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1. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES FABRIS DA CELBI ANTES DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO DE ALTERAÇÃO 

 
1.1 Situação da Instalação Face ao Licenciamento Ambiental 

 
A CELBI obteve a Licença Ambiental em 28 de Março de 2006, com validade até 28 de 
Março de 2013 (LA no 8/2006), emitida pelo Instituto do Ambiente. 

 
1.2 Evolução da Produção, Regime de Funcionamento e Número de Trabalhadores 

 
A evolução da produção de pasta, nas instalações fabris da CELBI, vem apresentada na 
Figura 1 Por sua vez, no período de 2000 a 2006 verificou-se a produção indicada no 
Quadro 1. 
 
A capacidade de produção da fábrica é de 900 t/dia (328 500 t/ano) de pasta branqueada 
de eucalipto. 
 
A instalação funciona em regime contínuo com três turnos. O número actual de 
trabalhadores é de 223 (produção, manutenção, laboratório, serviços técnicos e serviços 
administrativos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Evolução da produção de pasta (1970 – 2006) 
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Quadro 1 – Produção de pasta (2000 – 2006) 
 

Ano Produção (tpsa) 
2000 285 611 
2001 282 141 
2002 287 319 
2003 293 987 
2004 301 578 
2005 296 520 
2006 304 207 

tpsa – tonelada de pasta seca ao ar 
 

1.3 Consumos de Matérias-Primas  
 
No Quadro 2 apresentam-se os consumos das principais matérias-primas e produtos 
químicos, relativos aos anos de 2003 a 2006.  
 

Quadro 2 – Consumo de matérias-primas e de produtos químicos (2003-2006) 
 

Consumos  2003 2004 2005 2006 
Madeira de Eucalipto m3 802 669 815 604 795 787 817 186 

Sulfato de Sódio t 4 314 2 514 2 695 3 582 
Carbonato de Sódio t 2 592 184 941 900 
Soda Cáustica t 5 576 6 987 6 497 7 545 
Clorato de Sódio t 5 574 5 646 6 124 5 218 
Ácido Sulfúrico t 9 497 9 209 9 094 9 697 
Peróxido de Hidrogénio t 2 990 3 045 3 812 3 875 
DTPA t 312 304 251 330 
Oxigénio t 6 250 6 006 6 459 6 255 
Bissulfito de Sódio t 176 193 323 139 
Cal Viva t 644 1 429 1 755 1 717 
Calcário t 3 300 2 617 2 604 4 183 
Talco t 398 362 317 336 
Policloreto de Alumínio t 6 - - - 
Anti-espuma t - - 75 93 
Sulfato de Alumínio t 163 173 168 197 
Hipoclorito de Sódio t - 92 98 144 
Ureia t - - - 193 
Cal Hidratada t - - - 75 

Papel de Embalagem t 732 761 744 756 
Arame para Embalagem t 759 775 767 770 
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1.4 Descrição do Processo Produtivo 
 

No processo de produção de pasta ao sulfato ou “kraft”, as aparas de madeira são 
tratadas a temperatura e pressão elevadas com um licor de cozimento (licor branco), 
constituído essencialmente por hidróxido de sódio e sulfureto de sódio. 
 
Na Figura 2 apresenta-se um diagrama geral do processo de fabrico. 
 

1.4.1 Preparação da madeira 
 

A matéria-prima, utilizada no processo, é constituída por madeira de eucalipto, que a 
fábrica recebe sob a forma de rolaria, com as dimensões predominantes de 2 a 3 metros. 
 
A madeira é descascada e destroçada em pequenas “aparas”, que são armazenadas em 
pilha ao ar livre e posteriormente submetidas a um processo de crivagem com separação 
de “finos” e de “grossos”, seguindo para a linha de produção de pasta. A casca, depois 
de triturada, é utilizada como combustível numa caldeira auxiliar para produção de 
vapor. 
 

  1.4.2 Impregnação e cozimento 
 

As aparas alimentam continuamente, pelo topo, um Impregnador vertical. Neste 
recipiente, em sentido descendente e com uma relação líquido/madeira com elevada 
predominância de líquido, ocorre a impregnação das aparas pelo licor, criando-se as 
condições para que os produtos activos da cozedura iniciem a dissolução da lenhina. 
 
Predomina o licor alimentado a partir do Digestor, assegurando um rápido aquecimento 
das aparas, neutralizando, com o seu pH relativamente elevado, os grupos acídicos da 
madeira e contribuindo, com o seu elevado teor em sulfureto, para conferir às fibras 
boas propriedades mecânicas. 
 
As aparas, plenamente impregnadas, são transferidas do fundo do Impregnador para o 
topo do Digestor, sendo a alimentação efectuada pelo separador de topo vertical, no seu 
movimento ascendente. No Digestor, em condições controladas de pressão e 
temperatura, tem lugar o processo de cozimento em toda a extensão da unidade. 
 
Nesse processo, que consiste na dissolução da lenhina por acção de compostos de sódio, 
hidróxido (NaOH) e sulfureto (Na2S), ocorrem as reacções na extensão necessária para 
que a separação das fibras se efectue com reduzido ataque aos compostos celulósicos 
(polímeros de carbohidratos). 
 
Sendo um processo contínuo, há uma alimentação e extracção constantes de licor, que, 
fornecendo os compostos activos de sódio intervenientes nas reacções de “cozimento”, é 
extraído com uma composição química substancialmente diferente, tendo dissolvida 
grande parte da lenhina separada. 
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A pasta, descarregada continuamente pelo fundo do Digestor, após sofrer uma primeira 
operação de lavagem no seu interior, é enviada a um difusor de pressão, onde é sujeita a 
outra fase de lavagem, sendo então alimentada à instalação de Lavagem, Crivagem e 
Deslenhificação com Oxigénio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 – Vista do digestor 
 
1.4.3 Lavagem, crivagem e deslenhificação com oxigénio 
 

Numa primeira fase, a pasta é submetida a uma crivagem grosseira, para separação dos 
“nós”, que retornam ao Digestor, e a uma crivagem fina ou selectiva, para remoção de 
refugos finos e de partículas estranhas ao processo. Sempre que possível, as fibras 
presentes nos resíduos da crivagem são refinadas e recuperadas para o processo, ou 
então enviadas para valorização no exterior. 
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Após a crivagem, a pasta é então lavada em duas fases sucessivas e sujeita a uma 
deslenhificação com oxigénio, num reactor apropriado, em que parte da lenhina residual 
que o acompanhava é oxidada e extraída em mais duas fases de lavagem. 
 
Todo o processo de lavagem desenvolve-se em circuito fechado, em contra-corrente 
com efluente alcalino proveniente do branqueamento ou, como recurso, com água 
quente e condensados tratados, adicionados na última fase de lavagem, percorrendo 
sucessivamente as outras fases em sentido contrário ao percurso da pasta. Os produtos 
extraídos da lavagem são recuperados para o circuito do licor de cozimento. 
 
O oxigénio utilizado nas fases de deslenhificação e de branqueamento da pasta é 
produzido numa unidade da responsabilidade da AIR LIQUIDE, existente nas 
instalações da CELBI e cuja designação comercial é “COMPACT VSA SERIES”. 
 
A técnica utilizada é designada por “vacuum swing adsorption”, em que o teor de 
oxigénio na mistura gasosa produzida varia entre 90 e 93%. A tecnologia VSA baseia-
se na adsorção selectiva dos componentes do ar, num meio físico apropriado, designado 
por adsorvente. Na prática, o adsorvente constitui o enchimento de uma coluna de 
adsorção, a qual é alimentada por ar, cujos componentes se pretendem separar. A 
capacidade máxima de produção desta unidade é de 646 Nm3/h de oxigénio (22.1 t/dia 
de oxigénio puro).  
   

1.4.4 Branqueamento 
 
No final da deslenhificação com oxigénio, a pasta apresenta-se pré-branqueada, com 
coloração ligeiramente acastanhada, ainda com lenhina remanescente, sendo necessário 
submetê-la ao processo de branqueamento para atingir a classificação de Pasta 
Branqueada. 
 
O branqueamento é efectuado em quatro andares ou fases sucessivas de tratamento 
químico, desenvolvido em diferentes equipamentos, com lavagens intercalares. 
 
Como agentes do branqueamento, são usados: Oxigénio e Peróxido de Hidrogénio no 
2º andar em meio alcalino num reactor pressurizado, Dióxido de Cloro no 3º andar em 
meio ácido, e Peróxido de Hidrogénio no 4º andar em meio alcalino. 
 
As lavagens intercalares são efectuadas em 4 prensas, as duas primeiras de lavagem por 
deslocamento e as duas últimas, de drenagem. Nos 1º, 2º e 4º andares a pasta é lavada 
em meio alcalino e, no 3º andar, em meio ácido. 
 
Como líquido de lavagem, é utilizada água quente ou condensado, nas 2ª e 4ª prensas, 
com o efluente resultante da lavagem nos 1º, 2º e 4º andares a ser utilizado na última 
prensa da instalação de Lavagem e Crivagem como líquido de lavagem, entrando no 
circuito de licor com destino a queima na Caldeira de Recuperação, ou drenado para a 
estação de tratamento de efluentes. 
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No final do ano de 2002, a produção de Dióxido de Cloro passou a ser efectuada através 
do processo “HPA”, patenteado pela EKA Chemicals. Assim, passou a utilizar-se 
Peróxido de Hidrogénio como matéria-prima, em vez de Dióxido de Enxofre líquido, 
com grandes vantagens, nomeadamente do ponto de vista de segurança da instalação. 
 
A produção de dióxido de cloro por este processo baseia-se na reacção de clorato de 
sódio com peróxido de hidrogénio, numa solução de ácido sulfúrico forte à pressão 
atmosférica.  
 
A reacção acontece no reactor primário a pressão, temperatura e concentração 
controladas. O ar alimentado ao reactor primário fornece a agitação necessária para que 
a reacção tenha lugar e ao mesmo tempo dilui o dióxido de cloro, gerando 
concentrações seguras. O gás que sai do reactor contém dióxido de cloro, ar, oxigénio e 
um pouco de vapor de água.  
 
A solução do reactor primário flui por gravidade para o reactor secundário, sendo aí 
alimentados peróxido de hidrogénio e ar, para converter o clorato de sódio restante em 
dióxido de cloro. 
 
A solução do reactor secundário flui por gravidade para o “stripper”, no qual é 
alimentado ar para extrair o dióxido de cloro ainda dissolvido na solução. 
 
