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Editorial
Óscar Arantes
Direção Central de Qualidade, Segurança,
Energia e Projetos Industriais Estratégicos do grupo Portucel Soporcel.

O desafio do BREF Pulp & Paper
A revisão da primeira versão do Bref Pulp & Paper,
iniciou-se em 2006, cinco anos após a sua publicação,
conforme então estabelecido na Diretiva IPPC.
Os objetivos deste processo de revisão foram a atualização do Documento original, especialmente nos
capítulos em que o mesmo não tinha sido adequadamente desenvolvido e principalmente a inclusão do
novo capítulo das “BAT CONCLUSION”, resultante
das alterações entretanto decorrentes da publicação
da Diretiva das Emissões Industriais.
Neste novo capítulo serão indicadas as BAT Aplicáveis a cada setor de atividades e especificamente os
valores de emissões associadas (VEA), para a aplicação das BAT’s listadas. De acordo com a Diretiva das
EI, estes deverão ser aplicadas e cumpridos por todas
as instalações de produção de Pasta e Papel da União
Europeia.
Coube à equipa indigitada pela Celpa, a representação da CEPI nos trabalhos de preparação e discussão
das alterações propostas para o processo Kraft, bem
como dos VEA’s para este importante setor da nossa
atividade.
Coube ao IPTS, Instituto da EU, sediado em Sevilha,
a elaboração do novo texto do BREF PULP & PAPER,
tarefa em que ao longo dos cerca de 7 anos estiveram
sucessivamente envolvidos três redatores principais
e uma vasta equipa de técnicos do ambiente.

Na fase final do processo, realizaram-se as reuniões
dos “Technical Working Group’s” em que estiveram
representadas as Entidades Públicas do Ambiente
dos países da União Europeia, a representação da
CEPI e ONG’S interessadas no sector.
O resultado destas “maratonas” negociais foi um documento que consideramos bastante completo, que
no essencial corresponde às posições defendidas pela
CEPI e que foi bem aceite pela Indústria de diversos
Países da União Europeia.
Podemos referir que a Indústria Nacional da Fileira
do Papel teve um papel de relevo em todo este processo, tendo sido reconhecido por todos os intervenientes que as nossas Unidades Industriais no seu
conjunto, tem uma posição que se destaca na União
Europeia, constituindo mesmo uma referência na
implantação das BAT’S, com emissões ao melhor nível de toda a EU.
Podemos concluir que este foi um processo que demonstrou a importância da nossa indústria de fileira
do Papel, no seio da União Europeia, contribuindo
decisivamente para o seu desenvolvimento.
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EVENTOS TECNICELPA
Seminário “Gestão integrada de água em contexto industrial – tratamento e (re)utilização”
30 Junho 2015

Visita lúdica “Apresentação Livro Marcas d´Água e visita ao Museu do Papel”
11 Julho 2015; Museu do Papel – Paços de Brandão

Visita lúdica “Plantações da Altri e Castelo de Óbidos”
Setembro 2015; Viveiros do Furadouro e Castelo de Óbidos

Curso Universidade Católica “Gestão de projetos e análise de decisões”
Outubro 2015 (2 dias) – UCP, Lisboa

Seminário “Refinação de pastas”
Novembro 2015

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS
23rd. European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2015)
1-4 Jun.; Vienna – Austria

110th ZELLCHEMING Annual Meeting with Expo
30 Jun – 2 July 2015 ; Frankfurt– Germany

10th Gullichsen Colloquium
19 Sep.; Helsinki – Finland

48º Congresso e Exposição International de Celulose e Papel – ABTCP 2015
6-8 Outubro. 2015 - São Paulo - Brasil

MIAC 2015

14-16 Oct.; Lucca - Italy

European Paper Week

17-19 Nov.; Brussels – Belgium

ATIP Annual Meetin

24-26 Nov.; Grenoble – France

info@tecnicelpa a cores
1 número

3 números

Página A4 com texto e gravura

450,00 euros

1.000,00 euros

Inserter (90-100g/m2) uma face

450,00 euros

1.000,00 euros

Contra capa

700,00 euros

1.500,00 euros

1/2 Página A4 com texto e gravura

275,00 euros

620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANUNCIANTES. PUBLICITE NA INFO@TECNICELPA
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Seminário

Emissões industriais
e o relatório BREF
2 dezembro 2014
Hotel dos Templários, Tomar
No dia 2 de dezembro 2014, decorreu no Hotel dos
Templários em Tomar um seminário e um painel sobre as emissões de fábricas de celulose e papel, tendo
em conta os parâmetros e limites definidos no novo
relatório BREF.
Para além das intervenções provenientes do meio fabril, foi possível ainda contar com a contribuição da
CELPA e da Agência Portuguesa do Ambiente, o que
proporcionou uma salutar partilha de conhecimentos com outras entidades.
Igualmente importante foi a moderação de Óscar
Arantes, representante na CEPI (Confederação Europeia da Indústria Papeleira), para o capítulo referente
ao processo Kraft do BREF, pelo seu conhecimento
global e acessibilidade na transmissão aos presentes.

Notícias da Tecnicelpa
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Painel de Oradores

a plateia

Salientamos ainda o espaço de debate, que enriqueceu notoriamente o evento, permitindo o esclarecimento de dúvidas concretas, quer colocadas pelo moderador, quer pela própria audiência, revelando-se
muito interessante para todos os presentes, na medida em que proporcionou uma interação excelente
com a plateia ali presente.

Pela importância e interesse deste assunto, este foi
selecionado para tema central desta revista, estando os conteúdos desenvolvidos nas páginas centrais
desta edição.

Teresa Torcato (APA)

A Tecnicelpa agradece aos intervenientes a sua abertura para a participação em eventos desta natureza,
em que a partilha de informação continua a ser o denominador comum.
no almoço
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Seminário

Processos de caustificação
e forno de cal nas indústrias
de celulose e papel
4 março 2015
Hotel Lusitano, Golegã

No dia 4 de março 2015, decorreu no Hotel Lusitano na Golegã, um seminário com o apoio da
Valmet. Neste evento bilingue, estiveram representadas todas as fábricas nacionais de pasta que
utilizam este tipo de tecnologia e equipamento.
Tratou-se de uma excelente ocasião para apresentação e discussão de tecnologias usadas e problemas

com que os técnicos se deparam no seu dia a dia. Foi
ainda possível ouvir dois técnicos da Valmet, especialistas nestas áreas, cujas experiências pelo mundo inteiro partilharam com os presentes, tendo sido
igualmente acessíveis e disponíveis no esclarecimento de várias questões, colocadas por uma audiência
muito participativa.

09

Notícias da Tecnicelpa

João Baleizão (gPS)

John Middelhede (Valmet)

Tratando-se de um tema muito específico e de algum modo condicionado no seu público alvo, a Tecnicelpa optou por fazer este seminário, após sugestão de alguns sócios, que sentiram esta lacuna nas
informações disponíveis quanto a estes conteúdos.

John Johnson (Valmet)

O regresso ao hotel Lusitano na Golegã, num agradável e soalheiro dia, justificou-se pelo bom ambiente
ali existente para eventos desta natureza.

Mais do que uma ação de formação, este evento pautou-se por uma sadia troca de experiências, apenas possível pelo carisma agregador da nossa Associação.
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Formação

Mind Maps
como rentabilizar reuniões
26 março e 10 abril
Hotel dos Templários - Tomar

A 1ª edição da formação “Mind Maps: Como rentabilizar reuniões” decorreu no dia 26 de março 2015.
Trata-se de uma interessante ferramenta para registar e organizar informação, seja para aplicação em
reuniões ou até mesmo noutros contextos diversos.
Esta foi a conclusão a que se chegou, no final deste
dia de trabalho.

Os exercícios realizados foram bastante animados,
pois associando algumas gargalhadas ao trabalho
desenvolvido, é uma bela forma de compreender e
memorizar melhor.

Notícias da Tecnicelpa
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Após o sucesso do dia 26, foi realizada uma 2ª edição, no Hotel do Templários, no dia 10 de abril.
Desta vez o grupo era menor, mas o rendimento foi
idêntico. Método funcional, colorido, apelativo, claro
e óbvio, organizado, podíamos continuar por aí....
Foi um dia muito animado, sendo no final rematado com uma excelente análise SWOT sobre a nossa
Associação.
Boas aplicações e desejos de excelentes Mind Maps.
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Assembleia Geral
26 março
Hotel dos Templários - Tomar

A Assembleia Geral ordinária teve lugar no dia 26 de março 2015, no Hotel dos Templários em Tomar.

Mesa da Assembleia Geral

Pedro Silva. Presidente do Conselho Diretivo

Após um evento do plano de atividades 2015, decorreu a Assembleia Geral ordinária, onde foram
apresentadas as atividades e contas relativas ao ano
2014, tendo-se obtido resultados dentro do padrão
normal desta Associação. Foi ainda apresentado o
plano com as atividades propostas para 2015, chamando-se a atenção para o facto de algumas serem

fruto de propostas de sócios e da sua intervenção
junto da Associação, sugerindo alguns temas muito
específicos. O orçamento para 2015 enquadra-se nos
valores usuais de anos prévios.
O Associativismo é: a participação conjunta e partilha por um bem comum.
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Tecnicelpa

Movimento Associativo
Novos Sócios admitidos

Sócios excluídos

Universo Atual de Sócios

Individuais: 7
Coletivos: 0

Individuais: 5
Coletivos: 2

INDIVIDUAIS: 342
COLETIVOS: 77

Novos Sócios Individuais Admitidos:
Joana Filipa Fernandes Valente Baldaia – EUROPA&C KRAFT VIANA
João Pedro de António Baleizão – PORTUCEL (grupo Portucel Soporcel)
Laura Maria Ribeiro dos Santos Costa – SOPORCEL (grupo Portucel Soporcel)
Nuno Alves Laranja Pontes – VALMET
Pedro Martins de Carvalho Marta – SOPORCEL (grupo Portucel Soporcel)
Rui Manuel Baptista Sarabando Moreira - PRADO CARTOLINAS LOUSÃ
Tiago Filipe Gomes Nunes - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
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Fórum

O Futuro da Tecnicelpa
11 abril
Hotel dos Templários - Tomar

Decorreu no passado sábado dia 11 de abril, um encontro de reflexão e troca de ideias, sobre o futuro
da nossa Associação.
Resultante do desafio lançado pelo atual Conselho
Diretivo, aos elementos da Comissão Científica e a
mais alguns sócios com participação consistente na
vida Associativa, esta atividade teve uma adesão de
elevado nível, congregando sócios oriundos de quase todas as fábricas e instituições do nosso setor da
pasta e do papel.

Os temas base propostos para as mesas redondas eram
sobre “A Associação”, “As atividades que desenvolve”
e ainda sobre “Os Encontros Tecnicelpa”. Cientes da
evolução dos tempos e da necessária adaptabilidade
quer ao setor papeleiro, quer a todas as circunstâncias
envolventes, foram discutidas ações, relações, formas
e veículos de comunicação, etc., que a seu tempo se esperam que produzam os seus resultados.

Foi uma iniciativa invulgar, muito reveladora do interesse e valor que a Tecnicelpa congrega ao seu redor.
Os mais sinceros agradecimentos, a todos os que se
disponibilizaram a estar presente neste importante
evento.

