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A. INFORMAÇÃO GERAL
A.1

LICENCIAMENTO

No Complexo Industrial de Setúbal (CIS) encontram-se em vigor três licenças ambientais (LA), que
abrangem as actividades aí exercidas por diferentes entidades jurídicas pertencentes à The Navigator
Company: LA n.º 11/2005, referente à fábrica de pasta, às duas fábricas de papel, à central de cogeração
de energia utilizando biomassa como combustível e ao aterro de resíduos não perigosos; LA n.º 24/2006,
referente à central de cogeração a gás natural; LA n.º 6/2008, referente à central de cogeração utilizando
fuelóleo como combustível.
O processo de novo licenciamento ambiental em curso resultará na emissão de um só Título Único
Ambiental (TUA) para todo o CIS, tendo a APA prorrogado o prazo de validade das actuais LA até à
conclusão do referido processo.
Nos termos do regime PCIP, o procedimento em curso justifica-se pelo enquadramento de “alteração
substancial”, a qual corresponde ao aumento de capacidade nominal da fábrica de papel mais recente.
Note-se que tal aumento resultou exclusivamente do bom desempenho e consequente aceitação dum
equipamento inicialmente instalado como protótipo na máquina de papel.
Assim, o pedido de alteração da licença ambiental centrar-se-á nos elementos relativos à referida
alteração substancial e restantes aspectos que careçam de actualização.

A.2

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/INSTALAÇÃO

O Complexo Industrial de Setúbal (CIS), integrado na The Navigator Company e localizado na Zona
Industrial da Mitrena, é uma das maiores e mais eficientes unidades fabris de pasta de papel e papel da
Europa, com capacidade instalada para um volume anual de produção de pasta kraft branqueada de
eucalipto de 575.000 toneladas (tSA) e de papéis finos não revestidos de 1.324.663 toneladas.
A unidade mais antiga do CIS, a Fábrica de Pasta, iniciou a sua actividade em 1964 (então Socel),
seguindo-se a Fábrica de Papel 1 (FP1) em 1969 (então Papéis Inapa) e finalmente a Fábrica de Papel 2
(FP2) em 2009. A produção de pasta foi sendo progressivamente integrada em produção de papel, sendo
esta integração completa actualmente.
A operação no CIS está integrada verticalmente, da floresta ao papel, passando pela produção de
575.000 toneladas de pasta de eucalipto ao sulfato, branqueada sem cloro elementar.
A pasta produzida é totalmente integrada no fabrico de papel de impressão e escrita não revestido. A
maior parte do papel produzido é transformado internamente em folhas para a indústria gráfica (grandes
formatos) e em folhas para escritório (A4 e A3). O actual portfolio é constituído por cerca de 7.000
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diferentes “product itens” como resultado da combinação de diferentes tipos de papel, gramagens,
formatos, brancura, destinos, etc.
Tem sido preocupação da Companhia, a par do progresso económico e tecnológico, garantir uma vida
saudável às populações, o que fez dela, no quadro sectorial da Indústria de Pasta e Papel em Portugal,
uma das unidades melhor equipada no sentido de garantir elevada qualidade de produtos, proteção
ambiental e segurança.
Tal como em todas as instalações fabris da Companhia, no Complexo Industrial de Setúbal encontra-se
implementado e certificado o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança adequado às suas
actividades e em conformidade com as Normas NP EN ISO 9001 (Qualidade), NP EN ISO 14001
(Ambiente) e OHSAS 18011/NP 4397 (Segurança e saúde ocupacional).
Sendo a principal matéria-prima dos produtos pasta e papel a madeira de eucalipto, foi considerado de
extrema relevância para o mercado conhecer e garantir a origem da madeira que abastece a Fábrica de
Pasta. Neste sentido, foi desenvolvido um sistema de gestão de cadeia de responsabilidade de materiais
lenhosos com base em dois dos referenciais/esquemas de certificação com maior expressão no mercado
internacional - referencial FSC (Forest Stewardship Council) e referencial PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification). A certificação dos produtos de acordo com os esquemas FSC e
PEFC garante ao cliente a rastreabilidade dos produtos à Floresta de origem, sendo dessa forma
promovida a sua gestão sustentável. Com a certificação da cadeia de responsabilidade, pelas nomas FSCSTD-40-004 e FSC-STD-40-005 e Anexo 4 do PEFC, a Fábrica de Pasta garante que incorpora nos seus
produtos apenas material lenhoso proveniente de Florestas Certificadas ou material lenhoso de origem
controlada, isto é: em que princípios e critérios básicos de conservação da natureza e das condições sócioeconómicas da região são garantidos.
Conforme referido anteriormente, a instalação compreende diversas unidades produtivas, as quais são
operadas por diferentes entidades jurídicas incorporadas na Companhia The Navigator Company. A
entidade jurídica que assegura o cumprimento da legislação ambiental em toda a instalação, designada
como operador PCIP, é a Navigator Pulp Setúbal, S.A. (Fábrica de Pasta), com sede em Mitrena, concelho
de Setúbal e Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 508933560.
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Fig. 1 - Complexo Industrial de Setúbal
Setembro/2018

Pedido de alteração da Licença Ambiental
5/37

Navigator Pulp Setúbal, SA

Complexo Industrial de Setúbal

A.3

LOCALIZAÇÃO

A instalação fabril localiza-se na Península da Mitrena, freguesia do Sado, concelho de Setúbal, Região
de Lisboa e Vale do Tejo, conforme apresentado na Figura 2.
2

2

O Complexo Industrial de Setúbal ocupa uma área total de 1.916.446 m , com 241.576 m de área
2

coberta e 606.304 m de área impermeabilizada não coberta.
O Complexo está implantado em área classificada no Plano Director Municipal de Setúbal como Espaço
Industrial Existente.

Fig. 2 - Localização geográfica do Complexo Industrial de Setúbal.
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A.4

INFORMAÇÕES DE CARÁCTER SOCIAL E MEDICINA NO TRABALHO

Esta unidade conta no início de 2018 com cerca de 1100 colaboradores com elevado nível de
habilitações escolares e formação especializada.
Relativamente ao regime de laboração, o Complexo Industrial funciona 24 horas/dia e 7 dias/semana,
em regime de três turnos diários. Os períodos de paragens anuais são definidos e planeados em função
das necessidades identificadas para manutenção dos equipamentos fabris e da disponibilidade para a
substituição de peças e/ou equipamentos.
O Complexo Industrial dispõe de um posto médico e de um restaurante social, que assegura a
assistência a todos os trabalhadores afectos às actividades neles desenvolvidos.

A.5

CARACTERIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES EXERCIDAS

A Soporcel Pulp é responsável pelas actividades a seguir descritas.
A.5.1

PRODUÇÃO DE PASTA DE PAPEL

O fabrico da pasta branqueada de eucalipto engloba os seguintes sub-processos:
A.5.2

PREPARAÇÃO DE MADEIRAS

O processo de fabrico inicia-se com a receção e tratamento da principal matéria-prima utilizada, madeira
de eucalipto, que chega à fábrica na forma de rolaria, com ou sem casca. Estes são armazenados no
Parque de Madeiras, seguindo para as linhas de preparação (três linhas, duas com capacidade para
processar madeira com casca e uma, mais antiga, que apenas opera com madeira sem casca cujo principal
objectivo é o corte em aparas. Estas são armazenadas em pilhas, de onde serão alimentadas à linha de
pasta.
A casca recolhida na zona de descasque é picada em dois picadores. À casca picada junta-se o serrim
do destroçamento constituindo-se assim o biocombustível queimado na caldeira de biomassa.
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Fig. 3 - Representação esquemática da área da Preparação de madeiras.