O gás produzido nos reactores primário e secundário e no “stripper” entra no fundo de 
uma torre de absorção, onde o dióxido de cloro é absorvido pela água e a solução 
resultante flui por gravidade para os respectivos tanques de armazenagem.  
 

1.4.5 Depuração final, formação e secagem da folha, e acabamentos 
 

Num conjunto de instalações, agrupadas numa secção, a pasta já branqueada é 
submetida a uma série de acções até atingir a forma final de produto acabado para 
expedição. 
 
Assim, a pasta é depurada por acção de crivos e depuradores para remoção de partículas 
de sujidade, segue para o “fourdrinier”, que é a área de formação da folha na máquina 
de secagem, para transformação em folha contínua. Posteriormente, passa através dos 
rolos das prensas para remoção de água por prensagem e percorre a secaria, 
serpenteando em contacto com os cilindros secadores rotativos, aquecidos com vapor. 
Sai da secaria com uma secura de cerca de 90%, atravessa um arrefecedor que lhe 
aproxima a temperatura da ambiente, e entra na cortadeira que a corta em folhas de 
70 x 85 cm e as empilha em conjuntos de fardos, com o peso aproximado de 250 kg. 
 
Na linha de acabamentos, os fardos são sucessivamente pesados, embrulhados, 
carimbados e unificados em conjuntos de oito. Retirados da linha com empilhadores, 
são armazenados em pilhas, por sectores, em função da classificação atribuída pelo 
controlo contínuo de qualidade. 

Na Figura 3 apresenta-se o diagrama simplificado da linha de produção de pasta. 
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1.4.6 Evaporação de licor negro e caldeira de recuperação 
 

O licor negro, extraído do Digestor, contendo os produtos químicos inorgânicos 
originais do licor branco, embora com outra composição, e contendo também 
compostos orgânicos, sobretudo lenhina, é submetido a um processo de evaporação, 
desenvolvido em três fases: pré-evaporação, contígua ao digestor e integrada no seu 
sistema de comando e controlo, evaporação e concentração com teor de sólidos final 
elevado (cerca de 69%). 
 
O licor, a que é adicionado sulfato de sódio como “make-up” para compensação das 
perdas, é então pulverizado por quatro queimadores no interior da fornalha da Caldeira 
de Recuperação, onde tem lugar a sua combustão. Das complexas reacções aí ocorridas, 
resulta a fusão dos produtos químicos inorgânicos, a formação de compostos orgânicos 
gasosos e a libertação de energia acumulada nos compostos orgânicos, resultantes da 
combustão dos mesmos. 
 
Os produtos químicos inorgânicos saem pelo fundo, com a designação de “smelt” e com 
uma composição em que predominam o carbonato e o sulfureto de sódio. A energia 
calorífica libertada dá origem à formação de vapor de alta pressão, que é utilizado na 
produção de energia eléctrica e reutilizado a pressões inferiores, adequadas às operações 
unitárias que ocorrem nas diferentes instalações.  
 

1.4.7 Recuperação de produtos químicos – Caustificação e Forno de Cal 
 

Os produtos fundidos (“smelt”), descarregados do fundo da caldeira e dissolvidos na 
descarga com licor fraco proveniente da Caustificação que, pela sua coloração, tomam a 
designação de licor verde, são enviados para a Caustificação com passagem por 
unidades de filtração sob pressão, para separação de resíduos, seguindo depois para o 
apagador classificador. 
 
No apagador classificador junta-se cal viva (CaO) ao licor verde, tendo início as 
reacções de caustificação, que prosseguem nos caustificadores, onde atingem o 
equilíbrio. Os produtos predominantes passam então a ser hidróxido de sódio (NaOH) e 
sulfureto de sódio (Na2S) em solução, e carbonato de cálcio (CaCO3), insolúvel, em 
suspensão. A separação é efectuada por um filtro de discos, passando a solução através 
do filtro e seguindo para os tanques de licor branco, dos quais se alimenta o Digestor. 
 
As lamas de carbonato de cálcio, decantadas ou retidas no filtro, são submetidas a 
lavagem e espessamento, dando origem a um licor branco fraco, utilizado na dissolução 
do “smelt” e a sólidos desidratados, que são alimentados a um forno para serem 
transformados em cal viva, a qual é reutilizada no apagador classificador. As perdas de 
cálcio ao longo do processo são compensadas com calcário e, por vezes, com cal do 
exterior. 
 
Na Figura 4 apresenta-se o diagrama simplificado dos sistemas de recuperação de 
químicos e de produção de energia. 
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1.5 Instalações e Serviços Auxiliares 
 
Servindo de suporte, complementando ou integrando indirectamente a cadeia processual 
descrita, existe ainda um conjunto de instalações e de serviços auxiliares, de que se 
destacam as de Tratamento de Condensados, Contenção de Transbordos e Derrames, 
Produção de Vapor e Energia Eléctrica, Abastecimento, Tratamento e Desmineralização 
de Água, Tratamento de Efluentes, Estação de Compostagem e Aterro Controlado de 
Resíduos. 

 
1.5.1 Tratamento de condensados 
 

De forma a reduzir drasticamente a carga orgânica solúvel dos efluentes fabris, existe 
um sistema de tratamento de condensados contaminados, originados sobretudo nas fases 
de pré-evaporação e evaporação do licor negro. 
 
Esse sistema é essencialmente constituído por duas colunas de depuração (“stripping”) 
dos condensados com vapor, uma coluna de rectificação de metanol, proveniente da 
2ª coluna de “stripping”, uma caldeira de queima de metanol e dos gases incondensáveis 
residuais e um lavador dos gases incondensáveis. Existe, ainda, um queimador 
atmosférico de recurso (“flare”), para operar no caso de paragem da caldeira (ver 
Figura 5). 
 
A caldeira produz vapor de média pressão, sendo os gases de combustão, à saída da 
caldeira, depurados num lavador de gases, antes da sua descarga na atmosfera. 
 
O lavador de gases utiliza uma solução alcalina, como fluido de lavagem, a qual é 
reutilizada na instalação de Caustificação. 
 

1.5.2 Contenção de transbordos e derrames 
 

Para além do sistema de tratamento de condensados, existem também dois reservatórios 
para recolha de derrames e de transbordos de tanques, nas áreas onde podem ocorrer 
esse tipo de acidentes, ou seja, nas instalações de Lavagem, Crivagem e Deslenhificação 
com Oxigénio e nas instalações de Evaporação do licor negro e do Tratamento de 
Condensados. 
 
Esses reservatórios têm, respectivamente, as capacidades de 390 e 460 m3, dispondo de 
bombas de transferência dos fluidos para reutilização no processo de fabrico. Nas áreas 
do Digestor e da Pré-Evaporação existem tanques para recolha de derrames, os quais 
são reenviados para o processo. 
 
Os tanques de combustíveis líquidos (fuelóleo e gasóleo) estão instalados no interior de 
bacias impermeabilizadas, o mesmo acontecendo no caso dos tanques de ácido sulfúrico 
e soda cáustica. 
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Foto 2 – Vista do sistema de tratamento de condensados 
 
1.5.3 Combustíveis, vapor e energia eléctrica 
 

As características particulares do processo de fabrico conduzem ao aproveitamento 
energético quase integral da matéria orgânica não fibrosa, presente na madeira, utilizada 
na produção de energia. Este aproveitamento é efectuado através da queima de licor 
negro na Caldeira de Recuperação, a qual é responsável pela produção de cerca de 70 a 
85% do vapor usado na fábrica, e tem a potência térmica nominal de 180 MW. A 
Caldeira Auxiliar (Caldeira de Casca), com a potência térmica nominal de 90 MW, 
utilizando como combustível, predominantemente, a casca dos toros de eucalipto 
extraída no descascador da Preparação de Madeiras, complementa a produção de 
energia térmica.  
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Até 1983, o consumo de energia do exterior consistia na aquisição de energia eléctrica, 
fuelóleo, gasóleo e propano, estes dois últimos em quantidades pouco significativas no 
balanço energético. A partir dessa altura, com a instalação de uma linha de descasque da 
madeira e de equipamento para processamento de biocombustível e, com a reconversão 
da antiga caldeira de recuperação em caldeira de casca, uma fracção significativa do 
fuelóleo consumido na fábrica passou a ser substituído por biomassa, com especial 
destaque para a utilização de casca de eucalipto. 
 
A venda de energia eléctrica, ao exterior, foi possível a partir de 1987, na sequência da 
instalação do turbogerador nº 3. Mais recentemente, em 1995, foi reforçada a 
capacidade de utilização de propano, por razões de natureza ambiental (queima de 
metanol e gases odorosos da Pré-Evaporação e Evaporação de licor negro e do 
Tratamento de Condensados). Por sua vez, no ano de 2000, foi substituída a utilização 
de propano por gás natural na caldeira de queima de metanol, bem como se iniciou a 
substituição parcial de thick fuelóleo por gás natural na Caldeira Auxiliar. 
  
Nas condições actuais, o modo de utilização de combustíveis do exterior é o seguinte: 
 

• Biomassa (casca, serradura, lenha, carrasca e resíduos florestais): usada na 
produção de vapor na Caldeira Auxiliar; 

• Fuelóleo: usado em regime contínuo no Forno de Cal e na produção de vapor na 
Caldeira Auxiliar e na Caldeira de Recuperação (nesta última apenas durante as 
fases de arranque e paragem); 

• Gás natural: usado nos queimadores e geradores de ar quente da Caldeira Auxiliar 
(em fase de arranque, paragem e instabilidade processual) e na Caldeira de 
metanol e gases incondensáveis (em regime descontínuo); 

• Propano (GPL): usado em viaturas industriais; 

• Gasóleo: usado em viaturas industriais e no arranque do Forno de Cal. 

 
O vapor consumido no processo de fabrico é gerado na Caldeira de Recuperação 
(capacidade nominal de 190 t/h a 75 bar e 460 ºC) e na Caldeira Auxiliar (capacidade 
nominal de 90 t/h), que pode queimar, simultaneamente, casca, resíduos de madeira, 
thick fuelóleo e gás natural. Existe ainda uma caldeira específica de queima de gases 
incondensáveis e metanol, associada ao sistema de tratamento de condensados 
contaminados, que produz vapor de média pressão (capacidade nominal de 6 t/h a 
20 bar). 
 