Notícias da Tecnicelpa
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A Tecnicelpa no FACEBOOK
Caros Associados,
Com o propósito de estar mais perto dos nossos sócios,
e levarmos o nome da Tecnicelpa a novos públicos,
criamos há algum tempo uma página no Facebook.
Divulgamos esta iniciativa agora, para que possam
aceder à página e adicionar-nos aos vossos contactos,
fazendo Like no seu interior. Procuraremos publicar
regularmente as notícias das iniciativas da associação, e partilhar informação interessante sobre o nosso
setor. Convidamos ainda todos a “Partilhar” a página,
difundindo o nome da Tecnicelpa e a sua atividade.
Informamos ainda que em breve estaremos presentes na
rede LinkdIn, de que daremos conta em devido tempo.

Engenharia de Acionamentos \ Acionamentos Eletrónicos \ Integração de Sistemas \ Serviços

Serviços especializados em Redutores Industriais

A SEW-EURODRIVE Portugal é o centro de competência para a Península
Ibérica, do Grupo SEW, em reparações especializadas de Redutores Industriais.
Para tal dispõe de uma oficina dedicada e de técnicos com larga experiência em
reparação de Redutores Industriais SEW, SANTASALO e redutores não SEW.
Cada intervenção segue sempre um conjunto de tarefas que estão definidas de
acordo com um procedimento de qualidade devidamente certificado.
A SEW-EURODRIVE executa serviços de inspeção e manutenção, de redutores
industriais, nas instalações do cliente

SEW-EURODRIVE – Driving the World.

SEW-EURODRIVE PORTUGAL
E.N. 234 Mealhada- Luso
Tel: 231 209 607 - Fax: 231 203 685
Serviço de Emergência 24/24H: 935 987 130
e-mail: infosew@sew-eurodrive.pt
www.sew-eurodrive.pt
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Seminário

Segurança no transporte,
armazenamento
e manuseamento
de químicos da indústria
de celulose e papel
5 maio 2015
Quartel Bombeiros Sapadores de Coimbra, Coimbra

Trabalhos em Segurança requerem não só informação, mas acima de tudo o exercício e a prática. Foi com
este mote que foi concebido este evento, procurando
o esclarecimento de regras, legislação, obrigações, sinalização, equipamentos, comportamentos, etc., com
base nos testemunhos de quem lida constantemente
com estas situações.

Este evento revestiu-se de alguma diferenciação,
quer pelo local escolhido, quer pelo caráter prático das apresentações que, decorreu no Quartel
dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, permitindo assim incluir um exercício de simulação, da
intervenção dos BSC, num eventual acidente de
derrame de produtos químicos numa via pública.
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Da esquerda para a direita:
Belmiro Vigário
João Martins
Luís Ventura

Contamos com a presença da ANTRAM (Associação
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários
de Mercadorias), da APA (Agência Portuguesa do
Ambiente), do grupo Portucel Soporcel, da DOW Portugal e da TJA (Transportes J. Amaral), assim como a
explicação e demonstração dos bombeiros sapadores,
em exercício prático.

Isabel Rosmaninho

Francisco Geraldes

Armando Silva

Agradecemos a todos os oradores pela sua disponibilidade e empenho na transmissão de conhecimentos,
sobre uma matéria tão importante na segurança de

Paula Lima

Quental Martins

todos, assim como congratulamos todos os presentes,
pelo interesse demonstrado por este tema.
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O exercício de simulação de derrame de líquido perigoso numa via.

Votos de um bom trabalho e sigam sempre em SEGURANÇA.

O almoço

Podemos ser parceiros no seu sucesso?
Absolutamente.

A sua instalação industrial precisa das soluções certas em todos os pontos da
operação: o ambiente económico e a competitividade global em que vivemos não
deixam espaço a decisões arriscadas no que se refere a processos industriais e
ativos. A ABB destaca-se como líder tecnológico com a mais ampla oferta de
soluções disponíveis para a indústria da pasta e papel. As nossas soluções,
produtos e serviços de automação e energia abrangem todas as áreas da cadeia
de valor, e operam em conjunto para garantir a eficiência e rentabilidade ideal.
Descubra mais em www.abb.pt

T. +351 229 992 500
E. process.automation@pt.abb.com
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Opinião

Artigo de Opinião

Poluentes aéreos são
oportunidades adicionais
ao setor de celulose e papel

Celso Foelkel
O setor global de produção de celulose e papel tem
convivido com as suas emissões aéreas desde que
os processos se agigantaram e os seus produtos deixaram de ser artesanais para se configurarem como
commodities industrializadas com elevados níveis de
produção.

vizinhas às mesmas, como para os trabalhadores,
técnicos, empresários, legisladores, políticos, formadores de opinião, etc. Emissões aéreas sempre foram
mais enxergadas como riscos eminentes ou problemas a resolver, raramente como oportunidades de
novos negócios ou de melhoria do negócio atual.

Nossas fábricas sempre geraram poluentes aéreos
dos mais diversos tipos e impactos socioambientais.
Isso acontece desde as simples perdas de enormes
quantidades de vapores e neblinas de água ou de partículas de compostos minerais como cinzas volantes
até emissões de poluentes aéreos mais complicados
como compostos organoclorados persistentes. Geralmente e raramente medidas, seguem com as fumaças
grandes quantidades de energia na forma de gases
quentes.

Além disso, emissões aéreas se constituem em um
tema muito maior do que a simples percepção de
odor derivado de operações industriais. O odor é a
fase percebida das emissões aéreas; entretanto, existem centenas de poluentes que o olfato humano é
incapaz de detectar. Mesmo os mais sofisticados aparelhos de medição possuem dificuldades em medir
com fidelidade alguns tipos de poluentes aéreos, em
função dos níveis de diluição em que se encontram
nos gases perdidos pelas fábricas ou diluídos na atmosfera.

O forte odor das antigas plantas industriais, especialmente das fábricas que se valiam dos processos
sulfito e kraft para produção de celulose, trouxeram
inúmeras preocupações tanto para as comunidades

Conforme o odor desagradável foi sendo eliminado de
nossas fábricas, parece que os cientistas e técnicos do
setor se acomodaram. As pesquisas e os artigos técnicos sobre poluentes aéreos em revistas e congressos

Uma História de União

do setor praticamente desapareceram há quase uma
década. Hoje o foco está mais para estudar a desconstrução da biomassa florestal para produção de biocombustíveis e biomateriais em sofisticadas biorrefinarias integradas à fabricação de celulose e/ou papel.
Ou seja, novas fábricas com novas fontes de poluentes, muitas ainda desconhecidas.
Acontece amigos, que muitos dos poluentes hoje perdidos pelos gases e pelas emissões aéreas fugitivas
de nossas fábricas são resultantes da desconstrução
da biomassa, seja pela forma térmica, química ou até
mesmo biológica (caso do metano produzido pela decomposição de material orgânico em lagoas mal aeradas de efluentes hídricos).
Fábricas de celulose e papel costumam lançar grandes quantidades de poluentes aéreos, sendo os principais o vapor d’água aquecido, o gás carbônico derivado de operações de combustão ou calcinação e
as partículas de cinzas minerais ou de carbono mal
queimado. Além desses poluentes principais, surgem inúmeros outros associados: gases oxidados ou
reduzidos de enxofre e de nitrogênio, gases ácidos,
metano, aldeídos, cetonas, ácidos orgânicos voláteis,
compostos orgânicos voláteis (metanol e terebintina), compostos organoclorados, etc. A produção de
celulose é uma desconstrução pouco controlada da
biomassa madeira e essa desconstrução é definitivamente geradora de inúmeros derivados químicos,
que acabam em parte saindo como poluentes hídricos, sólidos e aéreos.
Frente a isso, pode-se dizer que os poluentes aéreos
são perdas de matérias-primas, seja na forma virgem
ou modificada pelos processos industriais. Eles podem então serem enxergados como perdas, poluição
ou fontes de novas e interessantes oportunidades ao
setor. Todos esses valiosos materiais se perdem pelos
gases ou fumaças, ou se desprendem fugitivamente
de tanques, lagoas, canaletas, respiros e alívios de
reatores, etc. Tudo acaba indo para a atmosfera, portanto, para fora do processo – ou seja, materiais que
foram processados pelas fábricas e acabam virando
poluição, representando custos adicionais para tratamento e reduzindo resultados.
Temos que reconhecer o enorme esforço realizado pelo
setor e pelos fabricantes de equipamentos tecnológicos
para minimização do odor das fábricas. O odor deixou
de ser o grande vilão do setor, mas existem ainda outros
poluentes valiosos sendo liberados. Existem simplificadamente dois tipos de oportunidades em relação a eles:
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› Aumentar a retenção dessas perdas de poluentes
nos processos industriais. É o caso de particulados,
moléculas de água perdida como neblinas ou vapor,
calor, etc.
› Desenvolver oportunidades de utilização interna ou
reciclagem externa desses poluentes, como tem sido
o caso do gás carbônico que vem sendo utilizado para
produção de carbonato de cálcio precipitado. Existem
dezenas de outras oportunidades como para os ácidos
clorídrico e sulfúrico, os gases de nitrogênio, de enxofre, o metanol, etc.
Em anos recentes, o setor de celulose e papel tem colocado muito foco na redução de geração e reciclagem
de seus resíduos sólidos. Esses poluentes sólidos têm
ganhado espaço como fertilizantes organominerais,
cargas para compósitos ou cerâmicas, combustíveis
verdes, etc. A razão para isso é muito simples: os resíduos sólidos se acumulam nas fábricas e nos aterros
industriais e são muitíssimo onerosos, mesmo através
de um simples processo de descarte como lixo industrial.
Já os poluentes aéreos se dispersam na atmosfera, sua
visibilidade é mínima a todos. Contudo, eles existem
ainda em quantidades importantes e capazes de se
convertem em novas oportunidades ao setor, através
de um esforço adicional em pesquisas e desenvolvimento tecnológico.
Um dos sonhos que cultivo em minha vertente ambientalista consiste na maior proatividade do nosso setor em relação a estudar reduções na geração
e desenvolver aplicações para os poluentes aéreos,
seja nas fábricas ou através de reciclagem externa
(venda como matéria-prima). Muitos desses estudos
poderiam acontecer simultaneamente ao desenvolvimento das biorrefinarias. As biorrefinarias estão
demasiadamente focadas em resíduos florestais e materiais orgânicos das fábricas - raramente se encontra alguém estudando os poluentes aéreos. Talvez até
mesmo pela baixa visibilidade dos mesmos.
Lembrem-se ainda caros amigos, que esses poluentes
se perdem com enormes quantidades de energia (calor) e água, dois insumos cada vez mais escassos para
a sociedade humana. Portanto, está mais do que na
hora de se focar essas oportunidades, não é mesmo?
Até mesmo para resolver essa poluição e convertê-la
em resultados atrativos para as empresas.
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Opinião