A.5.3

COZIMENTO DA MADEIRA

Durante o cozimento das aparas de madeira, em dois digestores contínuos do tipo hidráulico de vaso
único e em determinadas condições de pressão e temperatura, com auxílio de produtos químicos (licor
branco - compostos de sódio e sulfureto), ocorre a separação da lenhina e das fibras, ou seja, através de
reacções que se verificam entre a madeira e o licor branco, grande parte da lenhina separa-se das fibras de
celulose, dissolvendo-se no licor. Enquanto as fibras celulósicas continuam o seu percurso ao longo do
digestor, a lenhina misturada com o licor é extraída. Esta mistura, devido à sua tonalidade, é denominada
licor negro e é enviada, após concentração, para a Caldeira de Recuperação.
Como resultado da queima de licor negro, no fundo da caldeira forma-se uma massa líquida – smelt –
que é recuperada e transformada em licor verde e posteriormente em licor branco, o qual servirá para o
processo de cozimento da madeira, fechando o ciclo de recuperação de químicos na produção de pasta.
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Fig. 4 – Representação esquemática da área de produção de pasta crua.
A.5.4

LAVAGEM E CRIVAGEM

A pasta cozida (também designada por pasta crua) é então sujeita a operações de crivagem para
separação de nós (que são reprocessados) e de lavagem para remoção da lenhina que é enviada para o
processo de recuperação de químicos e energia.

Fig. 5 – Lavagem da pasta crua, sistema em contra-corrente com fecho de circuito.
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A.5.5

BRANQUEAMENTO DA PASTA
Este processo tem como finalidade eliminar a lenhina residual de cor acastanhada que acompanha

a pasta após a lavagem, deixando-a branca. Este processo é conseguido através de reacções químicas
com agentes oxidantes como o dióxido de cloro, soda cáustica, oxigénio e peróxido de hidrogénio. O
branqueamento reparte-se por cinco estágios sequenciais, onde são adicionados os produtos químicos,
obtendo-se a pasta branca.

Fig. 6 – Fases do branqueamento no Complexo Industrial de Setúbal, segundo a sequência D-Eop-D-E-D

A.5.6

DEPURAÇÃO, TIRAGEM E ARMAZENAMENTO / INTEGRAÇÃO
A depuração tem como objetivo remover as impurezas que passaram na limpeza da pasta crua e no

branqueamento, através de crivos pressurizados ou depuradores hidrociclónicos.
Na tiragem, procede-se à secagem da pasta branca por drenagem, prensagem e evaporação em
cilindros aquecidos por vapor.
A pasta seca é embalada em fardos, sendo posteriormente unitizados. A unit constitui a unidade de
movimentação, sendo actualmente utilizada apenas na produção de papel na Soporcel SA.
Actualmente, a totalidade da pasta branca é enviada, em suspensão, para as duas Fábrica de Papel
(FP1 e FP2). A tiragem irá operar de forma descontinuada apenas em períodos de indisponibilidade das
Fábricas de Papel.
A Figura 7 representa esquematicamente as áreas de Produção de pasta, do branqueamento ao
armazenamento de pasta seca.

Setembro/2018

Pedido de alteração da Licença Ambiental
10/37

Navigator Pulp Setúbal, SA

Complexo Industrial de Setúbal

Fig. 7 - Representação genérica da produção de pasta branca ao armazenamento de pasta seca.

A.5.7

RECUPERAÇÃO DE QUÍMICOS (CAUSTIFICAÇÃO E FORNO DA CAL)

Na área da Caustificação são recuperados os sais de sódio para o cozimento, a partir do fundente de
fornalha da Caldeira de Recuperação – smelt. O smelt é uma massa líquida que resulta da queima da lixivia
negra, que é dissolvida (passando a designar-se por lixívia verde) e posteriormente transformada em lixívia
branca – Ciclo do Sódio.
Da reacção de Caustificação da cal com o licor verde (rico em carbonato de sódio), resulta soda cáustica
e lamas calcárias, separadas por clarificação e alimentadas ao Forno da Cal para produção de cal viva –
Ciclo do Cálcio.
A.5.8

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA E TÉRMICA

O processo de produção de energia engloba a energia produzida pela Fábrica de Pasta e pela FP2.
Estes processos estão de tal forma interligados, que a avaliação das produções e consumos de energia
eléctrica e térmica necessárias à produção de pasta e de papel terá de ser realizada em conjunto.
A Cogeração de Energia da Fábrica de Pasta é constituída pela caldeira de recuperação, cujo
combustível é o licor negro produzido no processo, pela caldeira auxiliar a biomassa, cujos combustíveis
são casca e fuel, e pelas caldeiras a fuel óleo (4 e 6). Estas últimas caldeiras foram colocadas em situação
de reserva, limitadas com um tempo de operação anual inferior a 500 horas, funcionando em situações
pontuais, nomeadamente paragens e arranques de outros equipamentos.
O vapor de muito alta pressão gerado nestas caldeiras é alimentado a um turbogerador (TG3) para
produção de energia eléctrica e térmica (vapor de baixa e média pressão) em processo de cogeração. A
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complementar as extracções da turbina existem válvulas redutoras de vapor de alta pressão para produção
do vapor de mais baixa pressão e de vapor de média pressão.

Fig. 8 - Representação esquemática da área Produção de Energia.

Em 2008, de forma a acomodar as necessidades térmicas e elétricas da FP2, foi instalada uma Central
de Cogeração de ciclo combinado a gás natural nas instalações do Complexo Industrial de Setúbal (exSoporgen). A instalação utiliza gás natural como combustível e é constituída por duas turbinas a gás, duas
caldeiras recuperativas e uma turbina de contrapressão, ocorrendo a produção simultânea de electricidade
e vapor em ciclo combinado. A central possui uma potência térmica instalada total de 211 MWh e uma
potência eléctrica instalada total de 82 MWe.
A água consumida na instalação é proveniente de 3 captações subterrâneas pertencentes à FP2,
aproveitando as infraestruturas de captação e adução de água existentes e devidamente licenciadas.
As suas águas residuais (industriais e pluviais) são encaminhadas para a rede de drenagem separativa
da Fábrica de Pasta, sendo as primeiras tratadas na ETAR 1 do CIS.
A energia produzida pela Fábrica de Pasta e FP2, bem como a utilização eficaz da mesma, tornam o
Complexo Industrial excedentário sendo desse modo fornecedor da Rede Eléctrica Nacional.
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A.5.9

PREPARAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Além das áreas de armazenamento dos diferentes produtos químicos consumidos na actividade de
produção de pasta, a Fábrica de Pasta dispõe de uma instalação de produção de dióxido de cloro para o
branqueamento.
Para produzir o dióxido de cloro utiliza-se o processo SVP-Lite (Cellchem), a partir de clorato de sódio,
empregando como redutor o metanol e dióxido de enxofre, com uma capacidade de produção na ordem de
40 t ClO2/dia. O dióxido de cloro obtido é sujeito à absorção em água, sendo a solução aquosa armazenada
para posterior utilização no branqueamento.

A.5.10 SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA
A água para o consumo interno é de origem subterrânea, sendo captada a partir do sistema aquífero
inferior (Miocénico). O Complexo Industrial dispõe de 22 furos próprios, devidamente licenciados, sendo que
apenas uma parte funciona simultaneamente em exploração normal diária.
Apesar do nível de consumo de água no processo ter sido consideravelmente reduzido na última década
e do caudal de efluente estar já em consonância com os valores do intervalo de referência do PCIP, a
empresa continua e continuará a desenvolver esforços significativos no sentido da redução do consumo de
água.
A água captada é processada numa unidade de remoção de areias (dois filtros de cesto rotativo) e é
alimentada directamente à desmineralização e à rede de água potável e indirectamente, via uma cisterna
(nº 2), a toda a restante fábrica. A desmineralização, constituída por duas linhas, produz a água
desmineralizada para o SVP e para a compensação da água de alimentação das caldeiras.
O sistema de produção de água potável compreende um sistema de dosagem em contínuo com
hipoclorito de sódio.