O vapor, gerado nas caldeiras de recuperação e auxiliar, alimenta um turbogerador com 
turbina de contrapressão e de extracção intermédia, com uma capacidade nominal de 
25 MW, tendo-se entretanto desactivado dois grupos turbogeradores com uma 
capacidade nominal de 11 MW por cada grupo. A extracção da turbina alimenta as 
redes de distribuição de vapor de média e baixa pressão. 
 
A Figura 4 mostra os sistemas principais de produção de energia. 
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No Quadro 3 apresentam-se os consumos de combustíveis adquiridos nos anos de 2003 
a 2006, bem como os quantitativos de energia eléctrica adquiridos e fornecidos ao 
exterior. 
 

Quadro 3 – Consumos de combustíveis e de energia eléctrica 
(balanço com o exterior) 

 
Fontes de energia 2003 2004 2005 2006 

Fuelóleo, t 13 040 11 570 12 397 13 336 
Madeira biocombustível, t a.s. 9 314 2 214  1 683 - 
Gasóleo, t 348 296 303 232 
Propano, t 34 32 34 44 
Gás Natural, 1 000 Nm3 5 979 3 138 3 684 4 821 
Electricidade adquirida, MWh (*) 3 814 6 404 13 576 7 212 
Electricidade fornecida, MWh (*) 5 762 4 756 8 084 6 501 

   (*) – Ao Serviço Eléctrico Público 
 
Na Figura 6 apresenta-se um balanço típico de energia da instalação. 
 

1.5.4 Captação, tratamento e consumo de água 
 

A CELBI dispõe de duas fontes alternativas para o abastecimento de água, ou seja, um 
canal adutor do rio Mondego, correspondendo a cerca de 65% do consumo total, e uma 
rede de furos de captação existentes na mata florestal, a Sul da fábrica, que fornecem a 
parte restante. 
 
A água proveniente das fontes indicadas é alimentada a uma estação de tratamento, com 
a capacidade nominal de 55 000 m3/dia, constituída por um clarifloculador, com adição 
de cal e sulfato de alumínio, e filtros de areia. Inclui ainda uma operação de desinfecção 
com hipoclorito de sódio. A distribuição de água, armazenada numa cisterna, é 
efectuada por intermédio de uma estação de bombagem, existindo ainda duas linhas de 
desmineralização, com a capacidade de 55 m3/h, necessárias ao tratamento da água de 
alimentação às caldeiras para produção de vapor. 
 
O consumo total de água, no ano de 2006, foi cerca de 10,8 milhões de m3, a que 
correspondeu um consumo específico de 35,4 m3/tPSA.  
 
A redução do consumo específico de água tem sido muito significativa ao longo dos 
anos nas instalações da CELBI, pois verificava-se o consumo de cerca de 80 m3/tPSA, 
em 1990, tal como se pode observar na Figura 7. 
 
Entretanto, foi efectuada a ligação à rede pública de abastecimento de água para 
consumo humano na fábrica. 
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Figura 7 – Consumo específico de água (1990 a 2006) 

 
1.5.5 Tratamento de efluentes 

 
A fábrica dispõe de uma rede separativa de efluentes internos, basicamente constituída 
por: 
 

• Efluente ácido; 

• Efluente alcalino; 

• Efluente doméstico e da área da Preparação de Madeiras. 
 

Os efluentes das redes gerais, alcalino e ácido, são conduzidos para uma câmara de 
mistura, elevados por parafusos sem-fim para um tanque de sedimentação 
(sedimentador 1) com a capacidade de 6 400 m3 (ver Figura 8). Desse tanque, os sólidos 
sedimentados, removidos por bombagem, são conduzidos para a instalação de 
desidratação de lamas. Aí, são desidratados individualmente, ou em conjunto com as 
lamas secundárias. 
 
Por sua vez, o efluente descarregado do tanque de sedimentação alimenta uma tubagem 
de descarga, para a qual são também enviados os efluentes domésticos e da área da 
Preparação de Madeiras, depois de passarem numa câmara de sedimentação 
(sedimentador 2) e num crivo para remoção dos sólidos em suspensão. Nas situações 
em que os lixiviados do aterro controlado de resíduos não são recuperados para o 
processo, o sedimentador 2 recebe também esses lixiviados.  
 
Entretanto, no decorrer do ano de 2006, entrou em funcionamento o tratamento 
secundário dos efluentes, o qual recebe não só os efluentes provenientes do tratamento 
primário, mas também os lixiviados da operação de compostagem de resíduos. 
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O tratamento secundário dos efluentes pelo processo de lamas activadas, com 
arejamento prolongado, inclui as seguintes operações e equipamentos principais: 
 

• Câmara de neutralização; 

• Bacia de emergência; 

• Bacia de equalização; 

• Estação elevatória; 

• Torres de arrefecimento; 

• Bacia de arejamento; 

• Decantador secundário; 

• Espessamento e desidratação das lamas. 
 
Em condições normais de operação, da câmara de neutralização, geralmente com adição 
de cal, o efluente é conduzido directamente a uma bacia de equalização, de forma a 
eliminar as variações de caudal e de carga poluente. No caso do efluente revelar valores 
muito baixos ou muito altos de pH, ou elevada condutividade, é transferido para uma 
bacia de emergência, por exemplo, em situações de arranque ou de paragem das 
instalações. Da bacia de emergência, o efluente é enviado gradualmente por bombagem 
para a câmara de neutralização.  
 
Da bacia de equalização, o efluente é transferido por bombagem para as torres de 
arrefecimento, de forma a ser reduzida a temperatura de 60 para 35 ºC, sendo depois 
alimentado à bacia de arejamento, cuja injecção de ar é efectuada por difusores, através 
de compressores. Por sua vez, a ureia é doseada à cabeça da bacia de arejamento, como 
nutriente, já que o efluente é rico em fósforo. O efluente e as lamas activadas recicladas 
são misturados na bacia de arejamento, de forma a obter-se um licor misto com uma 
concentração elevada de sólidos. As lamas activadas são separadas do efluente tratado 
num decantador secundário. 
 
Dado que se forma um excesso de lamas, devido ao crescimento da biomassa, esse 
excesso de lamas é removido do sistema, de forma a manter um tempo adequado de 
retenção das lamas na bacia de arejamento. 
 
Assim, as lamas secundárias em excesso, misturadas num tanque com as lamas do 
sedimentador primário, são daí transferidas por bombagem para um tanque de 
floculação, com adição de polímero, para a sua desidratação em mesa gravítica, seguida 
de prensa de parafuso. 
 
Na Figura 9 apresenta-se um diagrama simplificado do tratamento secundário de 
efluentes. 
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Do decantador secundário, o efluente dá entrada num canal aberto, que dispõe de uma 
estação de monitorização, e está ligado a um exutor submarino, que o descarrega no 
Oceano Atlântico, a cerca de 1 500 m da costa. O exutor recebe também o efluente da 
fábrica de papel da SOPORCEL. 

 
Na Foto 3 apresenta-se uma vista parcial do tratamento secundário de efluentes. 
 
As características principais do exutor submarino são as seguintes: 
 

• Caudal máximo:..........................2 300 l/s 
• Comprimento: .............................1 525 m 
• Diâmetro: ....................................1,2 m 
• Material: .....................................Polietileno de média densidade 
• Comprimento do difusor:............400 m 
• Profundidade da descarga:..........13 m 
• Factor de diluição: ......................750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 3 – Vista parcial do tratamento secundário de efluentes  
 
 

1.5.6 Compostagem de resíduos orgânicos 
 

Após a realização de um ensaio de compostagem, efectuado em 2003, cujos resultados 
foram muito positivos, optou-se pela sua implementação à escala industrial, em termos 
de uma capacidade de processamento de 90 t/dia. 
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Foi considerada a utilização dos resíduos do Parque de Madeiras e da ETAR, aos quais 
é adicionada uma pequena parte das cinzas secas da Caldeira de Casca, ou seja, uma 
percentagem inferior a 5% da totalidade dos resíduos a submeter a compostagem. 
 
Na Figura 10 apresenta-se o diagrama processual da operação de compostagem. 
 
Assim, após mistura e homogeneização, a pilha de resíduos é sujeita a um processo de 
digestão por arejamento natural, a que se segue a fase de maturação, conseguida à custa 
de mistura e arejamento por intermédio de uma pá carregadora. As fases de digestão e 
de maturação decorrem num período de 8 a 10 meses, obtendo-se assim um composto 
para comercialização, o qual é submetido a uma fase de crivagem para remoção dos 
rejeitados, os quais são depositados no aterro controlado. 
 
A operação de compostagem é efectuada em área impermeabilizada com tela dupla em 
PEAD, existindo um sistema de drenagem e recolha dos lixiviados, os quais são 
alimentados ao tratamento secundário de efluentes. 
 
Na Foto 4 apresenta-se uma vista parcial da Estação de Compostagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 – Vista parcial da Estação de Compostagem 
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1.5.7 Aterro controlado e recolha selectiva de resíduos 
 

As disposições previstas na legislação, referentes à gestão de resíduos, conduziram à 
construção de um Aterro Controlado para deposição dos resíduos industriais que, 
actualmente, não são passíveis de valorização, bem como à selagem em condições 
ambientalmente adequadas do antigo aterro não controlado. Na Foto 5 apresenta-se uma 
vista parcial do aterro controlado de resíduos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5 – Vista parcial do aterro controlado de resíduos 

 
A utilização do aterro controlado foi iniciada em finais de 1998, sendo constituído por 
duas células, mas que só é utilizada a célula que foi devidamente impermeabilizada. A 
segunda célula constitui uma reserva, que será impermeabilizada, antes de se iniciar a 
sua utilização. 

 
Os lixiviados do aterro, geralmente recuperados para o processo, através da Evaporação, 
podem também ser alimentados à ETAR.  
 
A exploração do aterro é feita com base no plano de exploração definido na Licença 
Ambiental da CELBI e na Licença de Exploração do aterro controlado, que inclui o 
controlo dos resíduos depositados, dos lixiviados, dos gases produzidos, da qualidade 
das águas subterrâneas e de dados meteorológicos. 
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Independentemente da exploração do aterro controlado de resíduos, a CELBI 
implementou uma série de medidas ligadas à redução e recolha selectiva de resíduos 
(ver Foto 6), incluindo a construção de um novo parque de resíduos, de forma a 
minimizar os quantitativos para deposição em aterro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 – Parque de resíduos para recolha selectiva nas instalações da CELBI 
 
1.6 Situação Ambiental Antes da Implementação do Projecto de Alteração 
 
1.6.1 Introdução 
 

A eliminação dos agentes poluentes, no seu local de origem, tem sido considerada pela 
CELBI como a forma mais adequada para minimizar o impacte ambiental da unidade 
fabril sobre o meio envolvente. Esta estratégia de prevenção baseia-se, 
fundamentalmente, na aplicação de tecnologias relacionadas com as características 
intrínsecas do processo, que são as chamadas medidas internas. 
 