Artigo de Opinião

Responsabilidade
Ambiental
Carlos Brás

Quando, há dias, lia um artigo sobre as cidades do
carvão na China, onde nuvens permanentes de poluição se abatem sobre os habitantes, lembrei-me
das opiniões sobre a “injustiça” das regras e leis europeias do combate à poluição, por exigirem esforços
desequilibrados de investimento nesta área por parte
das empresas europeias, em comparação com as suas
concorrentes dos países emergentes.
Numa perspetiva de mercado global, teria todo o sentido que as regras fossem iguais, principalmente naqueles aspetos em que o bem da humanidade está em
causa, como é o caso do ambiente. Como numa corrida de ciclismo, a Europa fez uma fuga para a frente,
destacando-se no papel de guardiã do planeta, estabelecendo regras exigentes de proteção do ambiente.
Afinal também foi na Europa que se deu a Revolução
Industrial.
A Comissão Europeia reúne os seus grupos de especialistas pertencentes a organizações governamentais e não governamentais, os quais definem as regras
de controle ambiental que as diferentes atividades
económicas têm que seguir, com base na utilização
das Melhores Técnicas Disponíveis (Best Available
Technologies - BAT). Cabe depois a cada país transpor para a sua lei os mecanismos e limites relativos
aos diferentes parâmetros de controlo da poluição.
É neste quadro que as nossas fábricas de Pasta e de
Papel têm que exercer a sua atividade. Trata-se de um
processo exigente, consumidor de recursos (financeiros, pessoas e tempo), mas também gratificante do
ponto de vista da responsabilidade das empresas na

sociedade. Hoje é inquestionável que a responsabilidade social das empresas não é possível ser exercida sem
a responsabilidade ambiental.
O que é um facto é que as empresas se têm adaptado
aos elevados níveis de exigência, transformando este
esforço numa mais-valia comercial, através dos rótulos
ecológicos impressos nos produtos que comercializa. O
mercado reconhece o valor da proteção ambiental.
A proteção ambiental também criou o seu mercado,
sendo hoje um negócio importante, quer no número
de empresas de certificação, na quantidade de organismos dedicados a esta área, mas principalmente na indústria de equipamentos, onde a inovação tem desempenhado um papel importante na procura de soluções
tecnológicas mais eficientes, adequadas aos requisitos
da proteção do ambiente e traduzindo, ao mesmo tempo, melhorias nas tecnologias existentes, impondo novos patamares de exigência.
Bem vistas as coisas, o movimento vanguardista da
Europa no que à proteção do ambiente diz respeito,
tem posicionado as empresas europeias num nível
de competitividade superior, mesmo que no mercado
global se concorra com produtos fabricados em condições de não respeito pelo ambiente, geralmente mais
baratos. O preço pago pelo controlo ambiental é bem
mais baixo que o preço que atualmente se paga nos
países, como a China, onde a urgência da produção a
todo o custo se sobrepôs aos valores elementares da
preservação do ambiente e da sobrevivência das próprias pessoas. Não será por acaso que a despoluição é
hoje o grande objetivo do governo Chinês.

Novo BREF

na Indústria
de Pasta e Papel
› O papel dos BREF e Conclusões MTD no licenciamento ambiental
› BREF - Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis
para a produção de Pasta de papel, Papel e Cartão
› BREF - Processo Kraft
› Revisão do BREF - Processo ao sulfito
› BREF - Processamento de Papel para Reciclagem
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APA - Agência Portuguesa do Ambiente

O papel dos BREF
e Conclusões MTD
no licenciamento
ambiental
Desde cedo que o Homem começou a interagir e a modificar o que o rodeia, inicialmente através do pastoreio e da agricultura, atividades cujos impactos no ambiente ainda não eram ainda muito evidentes. Depois,
conforme a evolução natural, as interações foram sendo maiores até à revolução industrial, com o aparecimento da máquina a vapor nos seculos XVIII e XIX e
aos nossos dias, com as atuais instalações de produção
dedicadas aos mais diversos produtos. Com a industrialização acontece um grande desenvolvimento e
uma maior disponibilização de bens, mas também um
aumento da poluição industrial, do desperdício de recursos naturais e da produção de resíduos.

A consciencialização sobre os efeitos da poluição no
ambiente, e no Homem, começa a surgir durante o século XX, culminando com a Conferência de Estocolmo
em 1972. Na sequência desta conferência foram desencadeadas diversas iniciativas, algumas das quais deram
origem à atual legislação sobre licenciamento ambiental, que tem por objetivo controlar a poluição originada por um determinado tipo de instalações de produção, identificadas como tendo um “potencial elevado
de poluição”. Estima-se que existam cerca de 50 000
instalações na Europa com estas características.
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Diretivas relacionadas com a Prevenção
e Controlo Integrado da Poluição
Em 1996 é publicada a Diretiva do Concelho 96/61/EC,
dedicada à “Prevenção e Controlo Integrado de Poluição” PCIP ou em inglês IPPC, sendo criada a figura de
licença ambiental – que apenas deveria ser emitida
após verificação do cumprimento de certas condições
ambientais, e em que se previa que as empresas deveriam ser responsabilizadas pela prevenção e controlo
da poluição que pudessem causar.
Em 1997 é criado o EIPPCB - European Integrated
Pollution Prevention and Control Bureau – que coordena e organiza a troca de informação entre os estados
membro, indústria e organizações não governamentais de ambiente, destinado a determinar quais as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD ou BAT) aplicáveis
a cada tipo de instalação industrial.

As licenças ambientais encontram-se organizadas de
acordo com a atividade PCIP principal desenvolvida
na instalação.
Atendendo ao elevado número de alterações que a
Diretiva PCIP sofreu, por razões de clareza é publicada a Diretiva 2008/1/EC do Parlamento Europeu e
do Concelho, em 2008, tendo sido transposta para o
direito nacional através do Decreto-Lei n.º 173/2008,
de 26 de agosto.

São elaborados os documentos de referência sobre
as melhores técnicas disponíveis, conhecidos como
BREFs, e que se destinam a ser utilizados pelas autoridades competentes de cada país como a principal
referência para a determinação das condições a impor aquando da emissão de licenças ambientais. Esta
Diretiva foi transposta para o direito nacional através
do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de agosto, que ficou
conhecido como Diploma PCIP. As primeiras licenças
ambientais emitidas em Portugal datam de 2001. Todas as licenças ambientais emitidas podem ser consultadas no portal da APA em www.apambiente.pt
› Instrumentos › Licenciamento Ambiental (PCIP) ›
Licenças Ambientais Emitidas › LA Digital.

Finalmente em 2010 é publicada a Diretiva 2010/75/
/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, referente
às emissões industriais (controlo integrado de poluição). Esta Diretiva, que agrega, além da diretiva PCIP,
as diretivas referentes à incineração de resíduos, à utilização de solventes orgânicos, à produção de óxidos
de titânio e às grandes instalações de combustão, é
transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 31 de agosto, atualmente em vigor.
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As maiores diferenças entre este novo quadro legal e
os anteriores prendem-se com:
› Uma maior preocupação na criação de condições
de cumprimento mínimas que devem ser observadas
por todos os estados membro;
› Reforço do caráter vinculativo dos BREFs, obrigando que os valores limite de emissão, das licenças ambientais, que não ultrapassem os valores (ou níveis)
de emissão associados às MTD;
› A criação de um “relatório de base” que permitirá
comparar o estado inicial do local com o estado à data
de desativação, clarificando as obrigações dos operadores em fase de desativação das instalações.

A alteração do caráter legal dos valores de emissão,
acentuando o caráter vinculativo, é conseguida através da criação de documentos que contêm as “conclusões MTD”, que passam por um processo de aprovação
em comité e publicados sob a forma de Decisão de
Execução da Comissão, no Jornal Oficial e nas línguas
oficiais da União Europeia. Estes documentos são elaborados tendo por base o capítulo do BREF intitulado
“Best available techniques…”ou “BAT conclusions…”, que
no caso do BREF PP corresponde ao capítulo “8 – BEST
AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) CONCLUSIONS”.
Uma vez que ainda não foram revistos todos os BREF
não existem “conclusões MTD” para todas as atividades abrangidas pela Diretiva 2010/75/UE e o Decreto-Lei n.º 127/2013, mantendo-se em vigor os BREF anteriormente publicados até conclusão do processo de
revisão e publicação de todas as “conclusões MTD”.

Todos os BREF com as conclusões MTD entretanto publicados podem ser encontradas em http://eippcb.jrc.
ec.europa.eu/reference/ (Ilustração 2).
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BREF PP e respetivas conclusões MTD
A revisão do BREF para a produção de pasta de papel,
papel e cartão (BREF PP), terminou em 2014, tendo
sido publicadas as conclusões MTD, na forma de “Decisão de Execução que estabelece as conclusões sobre
as melhores técnicas disponíveis (MTD) para a produção de pasta de papel, papel e cartão”, a 26 de setembro
de 2014. Assim, as instalações de produção de pasta
de papel, papel e cartão abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 127/2013, têm até setembro de 2018 (4 anos após a
publicação desta Decisão) para se adaptarem às novas
obrigações.

A emissão de uma licença ambiental para uma instalação de pasta, papel ou cartão, deverá ter obrigatoriamente em conta a legislação nacional (considerada
como requisito mínimo) e os vários BREF /conclusões
MTD aplicáveis à instalação, entre os quais se encontra o BREF PP, pelo que os operadores das instalações
abrangidas por esta legislação devem manter-se informados sobre os diferentes BREF e conclusões MTD
aplicáveis à sua instalação.

Conclusões MTD para a produção
de pasta de papel, papel e cartão
Em concreto, no que se refere às conclusões MTD
para a produção de pasta de papel, papel e cartão,
verifica-se que começam por indicar qual o âmbito
de aplicação, sendo enumeradas as atividades a que
respeitam as conclusões, bem como as atividades ou

equipamentos expressamente excluídos. Indicam
ainda outros documentos de referência que são relevantes, e que no caso da indústria da pasta de papel,
papel e cartão são os da Tabela 1.

Tabela 1.
Documentos de referência

Atividade

Sistemas de Refrigeração Industrial (ICS)

Sistemas de Refrigeração Industrial, como torres
de refrigeração e permutadores de calor

Efeitos económicos e efeitos cruzados (ECM)

Efeitos económicos e efeitos cruzados de natureza
ambiental das técnicas

Emissões da armazenagem (EFS)

Emissões provenientes de tanques, tubagens
e produtos químicos armazenados

Efeciência energética (ENE)

Efeciência energética em geral

Grandes instalações de combustão (LCP)

Produção de vapor e energia elétrica por instalações
de combustão em fábricas de pasta e papel

Princípios gerais de monitorização (MON)

Monitorização das emissões

Incineração de resíduos (WI)

Incineração e coincineração de resíduos no local

Indústrias de tratamento de resíduos (WT)

Preparação de resíduos para utilização como combustíveis
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No caso de instalações de produção de pasta, papel ou
cartão que utilizem resíduos como combustíveis, por
exemplo, aplicam-se os BREF WI (incineração de resíduos) e WT (indústrias de tratamento de resíduos),
se existirem torres de refrigeração ou permutadores
de calor ou outro tipo de “arrefecedores” na instalação, aplicar-se-á o BREF ICS (sistemas de refrigeração
industrial), etc. Por outro lado, uma vez que os fornos
de cal existentes nas unidades e produção de pasta de
papel são utilizados no processo de forma diferente
dos fornos de cal utilizados na indústria de produção
de cal, não se aplica o BREF CLM (cimento, cal e óxido
de magnésio) – estes fornos estão contemplados dentro do capítulo do BREF PP dedicado à produção de
pasta kraft, pelo que o BREF CLM (cimento, cal e óxido de magnésio) não está listado na Tabela 1.