A.5.11 TRATAMENTO DE EFLUENTES
A unidade fabril dispõe de colectores independentes para águas pluviais, esgotos domésticos e fabris
(ácido e alcalino). As águas pluviais são encaminhadas directamente para o estuário do Sado.
O Complexo dispõe de duas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR):
ETAR 1: recebe as águas residuais da Fábrica de Pasta, FP2, Cogeração Renovável Pasta (CR +
CB), Cogeração a Gás Natural, Aterro e Parque Industrial da Mitrena. A ETAR 1 ainda recebe as
lamas da ETAR 2 para desidratação e, em caso de necessidade, efluente do tratamento primário da
ETAR 2.
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ETAR 2: recebe as águas residuais da FP1, Cogeração Renovável Papel (CO nº4 e nº6) e Fábrica
de PCC.

A ETAR1 é constituída pelas seguintes etapas de tratamento:
1. Tratamento primário de efluentes;
2. Tratamento secundário de efluentes;
3. Tratamento de lamas.

1. TRATAMENTO PRIMÁRIO
Os efluentes alcalinos são encaminhados para o canal de entrada da ETAR 1, sendo submetido a uma
gradagem/desarenamento, de modo a remover os sólidos de maior dimensão, os quais poderiam danificar a
ETAR a jusante. De seguida o efluente é encaminhado para o sedimentador primário, onde os sólidos
suspensos são decantados e removidos, e a parte líquida é descarregada por transbordo do clarificador. Os
sólidos depositados no fundo dos clarificadores primários – lamas primárias – são conduzidos para uma
fossa central pelos raspadores, de onde são retirados para o espessador de lamas primárias, por intermédio
de bombagem.

2. TRATAMENTO SECUNDÁRIO
O efluente ácido junta-se ao efluente alcalino clarificado num reservatório de neutralização mútua. No
tanque de neutralização, é adicionada ureia, de acordo com as necessidades de nutrientes para o
tratamento biológico.
O efluente neutralizado, após passar em torres de arrefecimento (2), de forma a baixar a sua
temperatura até às condições adequadas ao desenvolvimento da actividade microbiológica, é conduzido ao
tanque de arejamento ou reactor biológico (onde também entram os efluentes domésticos da fábrica de
pasta e FP2). O tratamento biológico é um sistema de lamas activadas, onde o efluente é misturado com os
microrganismos necessários para oxidação do efluente, que é garantida pela introdução de oxigénio através
de arejadores de fundo.
Após passagem pelas bacias de arejamento, o efluente segue para os decantadores secundários (2),
onde ocorre a floculação e a sedimentação das lamas biológicas. As lamas biológicas depositadas no fundo
dos clarificadores são retiradas e recirculadas para o selector, garantido a concentração necessária de
microorganismos nas bacias de arejamento. O excesso de lamas é removido por bombagem e
encaminhado para o espessador de lamas biológicas.
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O efluente tratado sai por transbordo dos decantadores e é descarregado no estuário do Sado, através
de exutor submarino de profundidade.
Nota: no caso do efluente ácido ou alcalino apresentarem uma contaminação muito elevada, que não
seja compatível com o tratamento biológico que se segue, existe uma bacia de emergência com a
3

capacidade de 30 000 m , para onde os efluentes são desviados, sendo daí reintroduzidos no processo de
tratamento com um caudal compatível com o seu grau de contaminação.

3. TRATAMENTO DE LAMAS
As lamas produzidas na ETAR classificam-se em lamas primárias e lamas biológicas, as quais são
encaminhadas para espessadores específicos, sendo depois alimentadas aos respectivos sistemas de
desidratação.
As Figuras 9 e 10 representam esquematicamente o sistema de tratamento de efluentes da ETAR 1.

Fig. 9 - Representação esquemática do tratamento de efluentes da ETAR 1.
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Fig. 10 – Diagrama de blocos do tratamento de efluentes da ETAR 1

A ETAR 2 é constituída pelas seguintes etapas de tratamento:
1.

Tratamento primário de efluentes;

2.

Tratamento secundário de efluentes;

3.

Tratamento de lamas.

1. TRATAMENTO PRIMÁRIO
Os

efluentes

da

FP1

e

da

fábrica

de

PCC

são

encaminhados

para

um

tanque

de

equalização/homogeneização com cerca de 2.400 m3. Através de uma estação elevatória são
encaminhados para o canal de entrada com gradagem, medição de caudal e pH, seguindo para o
decantador primário, onde os sólidos suspensos são decantados e removidos, e a parte líquida é
descarregada por transbordo do clarificador.

2. TRATAMENTO SECUNDÁRIO
O efluente primário clarificado é conduzido um tanque de alimentação a dois reactores biológicos com
funcionamento em regime sequencial (SBR), onde se junta o efluente doméstico da FP1. O efluente tratado
sai para um tanque de recolha e é descarregado no estuário do Sado, através de exutor submarino de
profundidade.
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3. TRATAMENTO DE LAMAS
As lamas produzidas na ETAR classificam-se em lamas primárias e lamas biológicas. Ambas são
recolhidas num tanque de mistura de lamas e bombeadas para a ETAR1, onde são desidratadas
juntamente com as lamas produzidas nesta última.

Fábrica de PCC

Fábrica de Papel 1

Cog. Renovável Papel

Efluente Fabril

Equalização
(+ Neutralização)

Ácido sulfúrico

Gradagem
Tamisação
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SBR1
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Efluente Tratado

SBR2

Tanque de
Lamas em Excesso

EH6

Efluente tratado

Estuário do rio Sado
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Espessador

Tanque de
Lamas Mistas

ETAR 1

Lamas biológicas

Ácido Nutrientes
fórmico
Efluente do TP

Transbordo do espessador

Lamas primárias

Fig. 11 – Diagrama de blocos do tratamento de efluentes da ETAR 2

A.5.12 PRODUÇÃO DE PAPEL
A actividade de produção de papel engloba os seguintes sub-processos:
PREPARAÇÃO DE PASTA
•

Bombagem de pasta de eucalipto da fábrica de pasta

A principal matéria-prima da fábrica é a pasta de eucalipto recebida em suspensão (a cerca de 2,5% de
consistência). Esta pasta é adensada e armazenada em torres de a uma consistência de 10-12%.
•

Desintegração de fardos

Em operação normal, apenas são desintegrados os fardos de pasta de fibra longa. Durante os períodos
de paragem programada da fábrica de pasta, são também desintegrados os fardos de pasta de eucalipto,
assegurando-se deste modo a completa independência das duas fábricas em caso de necessidade.
•

Refinação da pasta

A instalação de refinação é constituída por dois circuitos:
Circuito de refinação de pasta de eucalipto
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Circuito de refinação de pasta de fibra longa
A refinação destina-se a desenvolver certas características papeleiras através de acção mecânica
sobre as fibras.
A pasta de eucalipto refinada, as quebras e a fibra recuperada são misturadas no tinão de mistura, a
partir do qual a pasta é transferida para os tinões das máquinas de onde é bombeada para o circuito de
aproximação de pasta.
•

Circuito de Aproximação de Pasta

A pasta é transferida dos tinões das máquinas pela bomba de gramagem para a base do silo da teia,
onde é diluída para um valor de consistência de cerca de 1%.
A bomba de mistura transporta a pasta para a instalação de depuração ciclónica multi-estágios em
cascata, sendo os aceites destes estágios alimentados ao desarejador. Daí, a pasta é enviada ao
distribuidor da caixa de chegada depois de passar por crivos centrífugos.
No circuito de aproximação de pasta são adicionados, em vários pontos, diferentes produtos químicos,
nomeadamente: Cargas, Agente de retenção, Agente de colagem, Amido de massa, Corantes.

A.5.13 MÁQUINAS DE PAPEL
A pasta diluída é distribuída uniformemente na mesa de formação, onde a maior parte da água é
drenada e recirculada, enquanto os materiais sólidos são retidos, formando a folha de papel. A folha é
admitida à secção de prensagem, seguida de pré-secagem, colagem superficial e secagem final.
A FP1 possui duas máquinas de papel em actividade, MP1 e MP3 (a MP2 foi desactivada em 2011), e
uma unidade de transformação do papel produzido em folhas e bobines de vários formatos. A MP1, de
tecnologia Bruderhaus (já tendo sofrido várias remodelações), tem 3,8 m de largura útil e foi projectada para
uma velocidade máxima de 650 m/minuto. A MP3, de tecnologia Valmet, tem 4,55 m de largura útil e foi
projectada para uma velocidade de 1200 m/minuto.
A Figura 12 representa esquematicamente a MP3.