Seguindo essa tese, a empresa tem procurado fazer o controlo da poluição segundo uma 
dinâmica de actualização tecnológica, compatibilizando, na medida do possível, os 
benefícios processuais e económicos com as acções de carácter ambiental. Assim, tem 
sido possível à CELBI responder às exigências legais, dando cumprimento actualmente 
aos valores limite de emissão (VLE) definidos na respectiva licença ambiental. 
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No que respeita às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s), em termos da Prevenção e 
Controlo Integrados da Poluição (PCIP), tal como definidas para o sector da pasta de 
papel, nomeadamente no que se refere à produção de pasta branqueada, a CELBI tem 
implementadas essas MTD´s. 
 
Do ponto de vista da gestão ambiental, a CELBI está certificada em conformidade com 
a norma ISO 14001 e com o novo regulamento europeu da eco-gestão e auditoria 
(EMAS). O sistema de gestão de saúde e segurança da CELBI foi certificado de acordo 
com a norma OSHAS 18001.  
 
A situação ambiental existente nas instalações da CELBI foi possível de atingir, já que, 
no período de 1990 a 2006, os investimentos associados a projectos de natureza 
ambiental corresponderam a cerca de 60 milhões de euros. 

 
1.6.2 Controlo dos efluentes líquidos 

 
1.6.2.1 Medidas implementadas 

 
Apresenta-se a seguir uma lista das acções desenvolvidas pela CELBI, entre 1981 e 
2006, com reflexos muito significativos no controlo dos efluentes líquidos, que 
culminou com a construção do tratamento secundário de efluentes. 
 
1981 a 1988 

• Estação de Tratamento Primário de Efluentes e do sistema associado de Recuperação 
de Fibras para o processo (permitiu recuperar dos efluentes para o processo cerca de 
1% da produção de pasta); 

• Sistema de recolha de derrames e transbordos de licor negro da Caldeira de 
Recuperação; 

• Instalação do sistema de tratamento dos condensados contaminados em coluna de 
“stripping” com vapor e queima dos gases incondensáveis no Forno de Cal. 
Reutilização dos condensados tratados no processo; 

• Recuperação para o processo do licor residual da instalação de produção de Dióxido 
de Cloro; 

• Descasque a seco da madeira para o processo; 
• Sistema de recolha de derrames e transbordos de pasta e licor da Lavagem; 
• Utilização de oxigénio no Branqueamento (redução dos compostos organoclorados 

no efluente); 
• Remodelação e optimização da instalação de Lavagem e Crivagem de pasta crua 

(incluindo circuitos de lavagem em contracorrente, instalação de prensas de alta 
eficiência e “fecho” da Lavagem. 
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1989 a 1994 
• Instalação de amostradores automáticos e de um novo medidor de caudal do efluente 

fabril; 
• Remodelação do tratamento de condensados; 
• Instalação de filtro de resíduos de licor verde; 
• Utilização de peróxido de hidrogénio no Branqueamento para redução de compostos 

organoclorados no efluente; 
• Remodelação do Tratamento Primário de efluentes e do sistema associado de 

Recuperação de Fibras; 
• Eliminação da utilização de cloro no Branqueamento, tendo em vista reduzir as 

emissões de compostos organoclorados e evitar a construção de uma unidade de 
tratamento secundário de efluentes, para dar resposta às exigências legais, através da 
implementação do Projecto Oxigénio (incluiu a instalação de Deslenhificação com 
Oxigénio, a remodelação da Lavagem de pasta, com a instalação de uma nova prensa 
e a utilização de condensados na Lavagem); 

• Remodelação das instalações do Forno de Cal, Caustificação, Evaporação e Caldeira 
de Recuperação; 

• Refrigeração e sistemas de recuperação de água; 
• Instalação de tanque de recolha de derrames e de transbordos na Evaporação; 
• Produção de pasta TCF (Totally Chlorine Free), ou seja, isenta em compostos de 

cloro, em regime de campanhas; 
• Remodelação dos sistemas de condensados contaminados da Evaporação e 

remodelação da Pré-Evaporação; 
• Utilização de cal e de lamas de cal para controlo do pH no efluente fabril. 
 
1995 a 1998 
• Instalação do novo sistema de Tratamento de Condensados, de forma a reduzir 

drasticamente a carga de matéria oxidável no efluente fabril (incluiu coluna de 
“stripping”, coluna de rectificação de metanol, liquefacção de metanol, recolha de 
gases, caldeira de queima de gases e de metanol, “flare” auxiliar, lavador dos gases 
de combustão da caldeira e circuitos de utilização e recuperação de condensados); 

• Instalação do emissário submarino para descarga do efluente fabril; 
• Remodelação das redes do esgoto ácido; 
• Utilização de hipoclorito de sódio no tratamento da água bruta, em substituição do 

cloro elementar; 
• Crivagem e recuperação dos efluentes da Preparação de Madeiras; 
• Separação e recuperação de fibras do efluente ácido do Branqueamento; 
• Instalação de duas novas prensas de fibras na Estação de Tratamento Primário de 

efluentes; 
• Tanque de sedimentação de efluente do Forno de Cal; 
• Torres de arrefecimento de água e sistemas auxiliares de recuperação de água quente 

excedentária.
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1999 a 2006 
• Remodelação do sistema interno de efluentes, inserido no projecto de remodelação 

da linha de pasta húmida; 
• Nova instalação de neutralização do efluente ácido; 
• Tratamento primário da totalidade do efluente ácido; 
• Bacia de retenção de derrames acidentais de fuelóleo e gasóleo; 
• Realização do projecto de remodelação da linha de pasta húmida, que incluiu: 

− Novo Digestor e Difusor 
− Remodelação do Branqueamento (nova sequência de branqueamento de pasta, 

com recurso fundamental à utilização de oxigénio e peróxido de hidrogénio) 
− Recuperação de efluente alcalino do Branqueamento 
− Instalação de prensas de lavagem de pasta no Branqueamento 
− Utilização de condensados secundários limpos no Branqueamento 
− Recuperação, na origem, de fibras do efluente ácido do Branqueamento 
− Sistema de recolha e recuperação de derrames acidentais na área do Digestor 
− Remodelação do sistema de recolha de transbordos na Lavagem; 

• Analisador de COT; 
• Novos separadores gravíticos de óleos; 
• Bacia de retenção de derrames acidentais de ácido sulfúrico;  
• Melhorias nos sistemas de recuperação e recirculação de águas de refrigeração 

excedentárias, incluindo a instalação de torre de refrigeração de água quente 
excedentária da Máquina de Secagem; 

• Melhoria do sistema de condensados secundários e recuperação de energia de 
condensados; 

• Eliminação da lagoa de efluentes; 
• Substituição da coluna de tratamento de condensados (“stripper” 2); 
• Instalação de nova torre de arrefecimento de água; 
• Construção do tratamento secundário de efluentes, incluindo bacia de emergência. 

 
Na sequência do projecto de remodelação da linha de pasta, a utilização de Dióxido de 
Cloro no Branqueamento foi substancialmente reduzida, com efeitos notórios nas 
emissões de compostos organoclorados (AOX). 
 

1.6.2.2 Características do efluente 
 
O reflexo das medidas indicadas no consumo de água já foi apresentado no ponto 1.5.4, 
pelo que se mostra a seguir no Quadro 4 os valores médios de emissão verificados nos 
anos de 2002, 2004 e 2006, em relação aos valores limite definidos na Licença 
Ambiental até 31 de Dezembro de 2007, ou seja, antes da entrada em funcionamento e 
estabilização do tratamento secundário de efluentes. 
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Quadro 4 – Valores obtidos e limites de emissão 
 

Parâmetros 2002 2004 2006 Licença 
Ambiental 

Caudal, m3/t 38 32 34 42 
SST, kg/t 2,4 2,3 2,1 3 
CBO5, kg/t 4,9 5,2 3,9 6 
CQO, kg/t 18,6 18.4 15.8 23 
Azoto Total, kg/t 0,16 0,15 0,19 0,25 
Fósforo Total, kg/t 0,18 0,18 0,16 0,25 
AOX, kg/t 0,08 0,09 0,07 0,15 

 
 
Assim, para além do cumprimento dos valores definidos na Licença Ambiental, no ano 
de 2006, verificou-se já uma redução significativa das cargas específicas de CBO5 e de 
CQO, como resultado da entrada em funcionamento do tratamento secundário no início 
do quarto trimestre desse ano. 
 
A partir do presente ano de 2007, serão cumpridos os valores limite de emissão que 
passarão a vigorar a partir de 31 de Dezembro de 2007, tal como definidos na Licença 
Ambiental.  
 
No Quadro 5 apresentam-se os valores definidos na Licença Ambiental e os valores de 
referência do BREF. 

 
Quadro 5 – Valores de emissão 

 

Parâmetros VLE  
Licença Ambiental 

Valores de referência 
(BREF) 

Caudal, m3/t 42 30 – 50 
SST, kg/t 1,5 0,6 – 1,5 
CBO5, kg/t 1,4 0,3 – 1,5 
CQO, kg/t 15 8 – 23 
Azoto Total, kg/t 0,25 0,1 – 0,25 
Fósforo Total, kg/t 0,20    0,01 – 0,03 (*) 
AOX, kg/t 0,15 < 0,25 
(*) Em algumas fábricas de produção de pasta de eucalipto não é possível atingir os 

valores de referência 
 
Por sua vez, a evolução dos parâmetros CBO5, CQO, SST e AOX no efluente fabril, no 
período de 1990 a 2006, vem apresentada, respectivamente, nas Figuras 11 a 14. 
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Figura 11 – Evolução da carga específica de CBO5 no efluente fabril (kg/t) 
 

Como se pode ver, no que respeita à carência bioquímica de oxigénio (CBO5), 
verificou-se a partir do ano de 1996 o cumprimento do valor limite, definido 
provisoriamente na Licença Ambiental (3 kg/t ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 12 – Evolução da carga específica de CQO no efluente fabril (kg/t) 

 
Em relação à carência química de oxigénio (CQO), desde 1996 que é inferior ao valor 
limite provisório definido na Licença Ambiental e ao valor máximo de referência do 
BREF. 
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Figura 13 – Evolução da carga específica de SST no efluente fabril (kg/t) 
 

Como se pode ver na Figura 13, a partir de 1997 a carga de sólidos suspensos totais 
(SST) passou a ser inferior ao valor limite provisório definido na Licença Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Evolução da carga específica de AOX no efluente fabril (kg/t) 
 

A evolução da carga específica de compostos organoclorados (AOX) vem apresentada 
na Figura 14, podendo constatar-se que, desde o ano de 2000, é inferior ao valor limite 
definitivo da Licença Ambiental. 
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1.6.2.3 Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) 
 
Para além dos níveis de emissão anteriormente referidos, estão definidas também as 
MTD´s para dar resposta ao cumprimento desses níveis de emissão, apresentando-se no 
Quadro 6 a situação actual da CELBI em relação à implementação dessas MTD´s. 
 