As primeiras 18 MTD são genéricas e aplicam-se a
todas as instalações independentemente do tipo de
processo ou produto. Nesta categoria aparecem, por
exemplo, técnicas de gestão ambiental ou gestão de
materiais e boa gestão interna (housekeeping), bem
como a definição das frequências de monitorização
mínimas.

Segue-se uma secção dedicada a considerações de caráter geral, definições e siglas antes de passar às conclusões MTD propriamente ditas, que se encontram
numeradas e divididas em capítulos consoante o tipo
de processo a que se aplicam.

Dentro de cada um destes capítulos estão descritas as
MTD e respetivos valores de emissão associados (ou
níveis de emissão associados), referentes aos equipamentos e poluentes característicos de cada tipo de
processo. Para cada MTD é referido o conjunto de técnicas que podem ser utilizadas, as condições de aplicabilidade e os valores (níveis) de emissão associados.

Nos capítulos 1.2 a 1.6 são apresentadas as MTD aplicáveis a cada tipo de processo:
1.2 Kraft;
1.3 Pasta ao sulfito;
1.4 Pasta mecânica e quimicomecânica;
1.5 Reciclagem;
1.6 Produção de papel.

EXEMPLO
Como exemplo analisemos a MTD 27, referente a emissões de poeiras provenientes dos fornos de cal utilizados nas instalações de produção de pasta kraft:
Ilustração 3

Emissões de poeiras
MTD 27. Para reduzir as emissões de poeiras dos fornos de cal, constitui MTD a utilização de precipitadores
eletrostáticos ou uma combinação destes com lavadores de gases.
Descrição
Ver ponto 1.7.1.1.
Níveis de emissões associados às MTD
Ver quadro 9.
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Quadro 9 - Níveis de emissões associados às MTD para as emissões de poeiras de um forno de cal
Parâmetro

Sistemas de redução de poeiras
Instalações novas ou remodelações

Poeiras

significativas
Instalações existentes

Média anual
mg/Nm3, a 6% O2

Média anual
kg poeiras/TSA

10-25

0,005-0,02

10-30 (1)

0,005-0,03 (1)

(1) Em fornos de cal existentes equipados com precipitadores eletrostáticos próximos do final da sua vida útil, os níveis de
emissões podem aumentar com o tempo, antingindo 50 mg/Nm3 (valor correspondente a 0,05 kg/tSA).

Verifica-se que a utilização de precipitadores eletrostáticos, por si só ou em combinação com lavadores de gases, é considerada como a melhor técnica disponível para redução de poeiras, encontrando-se no ponto 1.7.1.1
uma breve descrição destes sistemas de tratamento de efluentes gasosos (STEG).

Ilustração 4
1.7.1.1. Poeiras
Técnica

Descrição
Os precipitadores eletrostáticos funcionam de modo que as partículas são

Precipitador eletrostático (ESP)

carregadas e separadas por influência de um campo elétrico. Podem funcionar
numa gama variada de condições.

Lavagem alcalina de gases

Ver ponto 1.7.1.3. (depuração por via húmida).

Uma vez que não é referido qualquer impedimento conclui-se que esta técnica é de aplicação geral, não havendo impedimentos à partida, para ser utilizada em qualquer instalação.
Os valores (níveis) de emissão associados a esta técnica são os indicados no quadro 9 e vão depender se trata
de uma instalação nova ou existente – a definição de instalação nova e existente neste âmbito encontra-se
no início das conclusões MTD e não deve ser confundida com a definição do Decreto-Lei n.º 127/2013. Não é
obrigatoriamente coincidente!
Por outro lado a nota de rodapé do quadro 9 é de extrema importância no caso de instalações mais antigas,
cujos STEG estão perto do termo da sua vida útil – nesses casos o valor de emissão associado pode chegar a 5
vezes mais do que seria de esperar no caso de uma instalação nova.

Apesar da obrigatoriedade de estabelecer VLE, na licença ambiental, dentro da gama de VEA definidos
nas conclusões MTD, as técnicas enumeradas e descritas não são vinculativas nem exaustivas, podendo
utilizar-se outras técnicas que garantam um nível de

proteção ambiental pelo menos equivalente. Isto significa que desde que os valores de emissão se encontrem dentro da gama aplicável poderá ser utilizada
qualquer técnica de redução de emissões, mesmo que
não esteja descrita no BREF.
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A leitura e interpretação das conclusões MTD nem
sempre é linear, existindo quase sempre algumas exceções, clarificações ou notas de rodapé. O BREF, sendo o documento de referência a partir do qual são elaboradas as conclusões MTD, é utilizado sempre que é
necessário esclarecer alguma dúvida.
De acordo com as conclusões MTD para a pasta de papel, papel e cartão, para emissões de efluentes líquidos
no caso de instalações de produção integrada de pasta
e papel, é necessário entrar em conta com os contributos ponderados dos diversos processos. Assim, a
determinação do valor limite de emissão (VLE) tem
em conta os valores (níveis) de emissão associados as
MTD de produção de pasta e de papel bem como os
caudais de efluente gerados em cada atividade. Consequentemente a entidade competente necessitará

destes dados para determinar o VLE aplicável a cada
instalação, não existindo um VLE “fixo e único”. Esta
abordagem não é nova, já se encontrava a ser aplicada a nível nacional às instalações integradas, e é
semelhante à abordagem existente na legislação nacional, Portaria n.º 675/2009, quando existe junção de
efluentes gasosos.
A entidade competente necessita saber quais as MTD
existentes na instalação a licenciar, sendo comum solicitar uma lista de quais as MTD já implementadas,
quais as que não estão implementadas mas estão previstas (com a previsão de prazo de implementação) e
quais as que não estão previstas (e o motivo de não
implementação), pois em alguns casos os valores limite de emissão podem variar consoante as técnicas
implementadas / possíveis de implementar.

Conclusão
O prazo legal para as instalações se adaptarem às novas obrigações decorrentes da publicação das
conclusões MTD é de 4 anos. Durante este prazo os operadores deverão solicitar à entidade competente a atualização da licença ambiental, de acordo com o previsto na legislação nacional.
Por outro lado a Comissão pretende que a revisão dos BREF e respetivas conclusões MTD ocorra
em ciclos de 8 a 10 anos. Deste modo os operadores deverão estar atentos a novas técnicas e tecnologias procurando sempre implementar soluções que permitam antecipar os desafios.
As técnicas emergentes, descritas no BREF, dão indicações sobre o que já está a ser investigado e
aplicado em instalações em todo o mundo. Os portugueses são considerados como um povo que
consegue resolver problemas de forma expedita e original e conseguir pensar “fora da caixa”, pelo
que fica o desafio:
Que sejam as instalações Portuguesas a ditar algumas das novas MTD e valores de emissão associados durante a próxima revisão do BREF.

http://eur-lex.europa.eu/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
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MARTA SOUTO BARREIROS
CELPA

BREF - Documento de Referência

das Melhores Técnicas Disponíveis
para a produção de Pasta
de papel, Papel e Cartão

O BREF é um documento de referência produzido por
um painel Europeu de especialistas que inclui peritos
indicados pelos vários Estados-Membros, por representantes da indústria europeia (ONGI) e das Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA),

com o objetivo de definir as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para os vários setores abrangidos pela
ex. PCIP, atual Diretiva das Emissões Industriais (DEI).
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Porquê Melhores Técnicas Disponíveis?
› Melhores: Técnicas mais eficazes para alcançar um
nível elevado de proteção do ambiente no seu todo;
› Técnicas: Tanto as técnicas utilizadas no processo de
produção como o modo segundo o qual a instalação
é projetada, construída, conservada, explorada e desativada;
› Disponíveis: As técnicas desenvolvidas a uma escala que possibilite a sua aplicação no contexto do setor
industrial, em condições económica e tecnicamente
viáveis (tendo em conta os custos/benefícios).
Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 2010/75/
/UE, a Comissão organiza um intercâmbio de informações relativo às emissões industriais, entre os Estados-Membros, as indústrias em causa, as organizações não-governamentais que promovem a proteção
do ambiente e a própria Comissão, a fim de facilitar
a elaboração de documentos de referência sobre as
melhores técnicas disponíveis (documentos de referência MTD), definidos no artigo 3.º, n.º11, da diretiva.

As conclusões MTD (26 de setembro de 2014) dizem
respeito às atividades especificadas no ponto 6.1, alíneas a) e b), do anexo I da Diretiva 2010/75/UE, ou
seja, a produção integrada e não integrada, em instalações industriais, de:
a) Pasta a partir de madeira ou de outras substâncias
fibrosas;
b) Papel ou cartão, com uma capacidade de produção
superior a 20 toneladas por dia. Em particular, as presentes conclusões MTD abrangem os seguintes processos e actividades:
i) Produção de pasta química:
a. Produção de pasta pelo processo kraft (pelo sulfato
ao sulfato)
b. Produção de pasta pelo sulfito (ao sulfito)
ii) Produção de pasta de papel por processos mecânicos e quimicomecânicos
iii) Transformação de papel para reciclagem, com e
sem destintagem
iv) Produção de papel e processos afins
v) Todas as caldeiras de recuperação e fornos de cal
utilizados em fábricas de pasta e de papel.
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Diagrama simplificado do Processo de Revisão de um BREF

O processo de discussão de um BREF setorial, também designado por “Processo de Sevilha” pode demorar cerca de 24 a 60 meses (entre 2 a 5 anos).
No entanto, a última revisão do BREF para o setor
Pasta, Papel e Cartão demorou aproximadamente 8
anos, dado que teve início em 2006 e só terminou em
setembro de 2014.
De um modo geral, e após a finalização de um BREF,
o European IPPC Bureau (EIPPCB – Centro Europeu
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição) produz
um documento que permite a Comunicação entre
os membros do TWG (Grupo de Trabalho Técnico)
através da plataforma BATIS (espaço de trabalho na
internet), particularmente no que se refere às ações
de acompanhamento sobre as recomendações para
trabalhos futuros efetuadas no BREF, tendo em vista
a sua revisão. A plataforma BATIS deve servir como
um fórum para a discussão e troca de informação de
apoio ao processo de revisão.

