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No âmbito da estratégia de sustentabilidade 

delineada, o grupo Portucel Soporcel (gPS) 

tem implementado ao longo dos anos, nos 

seus polos industriais, diversas medidas de 

eficiência energética, destacando-se, por 

exemplo, a produção de energia a partir de 

biomassa, a otimização da refinação da pasta 

branqueada de eucalipto e a introdução de 

tecnologias inovadoras de secagem de papel, 

melhorias que reduziram o consumo de 

energia nos processos. De salientar ainda a 

substituição de motores elétricos standard 

por motores de elevada eficiência e a 

instalação de variadores de velocidade.  

 

A par com a redução do consumo de energia, 

também a diminuição de emissões de CO2 

constitui um aspeto relevante, 

particularmente num grupo industrial 

abrangido pelo regime do Comércio Europeu 

de Licenças de Emissão (CELE) e, como tal, 

estimulado a reduzir as suas emissões de CO2 

de forma eficaz contribuindo para mitigar o 

efeito das alterações climáticas. 

 

Em linha com esta estratégia, foi 

implementado em 2012, o projeto de queima 

de gás natural nos dois fornos da cal do 

Complexo Industrial de Setúbal. O objetivo 

foi substituir até 100% o fuelóleo consumido 

por gás natural, num dos múltiplos processos 

intermédios de recuperação de químicos da 

produção de pasta de papel, com todas as 

vantagens ambientais que daí advêm, em 

virtude de o gás natural ser um combustível 

significativamente menos poluente que o 

fuelóleo1. 

 

O projeto de Setúbal teve como 

objetivos a diminuição dos custos de 

operação e em simultâneo a redução 

das emissões de CO2 associadas ao 

processo de combustão. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Fator Emissão Fuelóleo = 78,9 (kg CO2/GJ) | Fator 
Emissão Gás Natural = 56,6 (kg CO2/GJ). 



 

  

 

O projeto passo a passo 

Com um investimento na ordem dos 1,5 

milhões de euros, foram instalados vários 

equipamentos novos em ambos os fornos, 

designadamente (i) queimador misto 

gás/fuel; (ii) ventilador de ar primário com 

velocidade variável; (iii) conjunto de 

regulação e controlo de gás e fuel; (iv) 

sistema de segurança e controlo de chama; 

(v) ignitor; (vi) detetores de chama 

principais; (vii) painel local de arranque e 

paragem; (viii) PLC a instalar na sala de MCC 

(sala de quadros elétricos); (ix) novo posto 

de regulação e medida para gás natural e 

tubagem de transporte. 

 

O grupo Portucel Soporcel recorreu a uma 

empresa inglesa que foi responsável pelo 

projeto de engenharia, desenvolvimento, 

fornecimento e supervisão da montagem do 

sistema de queima. O projeto contemplou 

diferentes fases, sendo de salientar, pela sua 

especificidade, o levantamento das 

características do local, auditoria à 

combustão, recolha de dados e avaliação de 

todo o processo, seguidas de uma etapa de 

modelação da aerodinâmica e combustão do 

forno com uma instalação piloto. 

 

Foram analisadas algumas variáveis como a 

temperatura de chama obtida com o gás  

 

 

natural e o eventual impacto na capacidade 

de produção de cal dos fornos, para além da 

qualidade da cal produzida que, caso não 

seja a adequada, pode originar perturbações 

e ineficiência no processo.  

 

Em termos processuais, a queima de gás 

natural permitiu uma maior eficiência da 

combustão, ganhos operacionais e 

substituição do consumo de fuelóleo, para 

além de um aumento da duração do material 

refratário que envolve internamente o forno.   

 

Os resultados  

Os anos de 2013 e 2014 permitem já uma 

avaliação dos resultados obtidos. Este projeto 

induziu uma redução de aproximadamente 

8.000 t CO2/ano, o que equivale a uma 

diminuição de cerca de 18% entre o ano 

2011 (quando os fornos eram alimentados a 

fuelóleo) e os anos de 2013 e 2014 (após a 

introdução do gás natural). 