1.6.3 Controlo das emissões gasosas 
 
1.6.3.1 Medidas implementadas 
 

Em relação ao controlo das emissões gasosas, foi também implementado um conjunto 
de medidas no período de 1981 a 2006. 
 
1981 a 1990  

• Instalação de precipitadores electrostáticos na Caldeira de Recuperação (redução das 
emissões de partículas); 

• Instalação de lavador alcalino de gases do Tanque de Dissolução da Caldeira de 
Recuperação (redução das emissões de partículas e de compostos de enxofre); 

• Monitorização em contínuo das emissões de SO2 nos gases de combustão da Caldeira 
de Recuperação; 

• Instalação de lavador alcalino dos gases de combustão da Caldeira de Recuperação 
(redução das emissões de compostos de enxofre); 

• Instalação de precipitadores electrostáticos na Caldeira Auxiliar (redução das 
emissões de partículas); 

• Instalação de lavador alcalino dos gases do Forno de Cal (redução das emissões de 
partículas e de compostos de enxofre); 

• Recolha de gases incondensáveis das instalações de Evaporação do licor negro e do 
Tratamento de Condensados e queima desses gases no Forno de Cal. 
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Quadro 6 – Situação actual da CELBI em relação às MTD's (Consumo de água e emissões líquidas) 
 

Descrição das MTD's Situação na Instalação Observações 

Descasque a seco da madeira.  Sim 

O sistema de descasque por via húmida foi substituído em 1983. Assim, a madeira de eucalipto, 
recebida na instalação na forma de rolaria, é descascada por via seca, destroçada em pequenas aparas, 
as quais são armazenadas num silo e posteriormente submetidas a um processo de crivagem, com 
separação de “finos” e “grossos”, e seguem para a linha de produção de pasta. A casca, depois de 
triturada, é utilizada como combustível numa caldeira auxiliar para produção de vapor. 
Actualmente só é utilizada água na lavagem dos toros, existindo um sistema de crivagem de materiais 
em suspensão (“step screen”) e posterior sedimentação de sólidos, a que se segue a depuração do 
clarificado em ciclone, antes da sua reutilização na lavagem da rolaria.  

Aumento da deslenhificação da pasta antes do 
branqueamento por cozimento modificado ou 
prolongado com fases adicionais de tratamento 
com Oxigénio. 

Sim 

Em 1992 foi instalado um sistema de deslenhificação com Oxigénio, em reactor apropriado, onde 
parte da lenhina residual da pasta é oxidada e extraída em duas fases de lavagem. A lavagem da pasta 
é efectuada em prensas de deslocamento. Mais recentemente, em 1999, foi substituído o digestor 
existente por um novo digestor, que utiliza o sistema Kvaerner, o qual se baseia no processo de 
cozimento compacto, desenvolvimento do processo ITC (cozimento isotérmico). Actualmente são 
obtidos números Kappa de 14 a 15, na fase de cozimento, quando os valores de referência das 
MTD´s variam entre 14 e 18 e, após deslenhificação com Oxigénio, obtém-se um número Kappa de 
9,5, com valores de referência de 8 a 10.  

Lavagem da pasta crua de alta eficiência e 
crivagem em circuito fechado. Sim 

As fases de crivagem, lavagem e deslenhificação com Oxigénio funcionam integralmente em circuito 
fechado, com a 2ª prensa de lavagem, a seguir à deslenhificação, a receber, como líquido de lavagem, 
o efluente alcalino do Branqueamento. As fases anteriores de lavagem recebem, sucessivamente, no 
sentido contrário ao da pasta, os líquidos de lavagem que as precedem. O filtrado do último lavador, 
antes da fase de crivagem, é enviado para o lavador-difusor associado à lavagem da pasta à saída do 
digestor.  
Assim, em conjunto com as MTD´s anteriores, consegue-se uma carga de CQO de cerca de 15 kg/t 
de pasta, quando os valores de referência são de 16 a 20 kg/t de pasta.  

Produção de pasta ECF (isenta de cloro elementar) 
ou TCF (isenta de compostos de cloro). Sim 

Desde 1992 que a instalação só produz pasta ECF e realiza campanhas de pasta TCF. 
Para além disso, em 1999, foi efectuada a modernização do Branqueamento, passando a utilizar a 
sequência Q(PO)DD, ou seja, Quelante, reactor de Oxigénio e Peróxido de Hidrogénio pressurizado e 
2 fases de Dióxido de Cloro, com prensas de lavagem após cada etapa.  
Em 2004, passou-se a utilizar a sequência Q(PO)DP, ou seja, Quelante, reactor de Oxigénio e 
Peróxido de Hidrogénio pressurizado, uma etapa de Dióxido de Cloro e uma etapa final de Peróxido 
de Hidrogénio com prensas de lavagem após cada etapa. 
O mesmo equipamento pode produzir pasta TCF com a sequência Q(PO)P.  
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Quadro 6 – Situação actual da CELBI em relação às MTD's (Consumo de água e emissões líquidas) (cont.) 

Descrição das MTD's Situação na Instalação Observações 

Recuperação parcial de água do processo do 
Branqueamento (principalmente efluente 
alcalino). 

Sim 

É utilizada água recuperada da Máquina de Secagem, à saída da última fase de tratamento com 
Dióxido de Cloro (4 m3/t), com o efluente alcalino a ser reutilizado na fase anterior de lavagem da 
pasta crua (2,9 m3/t) e no controlo do pH do lavador de gases residuais do branqueamento (0,5 m3/t). 
Assim, só é descarregado, como efluente, o filtrado de lavagem da etapa de Dióxido de Cloro, a que 
corresponde uma descarga de 4 m3/t, com uma carga de CQO de 10 kg/t.  

Existência de sistemas eficientes de 
monitorização, retenção e recuperação de 
derrames. 

Sim 

− Área do Digestor – Fossa de recolha de derrames, crivagem (“step screen”) e bomba de 
transferência de comando automático por condutividade e nível para um tanque com a capacidade 
de 125 m3. 

− Área da Lavagem/Crivagem – Tanque de armazenagem de 410 m3, que recebe, para 
reprocessamento na área do Digestor, os transbordos dos tanques de filtrado das prensas de 
lavagem e do filtro-lavador, pasta e licor de vários pontos da instalação, incluindo o lavador-
difusor e o filtro de licor negro. 

− Áreas de Armazenagem de Químicos (Ácido Sulfúrico e Soda Cáustica) – Bacias de retenção 
independentes  

− Áreas com possibilidades de derrames de óleo – Separadores gravíticos de recolha de derrames 
acidentais de óleos. 

− Áreas de Armazenagem de Combustíveis – Tanques de fuelóleo e de gasóleo instalados no 
interior de bacias de retenção.  

− Área da Evaporação – Fossa de recolha de derrames dos transbordos dos tanques de licor negro e 
de condensados, com bomba de transferência de comando automático para um tanque com a 
capacidade de 460 m3.  

− Área da Caldeira de Recuperação – Fossa de recolha de derrames dos transbordos dos tanques 
de homogeneização e de mistura de licor negro, com bomba de transferência de comando 
automático para o tanque da área da Evaporação. 

− Área do Forno de Cal – Tanque de decantação de sólidos em suspensão para eventuais derrames 
na área de alimentação e armazenagem de lamas de cal. 

Tratamento e reutilização de condensados da 
Evaporação. Sim 

Desde 1981 que existe um sistema de tratamento dos condensados contaminados por coluna de 
“stripping”. Em 1995 arrancou um novo sistema, que inclui tratamento de condensados com 
rectificação de metanol, caldeira de incineração de metanol e de gases incondensáveis, incinerador 
atmosférico (“flare”), a reformulação dos sistemas de recolha de gases odorosos da Pré-evaporação e 
da Evaporação e a remodelação da antiga unidade de tratamento de condensados. 
Os condensados de baixa contaminação, resultantes do tratamento, são parcialmente utilizados na 
Caustificação e Branqueamento.  
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Quadro 6 – Situação actual da CELBI em relação às MTD's (Consumo de água e emissões líquidas) (cont.) 
 

Descrição das MTD's Situação na Instalação Observações 
Existência de capacidade suficiente de evaporação 
e de queima de licor negro, de forma a processar 
derrames e efluentes recuperados. 

Sim 
As capacidades de projecto da pré-evaporação e da evaporação são, respectivamente, de 70 e de 190 
– 195 t/h, enquanto que os valores normais de operação são de 40 – 50 e de 180 – 185 t/h, neste 
último caso já incluído o processamento de derrames, pelo que existe capacidade suficiente.  

Recolha e reutilização de águas de arrefecimento. Sim 

Para além do sistema de recolha, arrefecimento e reutilização de água, associado à área de energia, 
existem outros sistemas de água de arrefecimento, os quais funcionam em circuito “fechado” com 
torre, os quais estão associados a sistemas hidráulicos, salas de quadros eléctricos, selagem de 
bombas de vácuo e produção de água fria (Dióxido de Cloro).  

Existência de capacidade suficiente de tanques de 
armazenagem de derrames de lixívias do 
cozimento da madeira e da recuperação de 
químicos e de condensados contaminados, de 
forma a amortecer picos de carga e de caudal no 
tratamento de efluentes. 

Sim 

Os sistemas de recolha de derrames de licor negro e a respectiva capacidade já foram descritos 
anteriormente. Por outro lado, a elevada capacidade de armazenagem de licores branco e verde, face 
aos volumes normalmente ocupados nos respectivos tanques, permite evitar a ocorrência de 
derrames.  