O EIPPCB reativa o TWG, solicitando a confirmação
dos elementos e detalhes de contactos.
É também pedido ao TWG que elabore uma wish list,
baseada nos assuntos identificados no capítulo de
conclusões do BREF. Simultaneamente podem ser
reestruturadas as ferramentas para a troca de informação (tal como o espaço de trabalho da internet) de
modo a preparar a recepção da wish list e a submissão
da informação.
É dado um prazo aos membros do TWG para preparar
e submeter a sua wish list bem como a referência à
informação que gostariam de incluir no processo de
revisão. O EIPPCB estrutura a wish list e estabelece a
lista de recolha de informação, se necessário incluindo a criação de templates (modelo) para cada assunto
da referida lista, de modo a que o TWG forneça a informação estruturada e diretamente utilizável.
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O EIPPCB convoca a reunião do TWG, para discussão
da wish list, acordando sobre o âmbito da revisão e clarificação do processo. É também acordada a informação a recolher, o seu formato e o prazo limite de envio.
O TWG recolhe e submete a informação a que se comprometeu ou que foi identificada nas conclusões kick-off (K.O -reunião de arranque). Durante este período
o autor/relator pode participar em visitas ao local (às
fabricas e sites industriais), que tenham sido acordadas durante ou após a reunião de K.O. O autor carrega
a informação e os dados recolhidos durante essas visitas no BATIS. São também carregados no BATIS todos
os resultados de reuniões parcelares com membros do
TWG ou de outras reuniões com organizações e/ou
pessoas que não sejam membros do TWG.
O rascunho do BREF revisto é enviado para consulta
formal para obtenção de comentários dos elementos

do TWG durante 2 a 4 meses. O EIPPCB considera os
comentários e informação submetida e produz novo
rascunho que inclui o capítulo 5 com as conclusões
sobre MTD e versões mais atualizadas dos vários capítulos. O 2º rascunho do BREF revisto é enviado para
consulta formal para obtenção de comentários dos
elementos do TWG durante 2 meses. O EIPPCB considera os comentários recebidos e prepara a reunião
final do TWG. É elaborado um documento de base
com, pelo menos, a análise dos comentários recebidos
e as versões mais atualizadas dos diferentes capítulos.
A reunião final do TWG tem por objetivo atingir o
consenso para um rascunho final do capítulo 8 (Conclusão das Melhores Técnicas Disponíveis). O rascunho final e avaliação dos comentários finais são apresentados ao Comité (Artigo 75), em que a votação é
considerada confidencial, tal como apresentado no
diagrama simplificado.

Estrutura e organização do BREF Pasta, Papel e Cartão
Preface;
Scope;
Capítulo 1. General Information;
Capítulo 2. Common Processes and Techniques for the whole Pulp & Paper sector;
Capítulo 3. The Kraft (SULPHATE) Pulping Process;
Capítulo 4. The SULPHITE Pulping Process;
Capítulo 5. MECHANICAL Pulping Process and CHEMI-MECHANICAL Pulping;
Capítulo 6. RECOVERED Paper Processing;
Capítulo 7. PAPERMAKING and Related Processes;
Capítulo 8. BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT);
Capítulo 9. Concluding Remarks and Recommendations for Future Work

De acordo com a Diretiva 2010/75 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às emissões industriais (DEI), a autoridade competente deve definir os
Valores Limite de Emissão (VLE) “que garantam que,
em condições normais de funcionamento, as emissões
não ultrapassem os níveis de emissão associados com
as Melhores Técnicas Disponíveis.
Os VLE não devem exceder Valores de Emissão Associados (VEA) às MTD referidas no BREF;

O “desvio” dos VEA (derrogações) podem ser solicitados ao abrigo do número 6 do artigo 29º, do REI e
deve ser justificado em análise custo-benefício, tendo
em consideração as condições locais e as características da instalação – BREF Economics and Cross-Media
Effectts (em português, BREF Efeitos Económicos e
Efeitos Cruzados), este BREF transversal de avaliação
dos custos e benefícios ambientais.
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O BREF ECM - “Integrated Pollution Prevention and
Control – Reference Document on Economics and
Cross-Media Effectts – July 2006”, tem como objetivos
constituir uma base de informação comum a todas as
empresas que pretendam usar o BREF (setorial), bem
como estabelecer uma metodologia que oriente as
empresas no cálculo dos custos/benefícios
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da implementação de uma Melhor Técnica Disponível (MTD).
O seu Guia de aplicação e respetiva utilização poderá
ser realizada para apoiar a seleção da MTD a implementar ou para sustentar a inviabilidade económica
da aplicação da mesma.

Conclusões MTD Gerais
para a Indústria da Pasta de papel,
Papel e Cartão
As MTD específicas de cada processo aplicam-se em complemento das MTD Gerais, que de forma
sucinta se apresentam:

1. - Sistema de gestão ambiental (SGA);
2. - Gestão dos materiais e boa gestão interna;
3. - Gestão da água e das águas residuais;
4. - Consumo de energia e eficiência energética;
5. - Emissões de odores;
6. - Monitorização dos principais parâmetros dos processos
e das emissões para a água e para a atmosfera;
7. - Gestão dos resíduos;
8. - Emissões para a água;
9. - Emissões de ruído;
10.- Desativação;
Aproveitamos a oportunidade para deixar um agradecimento muito especial, a todos os Técnicos das empresas associadas da CELPA, na revisão deste processo, pelo grande apoio e perseverança ao longo destes 8 anos. A indústria portuguesa de Pasta e Papel, em conjunto com
a APA fizeram um excelente trabalho, muito construtivo, mesmo nos momentos mais difíceis
deste processo negocial.
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LUÍS MACHADO
grupo Portucel Soporcel

BREF
Processo Kraft
A recente revisão do documento de referência para o
setor e a publicação das conclusões MTD através da
Decisão de Execução da Comissão (2014/687/UE) introduziu importantes alterações no modo como estão
definidos os Níveis de Emissão Associadas a Melhores
Tecnologias Disponíveis (NEA – MTD), assim como os
seus valores. Destacam-se os seguintes aspetos da revisão recentemente aprovada:

› Os NEA – MTD para as emissões de processo (Caldeira de Recuperação, Forno de Cal, Queimadores dedicados de gases odorosos) passaram a estar definidos
por fonte de emissão ao contrário da versão anterior
onde os níveis de emissão definidos se aplicavam para
o conjunto destas emissões processuais;

› Definição de NEA – MTD para concentração e cargas
como alternativas equivalentes;

› A aplicação dos NEA – MTD estão associados a um
conjunto de definições de condições processuais, combustíveis, matérias-primas que são determinantes
para a avaliação e definição dos valores limite a aplicar
a cada instalação.

› Definição de NEA – MTD para valores diários de
emissão de SO2 na Caldeira de Recuperação;
› As emissões relativas a caldeiras auxiliares foram
excluídas do âmbito desta revisão;

› Definição de NEA – MTD para emissões difusas;

Novo BREF na Indústria de Pasta e Papel
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Efluentes líquidos
As conclusões MTD definem como melhores técnicas disponíveis um conjunto de técnicas cuja adoção
permite a redução de consumo de água e como consequência o caudal de efluente que se encontra listada
na Tabela 1.

Associada à adoção de um conjunto adequado destas
MTD’s encontra-se definido o que designaram como
Nível de Desempenho Associado para o caudal específico de efluente de 25 a 50 m3/tSA para pasta branqueada e 15 a 40 m3/tSA para pasta não branqueada
(valores idênticos ao BREF anterior), os designados
níveis de desempenho não são considerados como níveis de emissão associado de carácter obrigatório.

Tabela 1 - MTD’s para redução do consumo de água

No documento, para além das técnicas de “fim de
linha” (tratamentos primários, biológicos ou terciários) aplicáveis transversalmente ao setor, são ainda

listados um conjunto de técnicas específicas para o
processo kraft que contribuem diretamente para os
níveis descarregados no efluente (ver Tabela 2).

Tabela 2 - MTD’s relativos à descarga do efluente do processo kraft
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Relativamente à qualidade do efluente final são estipulados NEA – MTD para o conjunto de parâmetros
apresentado na Tabela 3, destacam-se os seguintes
aspetos:
› Redução dos valores de CQO e AOX;

› Manutenção de gama específica de P para unidades
de produção de pasta a partir de eucalipto;
› Ausência de NEA – MTD’s para o CBO5 havendo, no
entanto, referência no texto a que o valor expetável
no efluente final tratado é de 25 mg/l.

Tabela 3 NEA – MTD para descarga de efluente do processo kraft

Emissões atmosféricas
Emissões difusas
As novas conclusões MTD estipulam NEA – MTD
para o conjunto de emissões designadas como difusas
e definidas como emissões decorrentes do contacto
direto (não canalizado) com o ambiente de substâncias voláteis ou de poeiras, em condições normais de
funcionamento.

Neste conjunto incluem-se emissões como respiros
de tanques de pasta, filtrados e lixívias, assim como
por exemplo exaustão de equipamentos de lavagem
entre outros.
O nível de emissão associado de compostos reduzidos
de enxofre provenientes desta fonte é de 0,05 a 0,2
kgS/tSA, e a sua monitorização deve ser pontual.

Caldeira de Recuperação
Emissões de SO2 e TRS
O aumento do teor de sólidos da lixívia, uma combustão otimizada e a utilização de “scrubber” estão
identificados como MTD’s que permitem a redução
de emissões de SO2 e TRS da caldeira de recuperação.

o teor de sólidos da lixívia negra reconhecendo o impacto desta variável processual na emissão final de
SO2 e compostos reduzidos de enxofre da caldeira de
recuperação.

Os NEA – MTD apresentam-se na Tabela 4, a definição dos NEA – MTD têm desde logo em consideração

Os únicos parâmetros que têm simultaneamente
NEA – MTD’s para valores médios diários e anuais
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são a emissão de SO2 e TRS provenientes da Caldeira de Recuperação. Os valores em específico são para
o total de emissão de S deste equipamento e quando
comparado com o anterior valor verifica-se uma redução significativa deste valor de emissão, mesmo
considerando que o anterior limite correspondia à
soma da Caldeira de Recuperação com o Forno de Cal.
Relevante, é ainda ser referido que para teores de
sólidos superiores a 83% esta gama de valores não se
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aplicará pois é desconhecido o comportamento a
teores de sólidos tão elevados, a nota incluída para
os compostos de enxofre é replicada também para
as emissões de NOx fazendo aí mais sentido e tendo
como objetivo não limitar o desenvolvimento da eficiência energética nas caldeiras de recuperação.
Por último, é referido que os valores diários de TRS
não se aplicam quando ocorre a queima de gases odorosos fortes na caldeira de recuperação.

Tabela 4 - NEA – MTD para emissões de SO2 e TRS para caldeiras de recuperação

Emissão de NOx
Para além do reconhecimento da importância de
teor de sólidos da lixívia negra para este parâmetro
(o aumento de temperatura conduz a um aumento
de formação de NOx), é ainda claramente reconhecida a importância do tipo de madeira utilizado na
produção de pasta, assim como outros fatores como
a queima de gases odorosos fortes ou fracos, metanol
ou mesmo da valorização energética de lamas biológicas neste equipamento.
O aumento de teor de sólidos da lixívia negra que se
observou desde a publicação do último BREF e que
conduziu a um aumento significativo de eficiência
energética nestes equipamentos é o motivo para o
um aumento dos NEA MTD para o NOx.

O controlo computorizado de combustão, a otimização da mistura combustível-ar e os sistemas de
alimentação de ar distribuído, por exemplo através da utilização de registos e diferentes pontos de
entrada de ar são as MTD identificadas para redução de NOx em caldeiras de recuperação.
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Tabela 5 - NEA – MTD para emissões de NOx para caldeiras de recuperação

Emissão de poeiras
A utilização de precipitadores eletrostáticos ou uma
combinação destes com lavadores de gases são as
MTD’s identificadas para a otimização de desempenho do nível de emissão de poeiras.
Para este parâmetro é introduzida a diferenciação
entre novas instalações (ou com remodelações significativas) e instalações já existentes reconhecendo
a importância do tempo de vida dos equipamentos,
dos valores de projeto inicial e da sustentabilidade

dos ciclos de investimento numa indústria de capital
intensivo.
Para caldeiras de recuperação existentes equipadas com precipitadores eletroestáticos no final de
vida útil, os níveis de emissão podem aumentar
com o tempo, atingindo os 50 mg/Nm3 (= 0,4 kg/
tSA). Indicação que mais uma vez respeita os ciclos
de investimento e permitindo uma melhoria significativa quando ocorre um novo investimento.