Fig. 12 - Representação genérica da MP3
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A FP2 possui uma máquina de papel – MP4 – e uma unidade de transformação do papel produzido em
folhas e bobines de vários formatos.
A MP4 tem 11,0 m de largura útil e foi projectada para uma velocidade de operação de 1600 m/minuto.
Todo o processo é automaticamente controlado e supervisionado por computadores de processo. Estes
computadores permitem o controlo de todo o processo: desintegração de fardos, preparação de pasta,
preparação e dosagem de aditivos, circuito de aproximação de pasta e máquina de papel. Além do controlo
do processo, o sistema permite o controlo de qualidade em linha através de sensores, para variáveis como
por exemplo, a gramagem, a humidade, a espessura, as cargas, a brancura e a cor.
No final da máquina e sempre em contínuo, a folha de papel é calandrada para uniformizar a espessura
e melhorar a lisura e finalmente enrolada num carretel. Os carretéis de papel da máquina de papel são
depois bobinados em bobines com a largura e diâmetro pretendidos para as fases seguintes.
Todas as bobinas são embaladas numa linha de embalagem automática, seguindo para o armazém final
ou para o armazém intermédio de bobinas de processo.
A supervisão e controlo das operações é realizada por um sistema computorizado de gestão fabril que
garante a identificação dos produtos, controla a sua movimentação e o processo das encomendas, em
função da especificação dos produtos ou requisitos das encomendas.

A.5.14 TRANSFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO
• Armazém automático de bobinas em processo
Actualmente, o papel produzido na FP1, em bobinas destinadas a corte, é transportado por veículo
dedicado, com sistema de carga e descarga automática, para o armazém da FP2.
O armazém da FP2 é totalmente automático e robotizado, equipados com computadores que controlam
a localização e movimentação das bobinas. Este controlo encontra-se ligado ao sistema central de
programação de produção.
• Área de formatos reduzidos (A3 e A4)
Na FP1 existem duas linhas de produção - enresmagem / embalagem / paletização - de formatos
reduzidos (A3 e A4), sendo que uma delas está equipada com dois braços.
Na FP2, o corte nos formatos A3/A4 é feito em 3 linhas automáticas, contendo sequencialmente
equipamentos de corte, enresmagem, etiquetagem, encaixotagem, paletização e embalagem de paletes.
Desta forma, nesta área de produção, além do corte do papel, procede-se automaticamente às seguintes
actividades:
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Embalagem de resmas
Colocação de conjuntos de cinco resmas em caixas
Rotulagem das resmas e caixas
Paletização das caixas
• Área de formatos gráficos
Tanto na FP1 como na FP2 estão instaladas três máquinas cortadoras de formatos gráficos.
Os formatos produzidos nestas linhas apresentam-se sob a forma de bulk (folhas empilhadas sobre
palete) ou sob a forma de resmas sobre palete, e alimentam as linhas de embalagem de resmas ou as
linhas de embalagem de paletes.
• Embalagem de paletes
O papel em forma de bulk, enresmado ou em caixas sobre paletes é embalado com um filme plástico,
retráctil ou estirável, função dos requisitos do cliente e da linha de processamento.
As linhas dispõem de estação de cintagem, convergindo nos transportadores de alimentação aos
armazéns.
• Movimentação do papel
O transporte e movimentação dos produtos na área dos acabamentos é feito por veículos guiados
automaticamente (AGV'S), tanto para as bobinas em processo que se destinam a alimentar as cortadoras,
como para a produção transformada em paletes.
• Armazenamento
Na FP1, o armazém é totalmente automático e robotizado; na FP2, a armazenagem final é feita num
armazém convencional para o papel em bobinas e paletes ou num armazém automático de paletes.
Os armazéns automáticos e robotizados estão equipados com um computador que processa o controlo
da localização e movimentação das paletes.

A.5.15 ATERRO CONTROLADO
A Fábrica de Pasta possui, desde o ano 2000, um aterro controlado de resíduos industriais não
perigosos, onde são depositados resíduos com origem em diferentes pontos das actividades industriais
desenvolvidas no Complexo Industrial de Setúbal, nomeadamente, cinzas da caldeira de biomassa, lamas
de lixivia verde (dregs&grits) e areias de leitos fluidizados.
3

Este aterro é constituído por uma célula de deposição, com um volume útil de 455.200 m .
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Todas as operações de gestão de resíduos e responsabilidade técnica do aterro são da Navigator Pulp
Setúbal, SA.
A.5.16 CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉCTRICA
Nas suas actividades, o Complexo Industrial de Setúbal consome anualmente cerca de 27 milhões de m

3

de água e, com uma potência instalada 161 MW, consomem por ano cerca de 744 milhões de kwh de
energia eléctrica.
A.5.17 PRODUÇÕES E CONSUMOS DE MATÉRIAS-PRIMAS
Com uma capacidade nominal de produção de papel de 1.324.663 toneladas/ano (474.554 ton na FP1 +
850.110 ton na FP2), bem como 575.000 toneladas de pasta ano, em 2017 foram produzidas, no Complexo
Industrial de Setúbal, 877.452 de papel bobinado e 542.098 toneladas de pasta, totalmente integradas na
produção de papel.
As principais matérias-primas utilizadas no fabrico de pasta e papel são apresentadas nas Tabelas 1 e 2
e os respectivos quantitativos são referentes a 2017.
Tabela 1 - Principais produtos não perigosos utilizados no fabrico de pasta e papel e respectivos consumos
anuais.
Designação

Consumo Anual

Madeira de Eucalipto

1.764.008 sm3

Fibra longa

760t

Fibra reciclada

729 t

Carbonato de Cálcio Precipitado

184.688 t

Amidos

40.701 t

Branqueador óptico

6.533 t

Sulfato de sódio

4.356 t

Tabela 2 - Principais produtos perigosos utilizados no fabrico de pasta e papel e respectivo consumo anual.
Designação

Consumo (t/ano)

Soda cáustica

22.404

Clorato de sódio

20.343

Ácido Sulfúrico

13.092
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Oxigénio líquido

396

Peróxido de hidrogénio

3.298

Metanol

1.889

Agente de colagem

742

Na actividade pasta são produzidos os seguintes produtos intermédios: dióxido de enxofre, os licores
negro, verde e branco, lamas de carbonato de cálcio e cal viva. Ainda na mesma actividade é produzido o
dióxido de cloro, utilizado nos estágios de branqueamento da pasta.

A.6

GESTÃO DE RISCOS

A Política de Segurança é parte integrante da Política dos Sistemas de Gestão do grupo Portucel
Soporcel, aplicável a todas as suas instalações fabris, e estabelece as diretrizes visando o cumprimento dos
normativos legais e a aplicação das boas práticas relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho e à
prevenção de acidentes industriais.
No sentido da prevenção da ocorrência de acidentes e limitação dos seus efeitos, o Sistema de Gestão
Integrado estrutura-se com base na correta identificação das fontes de perigo e na avaliação e minimização
dos respectivos factores de risco, apoiando-se nos seguintes instrumentos organizacionais e humanos:
•

Comissão de Higiene e Segurança e corpo técnico das áreas de Prevenção e Segurança e de

Sistemas de Gestão;
•

Manual de Higiene e Segurança Industrial, documento de referência que corporiza a gestão global,

os princípios e as regras de Segurança do Complexo Industrial;
•

Procedimentos de Segurança, Instruções Técnicas e outras normas internas específicas, com

relevância para manter um elevado nível de segurança das operações fabris;
•

Plano de Segurança e Saúde – documento que define os procedimentos de higiene e segurança a

cumprir por fornecedores externos de bens e serviços, quando trabalham no interior da instalação;
•

Relatório de Segurança, documento relativo à prevenção de acidentes graves envolvendo

substâncias perigosas;
•

Plano de Formação, abrangendo pessoal interno e externo.