Tratamento primário e secundário de efluentes. Sim Para além do tratamento primário, no 4º trimestre de 2006 entrou em funcionamento o tratamento 
biológico dos efluentes. 
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1991 a 1995 
• Monitorização em contínuo das emissões de TRS (compostos reduzidos de Enxofre) 

na Caldeira de Recuperação; 
• Instalação de novo precipitador electrostático na Caldeira de Recuperação; 
• Monitorização em contínuo das emissões de SO2, NOx e Partículas nos gases de 

combustão da Caldeira Auxiliar;  
• Instalação de precipitador electrostático no Forno de Cal (redução das emissões de 

partículas); 
• Remodelação do lavador alcalino de gases do Forno de Cal; 
• Monitorização em contínuo das emissões de SO2, TRS e Partículas nos gases do 

Forno de Cal; 
• Queima do licor negro com teor de sólidos de 70% e consequente redução das 

emissões de enxofre na caldeira de recuperação; 
• Instalação de lavadores alcalinos das emissões do apagador e caustificadores e do 

reactor de licor branco oxidado; 
• Recolha de emissões “difusas” na Evaporação e respectiva eliminação na Caldeira de 

Recuperação e na Caldeira de Metanol e de Gases Incondensáveis. 
 
1995 a 1998 

• Substituição do lavador alcalino de gases do tanque de dissolução da Caldeira de 
Recuperação por um novo lavador de 2 andares de lavagem; 

• Substituição de um dos electrofiltros originais da Caldeira de Recuperação; 
• Monitorização em contínuo da emissão de partículas nos gases da Caldeira de 

Recuperação; 
• Substituição da chaminé original por uma nova chaminé, de altura mais elevada, na 

Caldeira Auxiliar; 
• Instalação de caldeira para queima dos gases odorosos e metanol do sistema de 

Tratamento de Condensados (incluindo a recuperação de energia com produção de 
vapor e a instalação de lavador alcalino dos gases de combustão e de sistema de 
queima auxiliar); esta caldeira está equipada com um queimador atmosférico de 
reserva (“flare”), utilizado em situações anormais. 

 
1999 a 2006 

• Queima de emissões difusas dos tanques de licor negro na Caldeira de Recuperação; 
• Analisador em contínuo das emissões de NOx na Caldeira de Recuperação; 
• Utilização de fuelóleo de baixo teor de enxofre na Caldeira Auxiliar; 
• Utilização de gás natural na Caldeira Auxiliar; 
• Novos queimadores de gás natural e de fuelóleo, de baixo teor de NOx, na Caldeira 

Auxiliar; 
• Novo filtro de lamas associado ao Forno de Cal (melhoria das condições de lavagem 

de lamas e das emissões de TRS); 
• Recolha das emissões difusas na Evaporação e respectiva queima na Caldeira de 

Recuperação; 
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• Remodelação do lavador alcalino de gases residuais e emissões difusas do 
Branqueamento; 

• Eliminação das emissões da tremonha de aparas do novo Digestor; 
• Eliminação da utilização de SO2 líquido no processo de fabrico de Dióxido de Cloro, 

com redução das correspondentes emissões difusas e das emissões através do 
Lavador de Gases do Branqueamento; 

• Queima de emissões difusas dos tanques de licor negro na Caldeira de Recuperação; 
• Novos electrofiltros na Caldeira de Recuperação; 
• Medição em contínuo do caudal de gases nas chaminés da Caldeira de Recuperação e 

do Forno de Cal. 
 

Para além das medidas indicadas, foram instalados sistemas de aquisição e tratamento 
de dados para preparação de relatórios, relativamente às emissões gasosas da Caldeira 
de Recuperação, Caldeira Auxiliar e Forno de Cal. É cumprido também um programa 
analítico de avaliação das emissões nas principais chaminés, realizado por um 
laboratório acreditado para esse tipo de análises.   

 
1.6.3.2 Identificação e caracterização das emissões gasosas 

 
Nas instalações fabris existem sete fontes pontuais de emissão de efluentes gasosos: 
 
− Caldeira de Recuperação (FF1) 
− Caldeira Auxiliar (FF2) 
− Forno de Cal (FF3) 
− Caldeira de Queima de Metanol e de Gases Incondensáveis (FF4) 
− Tanque de Dissolução da Caldeira de Recuperação (FF5) 
− Lavador de Gases Residuais do Branqueamento e Lavagem (FF6) 
− “Flare” de reserva para queima de metanol e gases incondensáveis (FF7) 
 

 Caldeira de Recuperação (FF1) 
 

A Caldeira de Recuperação é parte integrante do circuito de recuperação química, 
onde é queimado o licor negro. Os gases de combustão são alimentados a um 
conjunto de três electrofiltros, a que se segue um lavador de gases para captação de 
poeiras e neutralização dos compostos orgânicos de enxofre. 
 
De salientar que foi implementado um programa de substituição dos electrofiltros, 
concluído no decorrer do ano de 2005, com a instalação do terceiro electrofiltro. A 
eficiência dos electrofiltros é de 99,8%. 
 
Por sua vez, no lavador (“scrubber”), os gases são submetidos a três etapas de 
tratamento:  

 
• Lavagem em co-corrente com uma solução alcalina, na conduta de entrada do 

lavador; 
• Lavagem em contra-corrente com solução alcalina (primeiro andar de lavagem), 

distribuída por chuveiros; 
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• Lavagem em contra-corrente com água do processo (segundo andar de lavagem), 
distribuída por chuveiros. 

 
A solução resultante do processo de lavagem, rica em compostos de sódio e de 
enxofre, é conduzida para o tanque de dissolução da caldeira de recuperação, ou para 
a instalação de evaporação do licor negro, de acordo com as conveniências 
processuais. A eficiência do lavador de gases, em termos da redução de compostos 
de enxofre, é de cerca de 90%. 
 
Os gases depurados são descarregados através de uma chaminé com 65 m de altura 
(ver Foto 7), existindo sistemas de monitorização em contínuo das emissões de 
Partículas, SO2, NOx e TRS, bem como já foi instalado um sistema de medição em 
contínuo do caudal de gases. Na Licença Ambiental a altura da chaminé foi 
considerada adequada à correcta dispersão dos poluentes.   
 
No Quadro 7 mostra-se a evolução da concentração de poluentes na chaminé da 
Caldeira de Recuperação, bem como os valores limite definidos na legislação geral 
em vigor (Portaria no 286/93). 

 
Quadro 7 – Evolução da concentração de poluentes na chaminé da 

Caldeira de Recuperação  
 

Concentração 
(mg/Nm3, 8% O2) Poluentes 

1990 1995 2000 2006 

Valores Limite 
mg/Nm³, 8%O2 
(Port. 286/93)  

Partículas 250  75 62,7 46,5 150 
SO2  130 6,3 6,9 17,1 500 
NOx (como NO2) - 90 116 140 1 500 
TRS (como H2S) 8 3,5 1,4 2,9  10 
 

Como se pode ver, actualmente as concentrações de poluentes na chaminé da 
Caldeira de Recuperação são muito inferiores aos valores da legislação.  

 
No entanto, com a emissão da Licença Ambiental, os valores limite de emissão 
(VLE) para as emissões gasosas na CELBI foram definidos para a totalidade da 
fábrica de pasta, tal como se apresentam no Quadro 13.  
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Foto 7 – Vista da chaminé, do lavador de gases e dos electrofiltros da 
Caldeira de Recuperação 

 
 Caldeira Auxiliar (FF2) 

 
Nesta caldeira são queimados a casca e os desperdícios de madeira, resultantes da 
operação do parque de madeiras, bem como resíduos de madeira, thick fuelóleo e gás 
natural, adquiridos no exterior, de forma a permitir fechar o balanço da produção de 
vapor na fábrica.  

 
A depuração dos gases de combustão é efectuada num conjunto de dois electrofiltros, 
a que se segue a sua descarga na atmosfera através de uma chaminé com 70 m de 
altura, considerada adequada para a dispersão de poluentes na Licença Ambiental.  
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Com uma eficiência superior a 99%, estes electrofiltros são constituídos por duas 
câmaras em paralelo, com duas células por câmara.    
 
Existem sistemas de monitorização em contínuo das emissões de Partículas, SO2 e 
NOx. 
 
No Quadro 8 apresenta-se a evolução da concentração de poluentes na chaminé da 
Caldeira Auxiliar, bem como os valores limite definidos na Licença Ambiental, 
válidos até 31 de Dezembro de 2007.  

 
Quadro 8 – Evolução da concentração de poluentes na chaminé 

da Caldeira Auxiliar (mg/Nm3 a 6% O2) 
 

Poluentes 1990 1995 2000 2006 Valores Limite 
(Licença Ambiental) 

Partículas 69 103 104 65 100 
SO2  346 234 62 38 500 
NOx (como NO2) - 225 189 212 400 
CO - - - 249 1 000 

 
Como se pode ver, são cumpridos os valores limite definidos na Licença Ambiental. 

  
 Forno de Cal (FF3) 

 
O Forno de Cal está integrado no circuito de recuperação de químicos e tem uma 
capacidade de produção de 220 t/dia de cal viva. Está equipado com um sistema de 
secagem de lamas externo, para recuperação de calor dos gases extraídos do forno, os 
quais são seguidamente depurados num electrofiltro e num lavador alcalino, antes de 
serem descarregados numa chaminé com 50 m de altura (ver Foto 8). Existem 
sistemas de monitorização em contínuo das emissões de Partículas, SO2 e TRS, bem 
como medição em contínuo do caudal de gases. 
 
Na Licença Ambiental, a altura da chaminé foi considerada adequada para a 
dispersão de poluentes.  
 
O electrofiltro, com uma eficiência de 99,8%, é constituído por uma câmara com 
duas células.  
 
Por sua vez, o lavador de gases tem uma eficiência superior a 85% na remoção de 
SO2 e de cerca de 30% para o TRS. A remoção de compostos de enxofre e partículas 
é efectuada com água e uma solução alcalina. 
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Foto 8 – Vista do electrofiltro, lavador de gases e chaminé do Forno de Cal 
 

No Quadro 9 vem apresentada a evolução da concentração de poluentes na chaminé 
do Forno de Cal. 

