poluentes para a
atmosfera. O principal poluente emitido
corresponde ao Dióxido de Carbono (CO2),
resultante da combustão do gás natural, tendo
a FAPAJAL emitido cerca de 12.000 toneladas
no ano 2015. Estas emissões de dióxido de
carbono fazem com que esta instalação esteja
abrangida pelo Comércio Europeu de Licenças
de Emissão de CO2 (CELE), que se reflete no
Título de Emissão de Gases com Efeito de
Estufa (TEGEE 064.05 III).
A chaminé do secador da máquina de papel 3,
o qual também é alimentado a gás natural,
corresponde ao processo de secagem do
papel.
As fontes fixas são sujeitas a monitorização
duas vezes por ano, quando os poluentes
emitidos estão abaixo dos valores limite
legislados é solicitado à CCDR a isenção da
monitorização para trienal.
No que respeita a emissões para a atmosfera
por fontes difusas, estas correspondem apenas
às zonas de carga e descarga.

9 RESÍDUOS DA ATIVIDADE
A atividade da FAPAJAL produz poucos
resíduos perigosos (cerca de 10 toneladas
produzidas no ano 2015), associados
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principalmente a atividades de manutenção,
mas também à produção e serviços
administrativos
(ex.:
óleos,
trapos
contaminados e embalagens contaminadas,
colas, lâmpadas e pilhas).
A grande quantidade de resíduos produzidos
corresponde às lamas celulósicas do
tratamento do efluente industrial (cerca de
1.000 toneladas produzidas no ano 2015).
Estas lamas contudo não são classificadas
como perigosas.
Os rejeitados do pulper e depuração, as
embalagens de papel e cartão, o papel e
cartão, as embalagens de papel e cartão,
plástico, madeira e compósitas, os arames, o
papel e cartão, os resíduos sólidos urbanos, os
resíduos de higiene e alguns absorventes são
outros tipos de resíduos não perigosos, que na
sua totalidade correspondem a cerca de 220
toneladas produzidas no ano 2015.
A grande maioria dos resíduos perigosos e não
perigosos são sujeitos a operações de
valorização (reciclagem), apenas uma pequena
fração é sujeita a operações de eliminação em
aterro.
Todos os resíduos produzidos são
transportados e enviados para operador
devidamente licenciado para o efeito.
De forma a gerir da melhor forma os seus
resíduos a FAPAJAL dispõe de diversas zonas
de armazenagem de resíduos, para armazenar
as diferentes tipologias de resíduos produzidos.
Os parques de resíduos possuem as
6
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características adequadas consoante o tipo de
resíduo armazenado, por exemplo os resíduos
perigosos líquidos são armazenados em área
coberta, impermeabilizada e servida por bacia
de retenção.

4. Máquina de papel II;

Como medidas de minimização de produção de
resíduos, a FAPAJAL possui o fornecimento de
vários produtos químicos em contentores, em
circuito fechado entre a fábrica e os

7. Nova caldeira a gás.

fornecedores.
Considerando as periodicidades legalmente
obrigatórias para a gestão de resíduos,
nomeadamente, o preenchimento de guias de
acompanhamento de resíduos, sempre que se
faça um transporte e o preenchimento no
SiLiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento
do Ambiente), do MIRR (Mapa Integrado de
Registo de Resíduos), ou seja de todos os
resíduos movimentados, a FAPAJAL adotou
uma frequência de controlo de movimentos de
resíduos, ao nível das respetivas quantidades
por tipo de resíduo, com uma periodicidade
mensal e um controlo ao nível do destino com
uma periodicidade anual.

10 EMISSÃO DE RUÍDO
O funcionamento da instalação da FAPAJAL
gera ruído com origem nos seguintes
equipamentos:
1. Refinadores;
2. Tinões de mistura;
3. Máquina de papel I;
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5. Máquina de papel III;
6. Cortadora de
Passaban;

toalhas

de

mesa

Uma vez que todos estes equipamentos se
localizam no interior de edifícios, tanto as
fachadas, como a cobertura garantem
praticamente o isolamento acústico total dos
edifícios.
Quanto às fontes de ruído das chaminés,
apesar de serem fontes menores dado se
encontrarem no exterior, podem gerar
incomodidade para o exterior. No entanto o
último estudo de ruído realizado no ano 2010
concluiu que, a FAPAJAL não gera
incomodidade para qualquer alvo sensível da
envolvente. Refira-se que a envolvente é
bastante humanizada, e possui habitações
concentradas e relativamente próximas da
fábrica.

11 DESATIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Apesar de
não
ser
previsível
o
desmantelamento dos edifícios da unidade
fabril da FAPAJAL, mesmo aquando da
eventual desativação da instalação, a FAPAJAL
irá adotar um conjunto de regras nessa fase, de
forma a garantir que a mesma não irá provocar
impactes no meio ambiente e que sejam
repostas as características originais do terreno,
nomeadamente:
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 Depois da demolição dos edifícios, os
resíduos gerados serão triados e reciclados,
os mesmos serão entregues a operador
devidamente licenciado;
 Será
efetuada
a
recuperação
paisagística do local afetado, através da
plantação
de
espécies
vegetais
características da zona, em particular
sobreiros, azinheiras e zimbros;
 As atividades geradoras de ruído
(nomeadamente
demolições),
serão
realizadas exclusivamente em horário diurno
nos dias úteis;
 Os resíduos de betão serão britados na
obra, de modo a otimizar o transporte dos
mesmos.

12 OUTRAS MEDIDAS DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL
A FAPAJAL possui um Sistema de Gestão da
Qualidade certificado. Esta certificação implica
a existência na fábrica de um conjunto de
regras, recursos e preocupações que garantam
o pleno controlo do desempenho ambiental da
empresa e a preocupação em melhorá-lo
continuamente à medida que a tecnologia e os
recursos financeiros o permitam.
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