Tabela 6 NEA – MTD para emissões de poeiras para caldeiras de recuperação

()* Valor do anterior BREF e inclui forno de cal

Forno de cal
Emissões de SO2 e TRS
Na definição de NEA – MTD para os compostos de
enxofre é reconhecido como factor preponderante a
queima ou não de gases odorosos fortes no forno de
cal, sendo apresentadas gamas distintas para estas
duas situações.

Os níveis superiores de SO2 são permitidos quando
estes gases são queimados uma vez que correspondem a uma contribuição significativa para esta emissão.
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Como MTD’s são apresentadas diferentes técnicas
como seleção dos combustíveis/combustíveis com
baixo teor de enxofre, controlo do teor de Na2S das
lamas de cal de alimentação (principalmente através
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de uma lavagem eficaz de lamas de cal), lavagem
alcalina dos gases e dos NCG’s alimentados, controlo de excesso de O2 (para TRS) e a lavagem de gases
combinada com precipitador eletrostático.

Tabela 7 NEA – MTD para emissões de SO2 e TRS para forno de cal

()* Valor do anterior BREF e inclui caldeira de recuperação

Emissão de NOx
A utilização de combustíveis líquidos ou gasosos é o
fator principal que define o nível de emissão associado para os óxidos de azoto, para além disso é reconhecido através de notas de rodapé a importância da utilização de combustíveis vegetais derivados do processo
onde se enquadram os gases odorosos, o metanol, terbentina e outros, devido ao seu conteúdo de azoto.

A otimização da combustão e mistura combustível
– ar, assim como, queimadores de baixo NOx são as
principais MTD’s com impacto na redução de óxidos
de azoto.

Tabela 8 NEA – MTD para emissões de NOx para forno de cal

()* Valor do anterior BREF e inclui caldeira de recuperação
Gama alargada quando forem utilizados combustíveis de origem vegetal, incluindo os obtidos como subprodutos de processo: Comb. Líquidos: VEA-MTD até 350 mg/Nm3 (eq. 0,35 Kg NOX/tSA); Comb. Gasosos: VEA-MTD até 450 mg/Nm3 (eq. 0,45 Kg NOX/tSA).
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Poeiras
A emissão de poeiras provenientes do forno de cal
tem um tratamento muito idêntico ao considerado
para a caldeira de recuperação, tanto nas MTD’s definidas como nos critérios e considerações relativas a
instalações novas e existentes.

Do mesmo modo, fornos de cal existentes equipados
com precipitadores eletroestáticos no final de vida
útil, os níveis de emissão podem aumentar com o tempo, atingindo os 50 mg/Nm3 (= 0,05 kg/tSA) mais uma
vez respeitando ciclo de investimento e permitindo
uma melhoria significativa para novo investimento.

Tabela 9 NEA – MTD para emissões de poeiras para forno de cal

()* Valor do anterior BREF e inclui caldeira de recuperação

Queimadores específicos de gases odorosos
Os queimadores específicos de gases odorosos são
equipamentos dedicados à queima de gases odorosos fortes ou não condensáveis para os quais foram
definidos pela primeira vez NEA – MTD’s que se encontram resumidos na Tabela 10. Uma vez mais é um

equipamento cujas emissões são complementares às
emissões da caldeira de recuperação e forno de cal
pois partilham uma mesma proveniência processual.

Tabela 10 NEA – MTD para emissões de SO2 , TRS e NOx para queimadores específicos de gases odorosos

A otimização da queima e a incineração por fases são
técnicas que permitem o controlo de excesso de O2 e
temperatura de combustão de forma a reduzir a formação de NOx e a lavagem alcalina de gases é a MTD
para controlo das emissões de enxofre.
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Outras MTD
As conclusões MTD para o processo kraft definem ainda um conjunto significativo de Melhores Técnicas
Disponíveis para componentes ambientais como resíduos sólidos e consumo de energia que não são desenvolvidas neste artigo mas podem ser consultadas no BREF e conclusões MTD.

Conclusões
A revisão e publicação do documento de referência para o setor e conclusões MTD’s representam um desafio para a produção de pasta kraft que permitirá a melhoria do desempenho ambiental deste processo de produção mas também compatível com a sustentabilidade económica
do setor.
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ANTÓNIO PRATES
CAIMA - Grupo Altri

Revisão do BREF
Processo ao sulfito
Foi publicado em 30 de Setembro de 2014 a decisão
de execução da comissão com as conclusões relativamente às Melhores técnicas disponíveis para o setor
de pasta e papel. Este documento é o culminar do processo de revisão do relatório BREF do setor.
A revisão atual resultante de um trabalho de alguns
anos, veio introduzir algumas alterações ao 1º documento datado do ano 2001. No novo documento é
efetuada referência expressa aos documentos BREF’s
transversais os quais devem também considerados na
atividade referenciada e desenvolve relativamente ao
documento anterior os assuntos, consumo de energia
e eficiência energética, gestão de resíduos emissão
de ruído e desativação das instalações, referenciando para cada deles as melhores técnicas disponíveis
(MTD’s).

Para o processo ao sulfito a revisão atual enriquece de
forma significativa o capítulo aumentando e melhorando o nível de informação do processo e vem diferenciar as unidades de produção de pasta para papel
das unidades produtoras de pasta solúvel, das unidades produtoras de pastas especiais e das fábricas de
sulfito neutro (NSSC).
De forma a entender melhor as conclusões do capítulo do sulfito inicia-se por um enquadramento das
fábricas no contexto Europeu.
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Enquadramento geral do processo ao sulfito
O processo de produção de pasta ao sulfito tem vindo
a perder importância ao longo das últimas décadas
não são construídas fábricas novas na Europa desde os anos 80 do século passado. A resistência físico
mecânica das pastas produzidas por este processo é
inferior à da pasta produzida pelo processo kraf, no
entanto, o processo apresenta algumas vantagens na
produção de alguns tipos de pasta e na produção de
alguns subprodutos. As unidades produtoras de pasta
ao sulfito pastas têm efetuado um esforço significativo
no desenvolvimento de novos produtos, sendo de destacar o desenvolvimento do conceito de biorefinaria.

Uma das vantagens do processo de produção de pasta
ao sulfito é a elevada flexibilidade do processo de cozimento, o qual permite a produção de uma gama alargada de produtos para uma gama ainda mais alargada
de aplicações. Considerando que este processo pode
ser usado com várias bases de cozimento, dependendo da base este pode ser usado numa gama bastante
alargada de pH, desde pH’s francamente ácidos até
pH’s alcalinos.

Pelas razões atrás mencionadas, podemos distinguir os seguintes tipos de unidades industriais:
› Fábricas de pasta al sulfito integradas com a produção de papel
› Fábricas de pasta ao sulfito para mercado de produção de papel (não integradas)
› Fábricas de pasta magnefite integradas com a produção de papel
› Fábricas de pasta solúvel integradas com a produção de viscose
› Fábricas de pasta solúvel não integradas
› Fábricas de pastas especiais
› Fábricas de pasta ao sulfito neutro

Tabela 1 - Processo ao sulfito

Processo

Nº Fábricas
na Europa

pH

Base

Temperatura de
cozimento (ºC)

Rendimento
(%)

Produtos

1.(Bi)sulfito ácido

11

1-2,5

Mg2+, Ca2+(1
fábrica)

125-155

40-54

Tissue, Impressão
e escrita, papéis
especiais

2. Bissulfito
(magnefite)

2

3-5

Mg2+

150-170

50-65

Papéis
de Impressão

3. Pasta Solúvel
para a indústria
têxtil

3

1-2,5

Mg2+, Na+,
Ca2+/Mg2+

150

35-38

Indústria têxtil
(viscose e rayon)

4. Pastas especiais para aplicações químicas

2

1-2

NH4+, Ca2+

125-150

30-55

5. Sulfito neutro
(NSSC)

6

5-7

Na+, NH4+

160-185

75-90

Produtos
químicos, filtros
e outros materiais
Cartão canelado
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No seguimento, podemos enquadrar as fábricas referidas da tabela 1 nos grupos abaixo referenciados
(dados de 2010):
- 18 Fábricas ao sulfito ácido:
13 fábricas de pasta para papel
		
10 fábricas integradas em papel
			
7 fábricas integradas de base magnésio
			
2 fábricas integradas magnefite
			
1 fábrica integrada de base cálcio
		
3 fábricas não integradas
			
1 fábrica que usa eucalipto
			
2 fábricas que usam fibra longa
3 fábricas de pasta solúvel
		
1 de base magnésio
		
1 de base sódio
		
1 de base cálcio/magnésio (Dolomite)
6 fábricas NSSC (neutro/alcalino)
		
As quais não serão abordadas neste trabalho.

Do inventário efectuado em 2010, reconhece-se unicamente um grupo de fábricas em que pode ser efetuado benchmarking, as fábricas de pasta para papel,
as quais usam o processo ao sulfito ácido, (Bi)sulfito e
magnefite. Mas mesmo neste grupo, nas fábricas não
integradas há dificuldades de comparação devido ao
facto de, das 3 fábricas referenciadas, uma usa eucalipto e as outras duas usam resinosas.
Neste artigo iremos abordar unicamente as MTD’s de
aplicação específica ao processo ao sulfito, não serão
efetuadas referências às MTD’s transversais a todo o
setor e não serão abordadas as MTD’s do processo ao
sulfito neutro.

Atendendo à elevada especificidade das fábricas,
quer pelos produtos, quer pelo processo usado, torna-se difícil a generalização das MTD’s, sendo por isso
estas discutíveis de acordo com a gama de produtos e
processos de cada uma das unidades industriais originando exceções à sua aplicação.
Devido à gama alargada de produtos que podem ser
produzidos pelo processo ao sulfito e às variantes do
processo, há uma grande especificidade das unidades
industriais, esta especificidade está patente no número de exceções na aplicação de MTD’s e na definição
dos níveis de emissão associados.
De forma a sintetizar a informação esta é apresentada
sob a forma de tabela.