 
Quadro 9 – Evolução da concentração de poluentes na chaminé do Forno de Cal 

Concentração (mg/Nm3, 8% O2)  
Poluentes 

1990 1995 2000 2006 

Valores Limite 
mg/Nm³, 8%O2 
(Port. 286/93)  

Partículas 500 75 57,6 52,7 150 
SO2  400 58,5 9,5 11,1 2 700 
NOx (como NO2) - 245 184 242 1 500 
TRS (como H2S) 20 5 20,2 21,0  50 

 
As emissões de Partículas e de SO2 foram reduzidas drasticamente, a partir de 1993, 
com a instalação do electrofiltro e remodelação do lavador de gases, pelo que, desde 
essa altura, as emissões na chaminé do Forno de Cal são muito inferiores aos valores 
definidos na legislação geral em vigor, mas que já não são aplicáveis à instalação da 
CELBI.  
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 Caldeira de Queima de Metanol e de Gases Incondensáveis (FF4) 
 

A caldeira de queima de metanol e de gases incondensáveis tem uma capacidade de 
produção de vapor de 6 t/h a 20 bar.  
 
Antes de serem descarregados na atmosfera, através de uma chaminé com 43 m de 
altura, os gases de exaustão da caldeira são conduzidos a um lavador alcalino 
(“scrubber”), tendo em vista a absorção do dióxido de enxofre. O pH no lavador é 
controlado através da adição de licor branco oxidado, solução de carbonato de sódio, 
ou soda cáustica. A eficiência de absorção de SO2 é superior a 90% e os líquidos 
resultantes da lavagem são recuperados para o processo.  
 
Na Licença Ambiental, a altura da chaminé foi considerada adequada para a 
dispersão de poluentes.  
 
A monitorização dos poluentes na respectiva chaminé é efectuada de forma pontual, 
pelo menos duas vezes por ano. 
 
No Quadro 10 apresenta-se a evolução das emissões na caldeira a partir da sua 
instalação, em finais de 1994. 

 
Quadro 10 – Concentração de poluentes da Caldeira de Metanol e 

de Gases Incondensáveis  
 

Concentração (mg/Nm3, 8% O2) 
Poluentes 

1996 2000 2006 

Valores Limite 
mg/Nm³, 8%O2 
(Port. 286/93)  

Partículas 213 201 172 300 
SO2   52 190 992 2 700 
NOx (como NO2) 479 476 1 240 1 500 
TRS (como H2S)  21  11 4,2 50 

 
Assim, verifica-se que as emissões da caldeira de metanol e de gases apresentam 
valores inferiores aos que estão definidos na legislação geral em vigor, mas que 
actualmente já não são aplicáveis à instalação da CELBI. 

 
 Tanque de Dissolução da Caldeira de Recuperação (FF5) 

 
O “smelt” proveniente da caldeira de recuperação é dissolvido com licor fraco num 
tanque, o qual dispõe de um lavador de gases com dois andares de lavagem, que 
utilizam uma solução alcalina e água do processo como fluidos de lavagem. A 
solução resultante do processo de lavagem é conduzida para o tanque de dissolução. 
 
A eficiência da lavagem de gases, em termos da remoção de partículas, é superior a 
80%. Os gases depurados no lavador alcalino são descarregados numa chaminé com 
53 m de altura, a qual foi considerada adequada para a correcta dispersão de 
poluentes. 
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As emissões do tanque de dissolução são caracterizadas pontualmente, pelo menos 
duas vezes por ano, cujos resultados médios, relativos aos anos de 1997, 2000 e 2006 
vêm apresentados no Quadro 11. 

 
Quadro 11 – Concentração de poluentes na chaminé do Tanque de Dissolução 

 
Concentração (*) Poluentes 

1997 2000 2006 
Valores Limite (*)  

(Port. 286/93)  

Partículas 83 69 62 100 

 (*) Valores expressos em mg/kg de licor negro seco  
 

Assim, verifica-se que as emissões do tanque de dissolução cumprem os limites 
definidos pela legislação geral em vigor, mas que actualmente já não são aplicáveis 
na instalação da CELBI. 

 
 Lavador dos Gases Residuais do Branqueamento e Lavagem (FF6)   

 
Os gases ácidos, libertados nos respiros dos tanques, torres de reacção e lavadores, 
da fase de branqueamento da pasta, são conduzidos por tubagem a um lavador, que 
utiliza uma solução alcalina de lavagem. Ao mesmo lavador são alimentados os 
gases residuais (emissões difusas) de tanques e prensas da Lavagem.  
 
Após depuração no lavador, os gases são descarregados na atmosfera através de uma 
chaminé com 60 m de altura, cuja altura foi considerada adequada para a correcta 
dispersão de poluentes. 
 
As emissões do lavador de gases são caracterizadas pontualmente, pelo menos duas 
vezes por ano, cujos resultados médios, relativos aos anos de 1998, 2000 e 2006 vêm 
apresentados no Quadro 12. 

 
Quadro 12 – Concentração de poluentes na chaminé do lavador de 

gases do Branqueamento 
 

Concentração (mg/Nm3) 
Poluentes 

1998 2000 2006 

Valores Limite 
mg/Nm³, 8%O2 
(Port. 286/93) 

Partículas 26 45 70,5 300 
SO2  24  6 59,0 2 700 
TRS (como H2S) 2 3,3 < 3,5 50 
Comp. Inorg. Clorados, (como Cl-) - - - 250 

 
Assim, verifica-se que as emissões do lavador de gases cumprem os limites definidos 
na legislação geral em vigor, mas que actualmente já não são aplicáveis. 
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 “Flare” de reserva para queima de metanol e de gases incondensáveis (FF7) 
 

A “Flare” é um sistema de oxidação atmosférico, o qual é apenas utilizado no caso 
de paragem da caldeira dedicada à combustão de metanol e gases não condensáveis e 
que utiliza gás natural como combustível de suporte, destinando-se a evitar o envio 
de gases odorosos para a atmosfera, dadas as repercussões negativas daí resultantes. 
 
A “Flare” tem uma eficiência de oxidação de compostos de enxofre na forma 
reduzida de 99,5% e um regime de funcionamento, em média, inferior a 30 horas por 
mês, correspondendo geralmente aos períodos que precedem os arranques das 
instalações após paragem. Está instalada no terraço do edifício da Caldeira de 
Recuperação com uma altura total, contada a partir do solo, de 51 m, e de 3,85 m 
acima da estrutura mais elevada desse edifício, que se constitui como o mais alto da 
fábrica. 

 
 Valores globais de emissão  

 
No Quadro 13 apresentam-se os valores globais de emissão que se verificaram nos 
anos de 2004 a 2006, os valores limite definidos na Licença Ambiental, bem como os 
valores de referência do BREF. 

 
Quadro 13 – Valores de emissão (comparação com os valores da 

Licença Ambiental e do BREF) 
 

Fontes Poluentes 2004 2005 2006 Licença 
Ambiental 

Valores de Refª 
(BREF) 

Caldeira de Recuperação 
Forno de Cal Partículas, kg/t  0,56 0,66 0,56 0,7 0,2 – 0,5 

Caldeira de Metanol e  
Gases Incondensáveis SO2 (como S), kg/t 0,07 0,08 0,14 0,3 0,2 – 0,4 

Tanque de Dissolução NOx (como NO2), kg/t 1,0 1,1 1,2 1,5 1,0 – 1,5 
Lavador de Gases do 
Branqueamento TRS (como S), kg/t 0,04 0,05 0,04 0,2 0,1 – 0,2 

 
No que respeita à globalidade das fontes fixas, foram cumpridos todos os valores 
limite de emissão definidos na Licença Ambiental.  

 
 Emissões de CO2 de origem fóssil 

 
No Quadro 14 apresenta-se a os valores globais de emissão de CO2 de origem fóssil, 
associados à utilização de fuelóleo, gás natural e gasóleo como combustíveis no 
processo e ao consumo de carbonato de sódio e de calcário.   

 
Quadro 14 – Emissões de CO2  

 
CO2 2005 2006 

t CO2/ano 47 947 53 916 
kg CO2/t de pasta 162 177 
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1.6.3.3 Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) 
 
No Quadro 15 apresenta-se a situação actual da CELBI em relação à implementação das 
MTD´s aplicáveis às emissões gasosas, tal como definidas no BREF. 
 

1.6.4   Gestão de resíduos  
 
1.6.4.1 Medidas implementadas 

 
As medidas implementadas pela CELBI no domínio da gestão de resíduos estão 
indicadas a seguir. 
 
1981 a 1990   

• Recuperação de fibras do efluente fabril para o processo de fabrico; 
• Recuperação de incozidos para o Digestor; 
• Queima de casca e outros resíduos de madeira na Caldeira Auxiliar; 
• Licenciamento da recolha e queima de óleos usados na Caldeira Auxiliar; 
• Instalação da prensa de resíduos da Crivagem; 
• Instalação de filtro de resíduos de licor verde. 
 
1990 a 1998    

• Programa interno de autocontrolo da produção de resíduos; 
• Utilização de resíduos do Forno de Cal e da Caustificação no controlo do pH do 

efluente fabril; 
• Recuperação para o processo de lamas de cal da bacia de lamas; 
• Valorização externa de resíduos da Crivagem (produção de cartão e compostagem); 
• Recolha selectiva de resíduos da área fabril, com vista à sua valorização ou 

reciclagem interna e externa (vidro, resíduos metálicos, consumíveis de impressão, 
papel e cartão, plásticos, cabos eléctricos, bidões, borrachas e telas, óleos usados e 
resíduos contaminados com óleo, lâmpadas fluorescentes usadas, baterias usadas, 
pilhas usadas e diluentes e solventes das oficinas); 

• Instalação de refinador de resíduos da Crivagem; 
• Aumento da capacidade de queima de biomassa na Caldeira Auxiliar; 
• Recuperação e valorização energética na Caldeira Auxiliar de resíduos do Parque de 

Madeiras.  
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Quadro 15 – Situação actual da CELBI em relação às MTD´s (Emissões gasosas) 
 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Recolha e incineração dos gases malodorosos e controlo 
das emissões resultantes de SO2. Os gases concentrados 
podem ser queimados na Caldeira de Recuperação, no 
Forno de Cal, ou em caldeira dedicada a esse fim. Neste 
último caso, o SO2 nos gases de combustão deve ser 
recuperado por lavagem. 

Sim 

Desde 1981, com alterações em 1995. Assim, desde 1995, os gases são queimados em caldeira 
dedicada, com recuperação de energia, existindo um queimador atmosférico de reserva 
(“flare”).   
Os gases de combustão da caldeira são depurados em lavador alcalino, com o enxofre a ser 
recuperado para o processo.  

Recolha e queima de gases malodorosos diluídos com 
controlo das emissões de SO2. 

Sim 

Os gases (respiros) dos tanques de condensados e de licor negro são queimados, os gases 
residuais do Branqueamento e Lavagem são depurados em lavador próprio, as emissões dos 
caustificadores e do apagador de cal são depuradas por lavagem e o reactor de licor oxidado tem 
lavador próprio, bem como foram eliminadas as emissões da tremonha de aparas do Digestor. 