A instalação possui ainda os seguintes meios para actuação em caso de acidente:
•

Plano de Emergência Interno (PEI) – estabelece os procedimentos a seguir em caso de acidente de

origem interna ou externa;
•

Sistemas de detecção e combate a incêndios incluindo Corpo Privativo de Bombeiros;
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•

Serviços Médicos, que asseguram o atendimento de emergência e primeiros socorros, 24 horas por

dia, contando com 2 ambulâncias.
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B - INFORMAÇÃO AMBIENTAL
B.1

INFORMAÇÃO AMBIENTAL GERAL

B.1.1

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LOCAL E SUA ENVOLVENTE

O Complexo Industrial de Setúbal está situado no concelho de Setúbal, na península do mesmo nome,
pertencente à Região de Lisboa e Vale do Tejo. Fica implantada na Península da Mitrena, a cerca de 10 km
a este da cidade de Setúbal.
Na envolvente directa, a ocupação é essencialmente industrial, destacando-se, a nascente, o Parque
Industrial da Mitrena, e a poente e a norte o Parque Industrial SAPEC BAY. A sul registam-se actividades
portuárias e de reparação naval. As zonas habitacionais mais próximas (Praias do Sado, Santo Ovídeo e
Faralhão) localizam-se a cerca de 3 km a Norte.
•

Geomorfologia

Do ponto de vista geomorfológico verifica-se que o relevo é pouco acidentado, praticamente sem
variações de altitude.
•

Solos

Os solos existentes são predominantemente regossolos psamíticos não húmidos, agregados a podzóis
com surraipa, sobre arenitos consolidados. Estes solos, na sua globalidade, são de carácter incipiente, com
elevada permeabilidade, apresentando reduzidos teores em matéria orgânica e argilas, o que lhes confere
reduzidas ofertas nutricionais e hídricas.
•

Clima

Em termos climáticos, a Península de Setúbal situa-se numa zona de transição entre a faixa atlântica, a
Oeste, e a faixa continental, a Este. Os Verões são quentes e os Invernos moderados, onde alternam os
dias francamente atlânticos e os continentais. A temperatura média anual ronda os 17°C.
No domínio da precipitação, a região situa-se numa zona intermédia entre as zonas mais chuvosas e as
mais secas. A precipitação média anual situa-se entre os 515 mm e os 746 mm.
Na zona verifica-se ocorrência de nebulosidade e nevoeiro decorrentes da interferência da penetração
do ar marítimo.
A velocidade média do vento é, em regra, superior nos meses de Verão, em virtude da «nortada» que se
faz sentir, normalmente nos fins de tarde e princípios de noite. Os ventos predominantes são provenientes
do quadrante Norte (NW-NE).
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•

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

Em termos hidrográficos, o Complexo Industrial de Setúbal situa-se na margem direita do estuário do rio
Sado, o qual constitui o meio receptor dos seus efluentes líquidos após tratamento.
Na área envolvente da instalação, os principais usos da água superficial e subterrânea são
abastecimento público e industrial, pesca, actividades aquícolas, salicultura, navegação e recreio. Estes
usos revestem-se de elevada sensibilidade em termos das exigências de qualidade da água.
Do ponto de vista hidrogeológico, a área em análise situa-se na Bacia Sedimentar do Tejo e Sado.
Localmente está-se em presença de dois sistemas aquíferos, um superior e de características freáticas,
Pliocénico, e outro confinado e de profundidade, Miocénico.
O aquífero superior apresenta produtividades variáveis e salinidade apreciável, podendo atribuir-se-lhe
um valor reduzido como fonte de abastecimento.
O sistema aquífero Miocénico posiciona-se a cerca de 200 m de profundidade e é do tipo confinado, com
trocas no sentido do aquífero Pliocénico, sendo esta unidade onde estão instaladas as principais captações
de água para utilização industrial e doméstica da região e donde se faz o abastecimento do Complexo
Industrial de Setúbal. A água deste sistema tem-se caracterizado por apresentar, em geral, boa qualidade. A
análise dos dados dos furos que servem o Complexo Industrial, num período retrospectivo de cerca de 30
anos, indica que, não obstante a sua utilização intensiva, não se têm verificado problemas de intrusão salina
neste aquífero, mantendo-se o seu equilíbrio hidrodinâmico.
•

Qualidade do ar

As principais fontes de poluição atmosférica na área envolvente da instalação são as actividades
industriais. Com menor significado, regista-se também, enquanto fonte emissora, o tráfego automóvel, nas
redes envolventes, nomeadamente a EN 10-4.
É de salientar que as emissões gasosas emitidas pelo CIS cumprem os requisitos regulamentares,
quanto a valores limite de emissão, definidos nas licenças ambientais associadas.
Os dados de qualidade do ar, disponíveis para a zona em análise, indicam que a qualidade do ar é
razoável, situando-se as concentrações dos poluentes analisados abaixo dos valores legislados.
•

Ruído

As principais fontes de ruído ocorrentes na envolvente da instalação são as actividades industriais
desenvolvidas na Península da Mitrena e, ainda, a via de acesso directo ao local, a EN 10-4. Com o
objectivo de caracterizar o ruído ambiente que se regista na envolvente da instalação, foram efectuadas
medições nos aglomerados populacionais mais próximos, tendo-se constatado que os níveis sonoros
prevalecentes são consentâneos com os valores balizados na legislação vigente para zonas mistas.
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•

Resíduos sólidos

No que se refere aos resíduos gerados nas várias atividades, são definidas operações de gestão
seguindo o princípio da hierarquia de gestão de resíduos que privilegia a sua valorização. Os resíduos são
sujeitos a recolha seletiva, acondicionamento em recipientes e locais adequados, sendo assegurada a
formação dos colaboradores envolvidos nestas atividades. Nas situações em que o destino final é externo à
instalação fabril, os resíduos são entregues a entidades autorizadas para transporte e destino final.
A Fábrica de Pasta, em consonância com a legislação em vigor, mantém aposta na melhoria dos
processos produtivos, tendo como principais objectivos a redução da produção de resíduos, bem como a
sua reutilização e valorização, nomeadamente através de valorização energética e valorização orgânica.
Os resíduos processuais, cuja valorização não é ainda possível, são depositados em aterro próprio.
•

Ecologia

Do ponto de vista ecológico, a zona em análise corresponde a um tipo de habitat morfologicamente
isolado, numa península limitada na sua extremidade por uma actividade industrial complexa, que é apenas
favorável para a avifauna. Devido à intensidade de perturbação da envolvente directa, a zona constitui uma
estrutura com reduzido valor ecológico.
A vegetação da zona e das áreas envolventes encontra-se muito perturbada, constituindo um mosaico
de zonas abertas, apenas cobertas com uma vegetação herbácea muito esparsa, sem a ocorrência de
quaisquer espécies classificadas, e de zonas com coberto arbóreo, mais ou menos esparso de sobro,
eucalipto ou pinhal, em manchas mais ou menos mistas.
A área da instalação insere-se numa paisagem de fortes características industriais, embora na sua
envolvente ocorram ainda alguns trechos de paisagem natural típica de sapal. Dadas as características
morfológicas de relevo e a ocupação do solo, a zona em análise apresenta bacias visuais relativamente
confinadas e pouco expostas, sem pontos de vista dominantes para observadores próximos. Relativamente
a observadores distantes, a instalação não é facilmente visualizada das povoações localizadas a norte,
designadamente Faralhão, Praias do Sado e Santo Ovídeo.
•