Emissões para a água:
A tabela 2 apresenta um resumo das MTD’s com influência nas emissões para a água, com informação sobre a
sua aplicabilidade e com as exceções.
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Tabela 2 - MTD’s relevantes para as emissões para a água

MTD’s

Aplicabilidade

Excepções

Cozimento estendido

Limitada

Produtos onde a resistência físico-mecânica é importante:
- Produção não integrada de pasta de eucalipto
- Pastas especiais para aplicações químicas que exigem viscosidade elevada

Deslenhificação por oxigénio
antes do branqueamento

Limitada

Aplicabilidade limitada devido a requisitos
de qualidade:
- Limitações na resistência da pasta (Eucalipto)
- Limitações na brancura obtida, a qual
é incompatível com a pasta para mercado quando
é usada a base MgO
Das 3 fábricas que aplicam a técnica, fazem-no de
formas diferentes

Crivagem fechada e lavagem
eficiente de pasta

Geral

Evaporação do efluente da
extracção alcalina a quente
e queima do concentrado em
caldeira de soda

Limitada

Aplicabilidade limitada para fábricas de pasta solúvel
quando o tratamento biológico multi-etápico dos
efluentes leva a uma situação ambiental GLOBAL
mais favorável

Branqueamento TCF

Limitada

Limitada na produção de algumas pastas especiais
para aplicações químicas e em pastas de alta brancura

Fecho de circuitos no branqueamento

Limitada

Aplicável só em fábricas de base sódio, uma fábrica

Pré-Branqueamento de base
magnésio (MgO) e recirculação
do filtrado à lavagem de pasta

Limitada

Aplicabilidade limitada devido a:
- Qualidade da pasta
- Extensão do cozimento
-Capacidade hidráulica da instalação
- Erosão nos equipamentos

Ajuste do pH do licor fraco a
montante ou na evaporação

Geral

- É geralmente aplicável, no entanto necessita de
capacidade adicional no circuito de recuperação em
especial no manuseamento das cinzas
- O BREF em vigor reconhece que é alternativo ao
tratamento anaeróbio de condensados

Tratamento anaeróbio dos
condensados da evaporação

Geral

Stripping e recolha do SO2 dos
condensados da evaporação

Limitada

Monitorização e Contenção de
Derrames

Geral

É aplicável quando existe tratamento anaeróbio para
fazer a sua proteção
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Na tabela 3 apresenta-se o caudal de efluente associado às MTD’s.

Tabela 3 - Caudal de efluente associado às MTD’s

Produto

Caudal (m3/tsa)

Pasta ao Sulfito Branqueada para papel

25 – 50

Pasta ao Sulfito Magnefite

45-70

Pasta Solúvel

40-60

Pastas Especiais

Não Determinado

Na tabela 4 são apresentados os níveis de emissão associados às MTD’s para as fábricas de pasta para produção
de papel, salienta-se o facto de que nesta, para a carência bioquímica de oxigénio não são apresentados níveis
de emissão associados, mas sim valores guia em concentração.

Tabela 4 - Águas Residuais e Emissões para a Água – Níveis de Emissão Associados às MTD´s

Pasta ao Sulfito Branqueada para Papel (1)

Pasta Magnefite para Papel (1)

Média Anual (Kg/tsa)(2)

Média Anual (Kg/tsa)

Carência Química de Oxigénio

10-30 (3)

20-35

Sólidos Suspensos Totais

0,4-1,5

0,5-2,0

Azoto Total

0,15-0,3

0,1-0,25

Fósforo Total

0,01-0,05 (3)

Parâmetro

Média Anual (mg/l)
Halogenetos Orgânicos Adsorvidos

0,5-1,5 (4)(5)

1) As gamas de NEA-MTD referem-se à produção de pasta para mercado e à componente de produção de pasta das instalações integradas
(não são abrangidas as emissões decorrentes da produção de papel).
2) Estes NEA-MTD não se aplicam às fábricas para papel vegetal.
3) Os NEA-MTD para a CQO e para o fósforo total não se aplicam à pasta para mercado fabricada a partir de eucalipto.
4) As fábricas de pasta ao sulfito para mercado podem utilizar um estágio de branqueamento suave com ClO2 para cumprir os requisitos
dos produtos, produzindo assim emissões de AOX.
5) Não aplicável a instalações TCF.
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Neste grupo reconhecem-se casos especiais e únicos com excepções à aplicação de MTD’s, uma fábrica integrada com a produção de papel vegetal e uma fábrica de sulfito ácido de pasta para mercado que utiliza eucalipto na sua produção (em Portugal)
Para a Produção de pasta solúvel e Pastas especiais não são definidos níveis de emissão associados às MTD’s
pelos factos:

Pasta solúvel:
O número de fábricas na Europa, 3 é considerado insuficiente para que se possa efetuar uma comparação das
unidades, acrescendo ainda ao facto que, usam variantes do processo diferentes, uma é de base magnésio, outra é de base sódio e a outra é de base Calcio/Magnésio (Dolomite), as espécies florestais em cada uma delas é
diferente e o nível de integração em viscose e de produção de subprodutos é também bastante diferentes nas 3
unidades. Por estes factos não são definidos níveis de emissão associados às MTD’s. Estes devem ser discutidos
e determinados em função das melhores técnicas disponíveis aplicáveis a cada um dos casos.

Pastas Especiais:
As unidades para produção de pastas especiais têm tratamento semelhante às de produção de pasta solúvel.
As fábricas para produção de pastas especiais fabricam uma gama alargada de produtos que vão desde produtos bastante deslenhificados no digestor, até pastas com deslenhificação baixa no digestor e teor de celulose
elevada. Estas duas fábricas usam também variantes diferentes do processo, uma é de base cálcio e a outra de
base amónio.
As melhores técnicas disponíveis são discutidas caso a caso e os níveis de emissão associados às MTD’s são
determinados em função das MTD’s aplicáveis.

Emissões para a atmosfera
Nas emissões para a atmosfera, podem-se distinguir também vários casos, desde as fábricas de base cálcio que
não possuem recuperação até às outras variantes do processo com outras bases, que se caracterizam por diferenças nos circuitos de recuperação inerentes à base usada, magnésio, sódio e amónio.
Na tabela 5 apresentam-se as MTD’s relevantes para as emissões atmosféricas
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Tabela 5 - MTD´s aplicáveis às emissões atmosféricas
MTD

Técnica

Aplicabilidade

Emissões de SO2

Recolher e recuperar as
emissões concentradas de
SO2 da produção do ácido
de cozimento, digestores
difusores, Blow-Tank

Geral

Emissões difusas de SO2 e
gases odorosos

Recolher os gases com
concentrações baixas
da lavagem, crivagem e
evaporação e aplicar uma
das técnicas:

Redução das Emissões
de NOx da Caldeira de
recuperação

Redução da Emissão
de partículas e SO2 da
caldeira de recuperação

- Incineração na caldeira
de recuperação

- Limitada

- Scrubber Húmido

- Geral

Exceções

- Não aplicável nas
fábricas de base cálcio

Usar um sistema de queima otimizado incluindo
uma, ou uma combinação
das técnicas:
- Otimização da Caldeira
de recuperação através do
controlo das condições de
queima

- Geral

- Injeção estagiada de licor
forte

- Limitada

- Aplicável em grandes
caldeiras de recuperação
novas e em projetos grandes de modernização de
caldeiras existentes

-Redução seletiva não
catalítica (SNCR)

- Limitada

- A remodelação de
caldeiras existentes pode
ser limitada por questões
de design. É também
problemático devido a
problemas de deposição e
de manutenção
- Não se espera efeito em
caldeiras de base Amónia
- Não é aplicável em
caldeiras de base sódio
devido a risco de explosão

Usar uma das técnicas:
- Precipitador eletrostático ou multiciclones
com scrubbers de venturi
multiestágio
- Precipitador eletrostático ou multiciclones com
scrubbers multiestágio de
dupla entrada a jusante

- Geral

- Geral
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Com a aplicação das melhores técnicas disponíveis são esperadas as emissões de NOx constantes da tabela 6.

Tabela 6 – Níveis de emissão associados para a Emissão de NOx

E os níveis de emissão associados de Poeiras e SO2 são indicados na tabela 7.

Tabela 7 – Níveis de emissão associados para poeiras e SO2
Parâmetro

Valor médio ao longo do período de amostragem (mg/Nm3 a 5% O2)25 – 50

Poeiras

5-20 (1)(2)

SO2

Média Diária (mg/Nm3 a 5% O2)

Média Anual (mg/Nm3 a 5% O2)

100-300(3)(4)(5)

50-250 (3)(4)

1) No caso das caldeiras de recuperação em instalações que utilizam matérias primas com mais de 25% de madeira de folhosas (ricas em potássio), podem ocorrer emissões de poeiras importantes, até 30 mg/Nm3.
2) O NEA-MTD para as poeiras não se aplica no caso de instalações que utilizam amónia.
3) Devido às emissões mais elevadas características dos processos, os NEA-MTD para o SO2 não se aplicam às caldeiras
de recuperação que funcionam permanentemente em condições ácidas, ie que utilizam soluções de sulfito como meio de
lavage, no âmbito do processo de recuperação.
4) No caso de lavadores de gases multi-andares existentes, podem níveis de emissão de SO2 superiores: até 400 mg/Nm3
(média diária) ou até 350 mg/Nm3 (média anual).
5) Não aplicável em condições ácidas, ie, nos períodos em que se procede à lavagem e à limpeza preventiva das incrustações
nos lavadores. Nesses períodos, as emissões podem ascender a 300-500 mg/Nm3 (a 5% de O2), no caso da limpeza de um dos
estágios de lavagem intermédios, e a 1200 mg/Nm3 (médias em períodos de meia hora, a 5% de O2) no caso da limpeza do
último estágio de lavagem.

Conclusão:
O processo ao sulfito é caracterizado por uma diversidade de processos, de produtos e por um número reduzido de instalações. Estas características conferem grande especificidade às instalações
o que se traduz num número significativo de exceções à aplicação das MTD’s.
O número reduzido de unidades industrias para a produção de pasta solúvel e para a produção de
pastas especiais não permite a definição de níveis de emissão associados para os efluentes líquidos
e pelo facto estas unidades devem determiná-los com as entidades oficiais através da análise das
MTD’s aplicáveis às unidades em questão.
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RAQUEL PEREIRA
RENOVA

BREF
Processamento de Papel
para Reciclagem
O sistema de processamento de papel para reciclagem
varia de acordo com o tipo de papel e a composição
utilizada. De um modo geral o processamento de fibras recicladas pode ser dividido em duas categorias:
› Instalações de produção integrada de papel e cartão
a partir de pasta de fibras recicladas sem destintagem;
› Instalações de produção integrada de papel e cartão
a partir de pasta de fibras recicladas com destintagem.
As conclusões Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
definidas nesta secção aplicam-se às instalações integradas de fibras recicladas e às instalações de pasta de
fibras recicladas.

Além das MTD acima referidas aplicam-se também as
conclusões MTD gerais para a indústria da pasta de
papel e do papel, transversais a todo o setor.
Em termos de Níveis de Emissão Associados (NEA) a
Melhores Técnicas Disponíveis, para o processamento de papel para reciclagem, apenas estão definidos
NEA para os efluentes líquidos. No presente artigo
apresentam-se apenas estes NEA e respetivas MTD.
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Efluentes líquidos
Para redução do consumo de água e emissões para a água constitui MTD utilizar uma combinação
das técnicas seguintes:

Os caudais de referência de águas residuais associados às MTD nos pontos de descarga, após o tratamento,
são os seguintes (expressos em média anual):
› Fábricas de papel de fibras recicladas sem destintagem: 1,5 – 10 m3/t
› Fábricas de papel de fibras recicladas com destintagem: 8 – 15 m3/t
› Fábricas de papel tissue à base de fibras recicladas com destintagem: 10 – 25 m3/t
Quanto à qualidade do efluente final estão definidos NEA-MTD para o conjunto de parâmetros, por categoria de instalações de processamento de papel para reciclagem, apresentados nas tabelas seguintes:
Tabela 1 - Fábricas de papel de fibras recicladas sem destintagem

(1) No caso das instalações com redes de água completamente fechadas, não há emissões de CQO.
(2) No caso das instalações existentes, podem ocorrer níveis até 0.45 kg/t, devido à quebra contínua da qualidade do
papel para reciclagem e à dificuldade de modernizar continuamente a estação de tratamento de efluentes.
(3) No caso das instalações com um caudal de águas residuais compreendido entre 5 e 10 m3/t, o limite da gama superior
é de 0.008 kg/t.
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Tabela 2 - Fábricas de papel de fibras recicladas com destintagem

A destacar a ausência de NEA – MTD’s para o CBO5 havendo, no entanto, referência no documento a que o
valor expectável no efluente final tratado é de 25 mg/l.