 

Evolução das emissões de CO2 dos fornos da cal do Complexo 

Industrial do gPS em Setúbal, 2011-2014. 

 



 

  

Tendo em conta que o preço médio da 

tonelada de CO2 no mercado spot é cerca de 

8 euros, a redução anual de 8.000 t CO2 

representa um valor económico na ordem 

dos 64.000 euros/ ano. Saliente-se que este 

valor diz respeito apenas à redução de 

emissões de CO2, não entrando em linha de 

conta com a potencial poupança por via da 

alteração do padrão de consumo de 

combustíveis fósseis.  

 

A redução das emissões de CO2 está 

naturalmente associada ao acentuado 

decréscimo de consumo de fuelóleo nos 

fornos, substituído a partir de Setembro de 

2012 pelo gás natural. 

 

 

Gráfico 1 | Consumo de combustíveis fósseis nos fornos da cal 

do Complexo Industrial do gPS em Setúbal, 2011-2014. 

 

Dependendo da evolução do preço dos 

combustíveis no mercado internacional, 

é expectável que a introdução do 

consumo de gás natural nos fornos da 

cal, em substituição do fuelóleo, possa  

 

gerar um benefício económico anual 

entre os 500.000 e os 1.000.000 de 

euros. 

 

Conclusões 

Atendendo aos benefícios do projeto, o grupo 

Portucel Soporcel tomou a decisão de 

estender a introdução da queima de gás 

natural no forno da cal existente no 

Complexo Industrial de Cacia, sendo que o 

novo forno adquirido para o polo de Cacia, 

com vista ao aumento de capacidade 

produtiva, terá igualmente a capacidade de 

queimar gás natural. Acresce que um projeto 

semelhante tinha já sido concretizado no 

Complexo Industrial da Figueira da Foz. 

 

Pode assim concluir-se que a substituição do 

fuelóleo por gás natural nos fornos da cal no 

conjunto dos três complexos industriais do 

grupo Portucel Soporcel conduz a uma 

estimativa de redução de emissões de CO2 

fóssil de cerca de 22.000 toneladas por ano, 

correspondendo a um valor económico de 

176.000 euros/ ano para uma cotação de CO2 

de 8 euros/ tonelada.  

 

Este investimento constitui um exemplo claro 

do contributo que o grupo Portucel Soporcel 

dá para uma economia de baixo carbono, 

sendo um caso prático de uma medida que 

resulta simultaneamente na redução das 

emissões de CO2 fóssil associadas à atividade 



 

  

do grupo e na diminuição dos custos de 

operação, aliando assim a preservação 

ambiental e os benefícios económico- 

operacionais no mesmo vetor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Portucel Soporcel 

Líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF), e 6º a 

nível mundial, é também o maior produtor europeu, e 5º a nível mundial, de pasta branqueada 

de eucalipto (BEKP). As vendas do grupo têm como destino 127 países nos cinco continentes, 

com destaque para a Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível 

internacional entre as empresas portuguesas. Com um volume de negócios anual superior a 1,5 

mil milhões de euros, o grupo Portucel Soporcel é responsável por aproximadamente 1% do PIB 

nacional.  

 

Gere em Portugal 120.000 hectares de floresta certificada pelos sistemas internacionais FSC® e 

PEFC™, dispondo de um viveiro florestal com uma capacidade anual de produção de cerca de 12 

milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam à renovação da floresta 

nacional. Sendo um grupo florestal verticalmente integrado, dispõe de um Instituto de 

Investigação Florestal e Tecnológica, com competências state of the art.  

 

No âmbito da sua estratégia de expansão internacional, o grupo adquiriu recentemente uma 

fábrica de papel tissue – AMS – e está a desenvolver um importante projeto de investimento 

florestal verticalmente integrado em Moçambique, bem como uma fábrica de pellets nos EUA. 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