Sócio - Económica

O concelho de Setúbal caracteriza-se por um crescimento demográfico significativo (9.9% do último
período intercensitário), embora inferior ao registado na Península no mesmo período, e por uma população
relativamente jovem (apresenta um dos índices de envelhecimento mais baixos da sub-região).
Cerca de 80% da população do concelho concentra-se nas 4 freguesias urbanas que constituem a
cidade de Setúbal. A densidade populacional média do concelho é de 588.5 hab/km² e a densidade
populacional da freguesia do Sado, onde se localiza a área de intervenção, é de 254.4 hab/km².
Na estrutura económica do concelho, do tipo urbano-industrial, predomina actualmente o sector terciário,
sendo o sector secundário menos significativo e o sector primário muito reduzido. A repartição da população
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pelos sectores de actividade tem sofrido uma evolução profunda nas últimas décadas, como consequência
da crise industrial, resultante do modelo económico implantado na década de sessenta, com transferência
de activos do sector primário e secundário para o terciário.
A nível de infraestruturas, a cidade de Setúbal dispõe de todas as funções centrais, raras e correntes,
características de uma cidade, encontrando-se os restantes aglomerados a um nível básico de
infraestruturação.
O nível de atendimento (electricidade, água canalizada, esgotos, recolha de resíduos sólidos urbanos) é
elevado, verificando-se lacunas a nível do saneamento básico/tratamento de águas residuais.
•

Ocupação

Relativamente à ocupação humana, esta área regista uma ocupação por núcleos de dimensão reduzida
e com características francamente rurais, a par da actividade industrial no domínio da pasta e papel. Na
envolvente restrita do local de implantação, os núcleos populacionais mais próximos situam-se a mais de 2
km e enquadram-se no tipo de aglomerados de características rurais.

B.1.2

ÁGUA UTILIZADA/CONSUMIDA

A água para o consumo interno é de origem subterrânea, sendo captada a partir do sistema aquífero
inferior (Miocénico). O Complexo Industrial dispõe de 22 furos próprios, sendo que apenas uma parte
funciona simultaneamente em exploração normal diária.
A gestão da água é uma preocupação permanente da Companhia e, sendo este recurso um factor
essencial para o desenvolvimento económico, deve ser considerado como um recurso estratégico e
estruturante, tendo necessariamente que se garantir uma elevada eficiência do seu uso.
As instalações fabris possuem um conjunto de equipamentos de monitorização e medida,
nomeadamente, medidores de caudal e de nível dos reservatórios e tanques, que permitem, desta forma,
um controlo rigoroso da utilização da água.
Nos processos produtivos têm sido feitos investimentos de forma a reduzir os consumos de água. As
actividades desenvolvidas no Complexo Industrial de Setúbal apresentam valores de consumo de água
comparáveis com os valores de referência para o sector da pasta e papel.
Tabela 3 – Evolução do consumo específico de água no Complexo Industrial de Setúbal

Instalação

Unidades

2006

2011

2017

F. Pasta

m3/t pasta

32

28

26

FP1

m3/t papel

23

21

18

FP2

m3/t papel

n.a.

12

10
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Têm sido empregues as melhores práticas na abertura, manutenção e exploração dos furos existentes,
com vista a manter a sua condição e fiabilidade. Aqueles que por qualquer motivo atingiram o seu fim de
vida, foram convenientemente retirados de exploração e selados por forma a prevenir a intrusão salina e a
garantir o equilíbrio hidrodinâmico do aquífero (Miocénico). Este processo de gestão das captações
subterrâneas tem o conhecimento e acompanhamento por parte da ARH-Alentejo.
B.2

DESCARGAS/EMISSÕES DE ÁGUAS RESIDUAIS

B.2.1

DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA ÁGUAS DE SUPERFÍCIE

As águas residuais resultantes das actividades industriais, após tratamento nas duas Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR 1 e ETAR 2), são descarregadas no Estuário do Sado, através do
exutor submarino de profundidade existente.
Como se pode verificar através da análise das Tabelas 4 e 5, as águas residuais descarregadas
cumprem com os VLE definidos na Licença Ambiental em vigor e com uma significativa margem de
segurança na maioria dos parâmetros.
Tabela 4 - Evolução das emissões da ETAR 1

Parâmetro
Caudal
SST

CQO

CBO5

AOX
Fósforo
Total
Azoto Total

Fábrica

Un.

Pasta

Descarga

VLE

NEA-MTD

2015

2016

2017

LA11/2005

m3/tSA

19,9

18,2

20,4

35

25-50

Papel

m3/t

8,2

8,6

7,4

10,4

3,5-20

Pasta

kg/tSA

0,5

0,5

0,3

1,5

0,3-1,5

Papel

kg/t

0,1

0,1

0,1

0,4

0,02-0,35

Pasta

kg/tSA

9,9

9,8

10,5

20

7-20

Papel

kg/t

0,5

0,4

0,5

1,6

0,15-1,5

Pasta

kg/tSA

0,3

0,2

0,2

1,4

-

Papel

kg/t

0,05

0,03

0,002

0,25

-

Pasta

kg/tSA

0,13

0,13

0,15

0,2

0-0,2

Papel

kg/t

0,001

0,0016

0,0011

0,0025

-

Pasta

kg/tSA

0,11

0,1

0,12

0,15

0,02-0,11

Papel

kg/t

0,002

0,001

0,001

0,008

0,003-0,012

Pasta

kg/tSA

0,04

0,03

0,04

0,15

0,05-0,25

Papel

kg/t

0,02

0,02

0,02

0,05

0,01-0,1
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Tabela 5 - Evolução das emissões da ETAR 2

Parâmetro

Un.

Caudal

Descarga

VLE

NEA-MTD

2015

2016

2017

LA11/2005

m3/t

15

17

19

21

3,5-20

SST

kg/t

0,1

0,1

0,1

0,8

0,02-0,35

CQO

kg/t

0,5

0,5

0,6

2

0,15-1,5

CBO5

kg/t

0,08

0,08

0,09

0,25

-

AOX

kg/t

0,002

0,003

0,003

0,009

-

Fósforo Total

kg/t

0,01

0,004

0,005

0,06

0,003-0,012

Azoto Total

kg/t

0,04

0,02

0,03

0,18

0,01-0,1

B.2.2

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Como mencionado anteriormente, o Complexo Industrial de Setúbal possui duas ETAR (ETAR 1 e ETAR
2) que permitem o tratamento do efluente produzido antes de ser descarregado no mar e que estão
representadas esquematicamente nas Figuras 9 a 11.
Conforme se pode verificar, a ETAR 1 recebe os efluentes da Fábrica de Pasta, da FP2, da central de
Cogeração a Gás Natural e o lixiviado do aterro. A ETAR 2 recebe os efluentes da FP1, da fábrica de PCC e
da Cogeração Renovável Papel (CFO).
Os resultados da monitorização da qualidade da água do meio receptor e na envolvente do ponto de
descarga, indicam que os efluentes fabris das instalações de produção de pasta e papel, com descarga no
emissário, não afectam a qualidade do mesmo.
Não se identificam outros efeitos ambientais possíveis derivados da descarga das águas residuais da
instalação, para além dos efeitos directos no meio receptor.
B.2.3

REUTILIZAÇÃO OU RECIRCULAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS.