Outras MTD
As conclusões MTD para o processamento de papel para reciclagem definem ainda um conjunto significativo de Melhores Técnicas Disponíveis para outras componentes ambientais, tais como consumo de energia e
eficiência energética, emissões para a atmosfera, gestão dos materiais, entre outras, que não são desenvolvidas neste artigo mas podem ser consultadas no BREF e conclusões MTD.

BREF

Produção de Papel
As MTD apresentadas nesta secção aplicam-se a todas as instalações não integradas de produção de papel e cartão e à componente de produção de papel e
cartão das instalações integradas de pasta kraft, pasta
ao sulfito, pasta químico-termomecânica e pasta quimicomecânica.
Nesta secção é introduzido o conceito de Fábricas
de Papéis Especiais - fábrica que produz um número
elevado de tipos de papel e cartão para fins especiais
(industriais e/ou não industriais) que se caracterizam
por determinadas propriedades, um mercado de utilização final relativamente restrito ou um nicho de

aplicações, sendo com frequência especialmente concebidos para um dado cliente ou grupo de utilizadores
finais. Os papéis especiais incluem o papel de cigarros,
os papéis de filtro, o papel metalizado, o papel térmico, o papel autocopiativo, o papel para etiquetas, o
papel revestido de alto brilho, bem como papéis com
cobertura de gesso e papéis especiais para impregnação com cera, isolamento, cobertura e pavimentação
e outras aplicações ou tratamentos específicos. Nenhum destes tipos de papel constitui uma categoria
normalizada.
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Além das MTD acima referidas aplicam-se também as
conclusões MTD gerais para a indústria da pasta de
papel e do papel, transversais a todo o setor.
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Em termos de Níveis de Emissão Associados a Melhores Técnicas Disponíveis, para a produção de papel,
apenas estão definidos NEA para os efluentes líquidos. No presente artigo apresentam-se apenas estes
NEA e respetivas MTD.

Efluentes líquidos
Para redução do consumo de água e emissões para a água constitui MTD utilizar uma combinação
das técnicas seguintes:

No caso particular das fábricas de papéis especiais constitui MTD utilizar uma combinação
das seguintes técnicas:

Para as instalações não integradas de produção de
papel e cartão o caudal de referência das águas residuais associados às MTD nos pontos de descarga,
após o tratamento, é de 3,5 a 20 m3/t.

Quanto à qualidade do efluente final estão definidos NEA-MTD para o conjunto de parâmetros, para
as instalações não integradas de produção de papel
e cartão (com exceção dos papéis especiais) e para as
instalações não integradas de produção de papéis
especiais, apresentados nas tabelas seguintes:
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Tabela 3 - Instalações não integradas de produção de papel e cartão (com exceção dos papéis especiais):

(1) No caso da produção de papel para aplicações gráficas, o extremo superior da gama refere-se às instalações que utilizam amido no processo de revestimento.

Tabela 4 - Instalações não integradas de produção de papéis especiais:

(1) As instalações com características específicas, tais como as que produzem um elevado número de tipos de papel (p. ex.
≥ 5 por dia, em média anual) ou que produzem papéis especiais muito leves (≤ 30 g/m2, em média anual) podem ter níveis
de emissão superiores ao extremo superior da gama.
(2) O extremo superior da gama de NEA-MTD refere-se às instalações que produzem papéis de grão fino que necessitam
de refinação intensiva, bem como instalações que produzem um elevado número de tipos de papel (p. ex. ≥ 1-2 por dia,
em média anual).

A destacar a ausência de NEA – MTD’s para o CBO5 havendo, no entanto, referência no documento a que o
valor expectável no efluente final tratado é de 25 mg/l.

Outras MTD
As conclusões MTD para a produção de papel definem ainda um conjunto significativo de Melhores Técnicas Disponíveis para outras componentes ambientais, tais como consumo de energia e eficiência energética,
emissões para a atmosfera, produção de resíduos, entre outras, que não são desenvolvidas neste artigo mas
podem ser consultadas no BREF e conclusões MTD.
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Universidade de Aveiro descobre
método para aproveitar resíduos
de eucalipto
Universidade de Aveiro descobriu um processo de aproveitar os resíduos de eucalipto da produção
de pasta de papel, extraindo compostos bioquímicos para uso farmacêutico e alimentar. [...]
Fonte: http://observador.pt/2015/01/05/universidade-de-aveiro-descobre-metodo-para-aproveitar-residuos-de-eucalipto/

Cientistas espanhóis descobrem
material alternativo à celulose
Um grupo de pesquisadores espanhóis do Conselho
Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) descobriu
um material alternativo à celulose produzido por
bactérias do solo e que pode ter importantes aplicações na química, saúde e alimentação.

O estudo, que contou ainda com a participação de
pesquisadores da Universidade Autônoma de Madri
(UAM) e da Universidade de Sevilla, detalha a produção deste novo tipo de polissacarídeo em bactérias, que
comparte propriedades com outros de interesse industrial, como a celulose e a goma curdlan. [...]

Fonte: https://br.noticias.yahoo.com/cientistas-espanh%C3%B3is-descobrem-material-alternativo-%C3%A0-celulose-201925103.html

Um grupo de pesquisadores espanhóis do Conselho
Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) descobriu
um material alternativo à celulose produzido por
bactérias do solo e que pode ter importantes aplicações na química, saúde e alimentação.

Grupo
Portucel Soporcel
compra AMS
BR Star Paper em
Vila Velha Ródão
A Portucel entra no mercado do papel ‘tissue’ com uma
capacidade instalada de 30.000 toneladas e uma vantagem de 51,3 milhões de euros de facturação. [...]

Fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/portucel-compra-ams-para-reforcar-no-estrategia-para-papel-domestico_211807.html
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CELBI
completa 50 anos
de existência em 2015

Fundada em 5 de março de 1965 a Celbi, líder em Portugal na produção de pasta de celulose de fibra curta,
celebra o seu 50º aniversário em março deste ano.

Renova reforça atividade
no mercado francês com compra
de infraestruturas
A Renova pretende reforçar a sua atividade no mercado francês através da compra de infraestruturas que lhe
vão permitir “a instalação de uma operação industrial em França, em St. Yorre, Departamento Allier”. [...]
Fonte: http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/renova_reforca_actividade_no_mercado_frances_com_compra_de_infra_estruturas.html

Europac Kraft Viana Obtém
Certificação ISO 50001

A fábrica de papel kraftliner do Grupo Europac, em
Viana do Castelo, anunciou que obteve a certificação
do seu Sistema de Gestão Energético (SGE) conforme os
requisitos da norma ISO 50001. [...]

Fonte:
http://oje.pt/europac-kraft-viana-obtem-certificacao-ambiental-iso-50001/
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Grupo Portucel Soporcel investe 100
ME em fábrica (pellets) nos Estados
Unidos da América

O grupo português Portucel Soporcel vai investir cem
milhões de euros na construção de uma fábrica de pellets na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, que deverá
estar concluída no terceiro trimestre do próximo ano.
Em março 2015 realizou-se a cerimónia simbólica de
lançamento da primeira pedra da futura fábrica, que
produzirá a marca Colombo Energy. [...]
Fonte: http://www.peprobe.com/pt-pt/new/grupo-portucel-soporcel-investe-100-me-em-fabrica-nos-estados-unidos-da-america

Prémio ABB (FEUP) 2014
2014-12-05 - A ABB em Portugal, dando continuidade a um acordo estabelecido em 2011 com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP),
atribuiu este ano, pela quarta vez consecutiva, um
prémio monetário a um estudante desta prestigiada
instituição académica.

Esta distinção destina-se a premiar o estudante que
tenha obtido a classificação mais elevada numa dissertação de mestrado, cujo tema esteja relacionado
com uma de três das principais áreas de atividade do
Grupo ABB: energias renováveis, incluindo “smart-grids”, automação industrial e robótica. [...]
Fonte: http://www.abb.pt/cawp/seitp202/c61b5dbd950460c0c1257da5003b1950.aspx
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Avaliação da Estrutura
Fibrosa do Papel
por Varrimento Laser
António Mendes, Paulo Fiadeiro, Ana Paula Costa *, Emilia Amaral, Naceur Belgacem
* Ana Paula Costa – Universidade da Beira Interior, E-mail: anacosta@ubi.pt

Numa folha de papel, as fibras estão distribuídas de
uma forma mais aleatória ou mais orientada, dependendo do processo utilizado para a sua formação.
Como é sabido, a distribuição das fibras de celulose na
estrutura do papel tem uma grande influência nas suas
propriedades, tais como na resistência mecânica, na
estabilidade dimensional e na sua reologia. Dada a importância desta temática no setor Papeleiro, inúmeros
estudos foram realizados por diversos investigadores
para um melhor conhecimento da estrutura do papel
e da forma como as fibras estão organizadas entre si.
A nossa equipa de investigação também se tem dedicado a esta área, tendo sido desenvolvido um sistema
ótico para avaliação da estrutura fibrosa do papel por
varrimento laser1. Este sistema permitiu a realização
de diversos estudos, cada um deles com objetivos distintos. Por exemplo, num desses estudos, o sistema foi
utilizado para avaliação e comparação da distribuição
das fibras e da densidade de massa em duas amostras
de papel de características muito diferenciadas2. Também foram feitos estudos para perceber as implicações que a distribuição das fibras no papel assumem
na interação tinta-papel3, e estudos de repetibilidade
do sistema ótico desenvolvido4. Mais recentemente,
um outro trabalho foi publicado pela nossa equipa,
onde foi feita a descrição detalhada do sistema, e onde
o mesmo foi utilizado para a avaliação mais exaustiva
da anisotropia e da orientação preferencial das fibras
de cinco amostras de papel de referência5. Devido ao
facto do sistema permitir uma análise muito completa
das amostras e poder ser utilizado para muitos outros
estudos para além dos referidos, o sistema em questão
revela ser uma ferramenta de teste de grande utilidade e com grande potencial para o setor Papeleiro.

[1] A. O. Mendes, P. T. Fiadeiro, M. V. Bernardo, A. P.
Costa, M. E. Amaral, M. N. Belgacem (2012): “Sistema
para análise da formação da folha de papel por retrodifusão e transmissão da radiação laser”, Proceedings
of Simpósio 2012 – Materiais e Processos Sustentáveis
(2012).
[2] A. O. Mendes, P. T. Fiadeiro, A. P. Costa, M. E. Amaral, M. N. Belgacem, “Retro-diffusion and transmission of laser radiation to characterize the paper fiber
distribution and mass density”, 8th Iberoamerican
Optics Meeting and 11th Latin American Meeting on
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