As águas residuais provenientes dos processos produtivos do CIS, depois de tratadas, são na totalidade,
descarregadas no meio receptor, não existindo qualquer recirculação destas.
Nos processos de produção de pasta e papel, grande parte da água utilizada é recirculada e reutilizada,
através da implementação das Melhores Técnicas Disponíveis preconizadas para o sector, tendo em vista a
redução e racionalização do consumo de água.
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B.2.4

MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS NO PONTO DE DESCARGA

Como já foi referido, o ponto de descarga das águas residuais do Complexo Industrial localiza-se no
estuário do Sado. A monitorização das águas residuais é realizada ainda dentro das instalações, após a
ETAR.
B.2.5

EFEITOS NO AMBIENTE DAS ÁGUAS RESIDUAIS DESCARREGADAS PELA INSTALAÇÃO

Não se identificam impactes ambientais significativos da descarga das águas residuais da instalação
sobre o meio receptor.
B.3

B.3.1

EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

FONTES PONTUAIS

As fontes fixas de emissões gasosas associadas à Fábrica de Pasta são as seguintes: Caldeira de
Recuperação (queima da lixívia negra resultante do cozimento das aparas de madeira); Fornos de Cal
(produção de cal para a regeneração da lixívia branca); Caldeira de Biomassa (queima da casca de
eucalipto e outros tipo de biomassa); Tanque de Dissolução de Smelt (material resultante da combustão da
lixívia negra na Caldeira de Recuperação).
Destacam-se a Caldeira de Recuperação e os Fornos de Cal, por constituírem fontes inerentes ao
processo de fabrico, e a Caldeira de Biomassa, que por possuir uma potência térmica nominal superior a 50
MW constitui uma grande instalação de combustão.
A FP1 não tem fontes fixas de emissão para a atmosfera. A Cogeração Renovável Papel possui duas
caldeiras a fuelóleo em situação de reserva.
As fontes fixas de emissões gasosas associadas à FP2, concretamente à máquina de papel, são dois
equipamentos de secagem do papel (Secadores 1 e 2) e uma caldeira de óleo térmico (Calandra), todas
utilizando gás natural como combustível. Estes efluentes gasosos apresentam caudais e concentrações
muito reduzidos, quando comparados com as emissões da Fábrica de Pasta.
A central de Cogeração a Gás Natural possui duas fontes fixas de emissão, correspondentes aos dois
grupos, idênticos, compostos por turbina a gás e caldeira recuperativa. Cada um dos grupos constitui uma
grande instalação de combustão, dada a sua elevada potência térmica nominal.
Também neste âmbito e integrado no Plano de Melhoria da Ecoeficiência foram desenvolvidos esforços
consideráveis no sentido de adequar os valores de emissão aos valores associados às Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD) para o sector, estando a maioria destas técnicas implementadas na instalação.
Com a implementação das MTD, verifica-se, em termos de valores médios de emissão da instalação, o
integral cumprimento das emissões gasosas face aos VLE definidos na Licença Ambiental, bem como a
melhoria da qualidade dos efluentes gasosos emitidos.
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As tabelas 6 a 8 apresentam a evolução das características das emissões das principais fontes fixas do
Complexo Industrial de Setúbal nos últimos três anos, face aos valores limite de emissão (VLE)
estabelecidos na licença ambiental e aos intervalos de valores de emissão associados às MTD (VEA)
constantes dos BREF ou à legislação nacional.

Tabela 6 – Evolução das emissões dos Fornos de Cal (FF1)
Emissões
Parâmetro

VLE

Unidade
mg/Nm3

Partículas

kg/tSA
mg/Nm

3

NEA-MTD
2015

2016

2017

LA 11/2005

32

25

62

-

10-50
(1)

0,01

0,005

0,02

0,7

349

364

362

-

0,005-0,05
100-200 (FO)
100-350 / 450 (GN)

NOx
kg/tSA

0,1

0,1

0,1

0,1-0,2 (FO)

(1)

1,5

0,1-0,3 / 0,45 (GN)
mg/Nm3

SO2
TRS
S gasoso

55

84

92

kg S/tSA

0,01

0,01

0,01

mg/Nm3

38

37

18

-

55-120
(1)

0,6

-

-

<1-40
(1)

-

(1)

0,055-0,12

kg S/tSA

0,01

0,01

0,004

0,04

kg/tSA

0,02

0,01

0,01

0,64

(TRS-S + SO2-S)
(1) Em conjunto com a Caldeira de Recuperação

Tabela 7 – Evolução das emissões da Caldeira de Recuperação (FF2).
Emissões
Parâmetro
Partículas
NOx
SO2
TRS
S gasoso
(TRS-S + SO2-S)

VLE

Unidade
mg/Nm3

NEA-MTD
2015

2016

2017

LA 11/2005

42

39

42

-

kg/tSA

0,2

0,2

0,2

mg/Nm3

158

159

kg/tSA

0,9

0,9

mg/Nm3
kg/tSA

5
0,01

mg/Nm3

3

10-40
(1)

0,7

0,02-0,3

158

-

120-200

0,8

1,5

5
0,01

3
0,01

(1)
0,6

5-50
-

3

3

-

1-5

(1)

0,8-1,4

(1)

kg/tSA

0,01

0,02

0,02

0,04

kg/tSA

0,03

0,03

0,02

0,64

(1)

0,03-0,17

(1) Em conjunto com os Fornos de Cal
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Tabela 8 – Evolução das emissões da Caldeira de Biomassa (FF3)
Emissões
Parâmetro

Partículas

NOx

SO2

VLE

Unidade

NEA-MTD
2015

2016

2017

LA 11/2005

mg/Nm3

82

66

60

95

t/ano

74

62

64

-

mg/Nm3

291

279

281

400

t/ano

253

255

296

-

mg/Nm3

19

25

23

160

<10–70

t/ano

16

22

25

-

-

2-12

50-180

A caldeira auxiliar a biomassa foi convertida em 2003 para a tecnologia de leito fluidizado, considerada
uma Melhor Técnica Disponível (MTD) no documento de referência europeu para o sector da produção de
pasta de papel.
As caldeiras de Recuperação e a Biomassa estão equipadas com electrofiltros (ESP), com eficiências da
ordem dos 99,5%, que permitem a redução substancial da concentração de partículas presentes nas
emissões gasosas resultantes dos processos de combustão. No entanto, para responder às mais recentes
obrigações legislativas, está prevista a substituição dos ESP por uma nova tecnologia de remoção de
partículas – Filtros de Mangas. Esta remodelação será implementada durante o 4º trimestre de 2018.
Deste processo de separação de partículas resultam cinzas que, no caso da caldeira a biomassa, estão
a ser encaminhadas para valorização agrícola, em mistura com as lamas biológicas da ETAR. As cinzas da
caldeira de recuperação, uma vez que são formadas essencialmente por compostos de enxofre, são
reintroduzidas no processo.
Nos fornos de cal existe também um electrofiltro para o mesmo objectivo, sendo que as poeiras
removidas são reintroduzidas no Forno de Cal II, uma vez que são constituídas essencialmente por
Carbonato de Cálcio. Entre 2001 e 2003 foram feitas melhorias no Forno da Cal. Dos investimentos
realizados resultou uma diminuição das emissões de partículas, SO2 e TRS para a atmosfera.
B.3.2

FONTES DIFUSAS E ODORES

As fontes difusas da emissão de gases odorosos existentes no Complexo industrial são provenientes das
áreas fabris: digestor, pré-evaporação e tanques de condensados.
O odor característico do sector da pasta e papel é devido a gases não condensáveis e incluem
compostos como o metanol (CH3OH), o ácido sulfídrico (H2S), o metilmercaptano (CH3SH) e outros
compostos orgânicos reduzidos de enxofre (TRS). Uma das formas de tratamento destes gases é a sua
queima na Caldeira de Recuperação ou nos Fornos de Cal.
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B.3.3

EFEITOS NO AMBIENTE DAS EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

É importante salientar que a instalação possui chaminés que cumprem as regras exigidas pela
legislação, possuindo as características mais adequadas para facilitar a dispersão dos poluentes
atmosféricos.
Devido às condições meteorológicas da zona onde está implantada a instalação, a dispersão de
poluentes emitidos para a atmosfera faz-se, predominantemente, segundo a direcção Sul. As concentrações
máximas de poluentes localizam-se nas imediações próximas da unidade fabril.
Os resultados obtidos na última caracterização das emissões difusas de SO2 e TRS existentes na
Fábrica de Pasta permitiu determinar uma emissão total de TRS situada dentro do intervalo de NEA-MTD e
próximo do seu nível mínimo.
B.4

RESÍDUOS GERADOS NA INSTALAÇÃO

B.4.1

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS E RESPECTIVAS OPERAÇÕES DE GESTÃO

A gestão de resíduos no Complexo industrial assenta nos seguintes princípios, com o objectivo último de
prevenir a afectação dos vários recursos (ar, solo, água):
Minimização da produção de resíduos;
Criação das condições adequadas à sua recolha selectiva, armazenagem temporária ou deposição
em aterro;
Primazia da valorização face à eliminação;
Encaminhamento para destino final adequado;
Em 2017 foram produzidas cerca de 167.000t de resíduos processuais, tendo sido depositados em
aterro cerca de 21.000 t, correspondendo a resíduos inorgânicos, de valorização ainda não viável (resíduos
inorgânicos do processo da caustificação) ou de valorização parcial (areias do leito fluidizado das caldeiras
a biomassa). Estes resíduos foram depositados no aterro de resíduos industriais banais que a instalação
possui.
Os restantes resíduos são encaminhados para o exterior através de operadores licenciados pelas
entidades competentes.
Dos resíduos enviados para o exterior, em 2017, cerca de 84% foram encaminhados para valorização.
Os restantes 16% de resíduos tiveram como destino final a eliminação.
Os resíduos produzidos têm origem directa no processo de fabrico, como é o caso dos resíduos de
caustificação e da preparação de madeira, nos sistemas auxiliares, designadamente as cinzas e areias das
caldeiras a biomassa e nos sistemas de tratamento de águas residuais, lamas primárias e biológicas. O
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sistema de manutenção de equipamentos origina também a produção de resíduos como óleos usados,
solventes, equipamento fora de uso, etc.. Nos serviços administrativos, no restaurante social e no posto
médico são produzidos, por exemplo, resíduos urbanos ou similares, papel e cartão, plástico e resíduos
hospitalares.
B.4.2

ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS

A instalação dispõe de dois parques de armazenamento de resíduos, designadamente, o armazém de
óleos, onde são colocados não só os óleos usados mas também os novos, e o Ecoparque, para onde são
encaminhados e segregados em células devidamente identificadas, os restantes resíduos. Estes dois locais
são devidamente impermeabilizados e, no caso do armazém de óleos, existe uma bacia de retenção para
recolher eventuais fugas que possam ocorrer.
B.4.3

MONITORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS

Os resíduos gerados são sujeitos a monitorização periódica, de acordo com a legislação em vigor e
requisitos impostos por via do licenciamento ambiental e gestão de resíduos.
B.4.4

EFEITOS NO AMBIENTE DOS RESÍDUOS GERADOS

Uma vez que a Fábrica de Pasta possui um rigoroso sistema de recolha selectiva de resíduos que
permite, caso a caso, dar o destino mais adequado a cada resíduo, não se prevê que estes causem
impactes significativos no ambiente.
Grande parte das lamas primárias e biológicas e das cinzas produzidas na Soporcel são valorizadas
energeticamente ou aplicadas como fertilizantes e correctivos, respectivamente, em solos agrícolas e
florestais e na produção de composto. Os solos portugueses são dominantemente ácidos e pobres em
matéria orgânica, pelo que a utilização destes resíduos como correctivo, devido ao elevado teor em matéria
orgânica (caso das lamas biológicas da ETAR), nutrientes e ao seu efeito alcalinizante (caso das cinzas), é
uma alternativa viável e bastante interessante.
No cumprimento integral da legislação em vigor, e no sentido de evitar a possível deposição de
poluentes no solo que possam ser nocivos para o Homem e para os animais, bem como para o ambiente
em geral, a monitorização dos solos e dos resíduos é efectuada regularmente.
No caso dos resíduos que são depositados em aterro próprio importa salientar que este foi construído de
forma totalmente impermeabilizada com vista a garantir as necessárias condições de estanquicidade e
preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da área. Foram implementadas uma série de
medidas de monitorização com objectivo de avaliar os efeitos causados no ambiente pela deposição de
resíduos industriais no aterro.
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B.5

EMISSÕES DE RUÍDO

B.5.1

FONTES DE RUÍDO

Tendo em conta os resultados de medições efectuadas por entidades acreditadas para o efeito, verificase que nas instalações do Complexo Industrial de Setúbal existem determinados equipamentos ruidosos.
Apenas alguns trabalhadores estão expostos a esse ruído, sendo sujeitos, periodicamente, a vigilância
médica e audiométrica.
No que se refere ao ruído emitido para o exterior, os estudos revelam que, as medições feitas nos
pontos considerados sensíveis, conforme Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 Janeiro, apresentam valores abaixo
dos limites definidos.
B.6

USO EFICAZ DA ENERGIA

As preocupações ambientais da Companhia traduziram-se na aposta nas energias renováveis e
aumentos da eficiência na produção de energia.
Tabela 9 – Evolução dos consumos de energia elétrica e térmica.

Fábrica

Energia

Unidades

2009

2013

2017

Elétrica

kWh/tAD

549

481

488

Térmica

GJ/tAD

12,2

10,8

12,6

Elétrica

kWh/t

575

576

576

Térmica

GJ/t

8,1

4,9

4,6

Elétrica

kWh/t

1.124

599

610

Térmica

GJ/t

9,7

5,2

5,2

Pasta

Papel ATF1

Papel ATF2

Estes níveis de consumo energético são possíveis pelo facto de se encontrarem implementadas na
instalação uma grande parte das MTD previstas para o domínio da conservação de energia, sendo objectivo
da empresa prosseguir no sentido da melhoria da eco-eficiência energética já alcançada.
Como complemento das medidas já introduzidas, está em curso a implementação de um Sistema de
Gestão de Energia de acordo com a norma ISO 50001, cuja certificação se prevê que ocorra durante o 1.º
semestre de 2016.
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B.7

DESACTIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

A instalação em apreço terá um tempo de vida útil que previsivelmente se prolongará ainda por um
número indeterminado de anos.
Aquando do encerramento definitivo da instalação será apresentado à entidade competente, num prazo
considerado apropriado, um plano de desactivação contendo as medidas que serão tomadas, de acordo
com as normas legais e melhores práticas que existirem à data, para evitar qualquer risco de poluição e
assim garantir a minimização de efeitos ambientais negativos.
Será também elaborado um plano de recuperação paisagística, com vista à reposição do local da
exploração em estado satisfatório e adequado ao uso do solo que vier a ser determinado pelas entidades
competentes.
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GLOSSÁRIO

AOX

Sigla correspondente à designação inglesa de “adsorbable organic halogens”.
Parâmetro que serve para avaliar o conteúdo em organoclorados de um efluente
líquido.

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

CBO5

Carência bioquímica de oxigénio. Parâmetro que mede o potencial impacte
ambiental de um efluente líquido no meio receptor, causado pela oxidação
bioquímica dos compostos orgânicos.

CHP

Combined heat and power - Central eléctrica que utiliza um motor de calor para
produzir electricidade e calor útil simultaneamente.

CQO

Carência química de oxigénio. Parâmetro que mede o potencial impacte ambiental
de um efluente líquido no meio receptor, causado pela oxidação química dos
compostos orgânicos e inorgânicos.

ETAR

Estação de tratamento de águas residuais.

Licor branco

Solução alcalina utilizada no cozimento da madeira contendo hidróxido de sódio e
sulfureto de sódio.

Licor negro

Licor resultante do cozimento contendo matéria orgânica, utilizado como
combustível na caldeira de recuperação.

Licor verde

Licor alcalino, proveniente da caldeira de recuperação, que é convertido em licor
branco na unidade de caustificação.

NOx

Designação geral dos óxidos de azoto formados durante a queima de um
combustível.

Operador PCIP

Qualquer pessoa singular ou colectiva que pretenda explorar, explore ou possua a
instalação ou em quem tenha sido delegado um poder económico determinante
sobre o funcionamento técnico da instalação.

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição.

SO2

Anidrido sulfuroso. Gás formado na combustão de compostos contendo enxofre.

SST

Sólidos suspensos totais. Parâmetro que mede a quantidade de materiais sólidos
em suspensão num efluente líquido.

tSA

Toneladas secas ao ar (de pasta de papel), expressas em massa seca a 90 %.
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