Redução das emissões de TRS na Caldeira de 
Recuperação, através do controlo computorizado das 
condições de combustão e medição do teor de CO. 

Sim 

A Caldeira de Recuperação dispõe de um sistema automático de controlo do CO, de forma a 
ajustar as condições de alimentação de ar, bem como o controlo das condições de combustão é 
efectuado por computador do processo, com base num modelo matemático específico. 
As emissões de TRS da Caldeira de Recuperação são muito baixas, tendo-se verificado o valor 
de 2,9 mg H2S/Nm3 a 8% de O2, no ano de 2006.  

Redução das emissões de TRS do Forno de Cal por 
controlo do excesso de O2, pela utilização de fuelóleo com 
baixo teor de enxofre e pelo controlo do teor de sódio nas 
lamas alimentadas ao Forno de Cal. 

Sim 

O Forno de Cal utiliza thick fuelóleo com 1% de Enxofre e dispõe de analisadores em contínuo 
de CO e CO2, sendo o excesso de ar, à saída, de 2 a 4%, mas não existe sistema de controlo 
automático. Após o precipitador electrostático, existe um lavador alcalino para efectuar a 
depuração das emissões de compostos de enxofre. Em 2001, entrou em serviço um novo filtro 
de discos para a lavagem das lamas alimentados ao Forno de Cal, tendo sido desactivados os 
antigos filtros. No ano de 2006, obteve-se uma emissão média de TRS, à saída do lavador 
alcalino, de 21 mg/Nm3 como H2S a 8% de O2. 

Controlo das emissões de SO2 na Caldeira de Recuperação 
através da queima de licor negro com elevada 
concentração de sólidos e/ou utilização de um lavador de 
gases. 

Sim 

Foi instalado um lavador alcalino em 1990 e, a partir de 1994, o teor de sólidos no licor negro 
passou a ser de 69%, através da utilização de 3 concentradores a seguir à linha de evaporação 
em 5 efeitos. 
No ano de 2006, em termos médios, as emissões de SO2 foram de 17,1 mg/Nm3 a 8% de O2. 

Controlo das emissões de NOx na Caldeira de 
Recuperação e no Forno de Cal. Sim Em 2006, as emissões de NOx como NO2, no conjunto da Caldeira de Recuperação e do Forno 

de Cal foram de 1,02 kg/t de pasta. 

Despoeiramento dos gases da Caldeira de Recuperação 
com precipitadores electrostáticos eficientes. Sim 

Os precipitadores electrostáticos da Caldeira de Recuperação foram recentemente substituídos, 
pelo que é possível garantir na chaminé um valor de emissão de Partículas inferior a 0,5 kg/t de 
pasta. 
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Quadro 15 – Situação actual da CELBI em relação às MTD´s (Emissões gasosas) (cont.) 
 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Despoeiramento dos gases do Forno de Cal com 
precipitadores electrostáticos eficientes. Sim O Forno de Cal dispõe de precipitador electrostático e lavador alcalino de gases. No ano de 

2006, o valor médio de emissão de Partículas foi de 0,04 kg/t de pasta. 
Instalação de sistemas de cogeração se a razão do 
consumo de calor/energia eléctrica o permitir. Sim A Caldeira Auxiliar está integrada na central de cogeração de vapor e electricidade da CELBI. 

Utilização de fontes renováveis de combustíveis na 
Caldeira Auxiliar, tais como resíduos de madeira, para 
reduzir as emissões de CO2 fóssil. 

Sim O combustível principal é constituído por casca e outros materiais biocombustíveis. 

Minimização das emissões de NOx na Caldeira Auxiliar 
através do controlo das condições de queima e da 
instalação de queimadores de baixa emissão de NOx. 

Sim A Caldeira Auxiliar dispõe de queimadores de baixo teor de NOx. No ano de 2006, verificou-se 
um valor médio de emissão de NOx de 99 mg/MJ. 

Minimização das emissões de SO2 na Caldeira Auxiliar 
através da utilização de casca, gases combustíveis, ou 
combustíveis líquidos de baixo teor de enxofre, ou por 
controlo dessas emissões. 

Sim O combustível principal é constituído por casca de eucalipto, pelo que são minimizadas as 
emissões de SO2. 

Despoeiramento dos gases da Caldeira Auxiliar com 
precipitador electrostático eficiente. Não Garante-se apenas o valor de 100 mg/Nm3, de acordo com o VLE definido na Licença 

Ambiental (válido até 31.12.07). 
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1999 a 2006  
• Selagem do antigo aterro não controlado de resíduos; 
• Novos separadores gravíticos de óleos em áreas específicas e no sistema de 

efluentes; 
• Novas condições de cozimento de madeira no Digestor, conducente à redução da 

produção de resíduos na Crivagem; 
• Rede interna de recolha selectiva de sucatas; 
• Telheiro de cal e remodelação da área de armazenagem e alimentação de cal; 
• Bacia de retenção de derrames acidentais dos tanques de fuelóleo e gasóleo; 
• Envio de cinzas secas para valorização no exterior; 
• Remodelação do parque de fibras da ETAR; 
• Melhoria da recolha selectiva de resíduos; 
• Instalação da estação de compostagem de resíduos; 
• Construção do parque de resíduos. 
 
Está estabelecido um programa analítico externo de avaliação das características dos 
resíduos industriais, realizado por um laboratório acreditado para esse tipo de análises, 
bem como um programa analítico interno. Para além disso, estão definidos 
procedimentos de quantificação e registo dos resíduos produzidos, dos resíduos 
depositados em aterro e dos que são valorizados internamente, ou que são enviados para 
valorização ou destino final no exterior, sendo produzidos relatórios internos e enviados 
os resultados às autoridades competentes, de acordo com a legislação em vigor e com os 
requisitos da Licença Ambiental.   

 
1.6.4.2 Produção e destino dos resíduos 

 
Genericamente, os resíduos produzidos na unidade fabril da CELBI podem ser 
agrupados da seguinte forma: 
 

• Resíduos orgânicos, incluindo resíduos do Parque de Madeiras, da Crivagem e da 
ETAR; 

• Resíduos da área de recuperação de químicos, que incluem os resíduos do licor 
verde, do Apagador e do Forno de Cal; 

• Cinzas, incluindo as cinzas volantes captadas nos electrofiltros e as cinzas 
removidas no cinzeiro da Caldeira Auxiliar; 

• Resíduos domésticos e industriais, gerados no perímetro fabril em geral, com 
características muito variáveis. 

 
No Quadro 16 apresentam-se os quantitativos produzidos por tipo de resíduo, no ano de 
2006, bem como o respectivo código LER, explicitando-se o seu destino final através de 
códigos D/R, tal como definidos na Portaria nº 209/2004. Os quantitativos produzidos 
no processo foram expressos também em toneladas absolutamente secas (tas). 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Anexo III 
49

                                                              Quadro 16 – Produção e destino dos resíduos (2006) 
 

Designação  Código LER Produção (t) Produção (tas) Destino final 

Resíduos do Parque de Madeiras 03 03 01 7 089 2 623 R3 – Instalação de compostagem (CELBI) 
Resíduos do Licor Verde 03 03 02 5 760 2 880 
Resíduos do Apagador 03 03 02 448 358 
Resíduos de Cal 03 03 02 109 109 

D1 – Aterro controlado (CELBI) 

Resíduos da ETAR (lamas primárias) 03 03 10 2 764 691 
R3 – Valorização externa (95.7%) 
R1 – Valorização energética (CELBI) (4.3%) 

Resíduos da ETAR (lamas secundárias) 03 03 11 2 035 468 R3 – Instalação de compostagem (CELBI) 
Resíduos da Crivagem 03 03 99 2 624 945 R3 – Valorização no exterior 
Resíduos de borracha 03 03 99 12,5 - D1 – Aterro controlado externo 
Resíduos do Laboratório c/ mercúrio 06 04 04 0,042 - 
Resíduos do Laboratório c/ selénio 06 04 05 0.053 - 
Resíduos de tintas 08 01 11 0,2 - 

 
D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
 

Resíduos de remoção de tintas com solvente e resíduos de 
diluente 08 01 17 0,27 - 

Tonners usados 08 03 18 0,108 - 
Tinteiros de impressão usados 08 03 99 0,043 - 

 
R13 – Valorização no exterior 
 

Cinzas secas da Caldeira de Casca 10 01 01 3 532 2 614 D1 – Aterro controlado (CELBI) (82%) 
R10 – Valorização externa (12%) 

Cinzas húmidas da Caldeira de Casca 10 01 01 2 496 1 448 D1 – Aterro controlado (CELBI) 
Resíduos de lavagem aquosos contendo hidrocarbonetos 12 03 01 1,7 - D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Óleos hidráulicos usados 13 01 10 7,7 - 
Óleos de motores e engrenagens usados 13 02 05 1,45 - R9 – Valorização no exterior 

Águas e lamas oleosas  13 05 02 29,95 - D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Resíduos de desengorduramento de metais e manutenção de 
equipamento 14 06 03 4,042 - R13 – Valorização no exterior 

Embalagens metálicas 15 01 04 2,25 - R4 – Valorização no exterior 
Embalagens de sprays usados de produtos de Oficina 15 01 10 0,062 - R13 – Valorização no exterior 
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Quadro 16 – Produção e destino dos resíduos (2006) (cont.) 
 

Designação  Código LER Produção (t) Produção (tas) Destino final 
Embalagens de substâncias perigosas 15 01 10 2,8 - 
Trapos/desperdícios contaminados com óleo 15 02 02 4,9 - 

D15 – Tratamento/eliminação no exterior 

Filtros usados de óleo e gasóleo 16 01 07 0,45 - R13 – Valorização no exterior 
Resíduos de juntas e empanques 16 02 12 0,56 - D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Baterias usadas 16 06 01 0,42 - R13 – Valorização no exterior 
Resíduos de natureza diversa (*) 170 107 D1 – Aterro controlado (CELBI) 
Resíduos de plástico de uso industrial 17 02 03 14,9 - D1 – Aterro controlado externo 
Sucata de alumínio 17 04 02 4,75 - 
Sucata de ferro 17 04 05 464,75 - 
Sucata de inox 17 04 05 20,65 - 
Bidons metálicos 17 04 05 1,30 - 
Arame de recolha selectiva 17 04 05 6,95 - 
Mistura de metais 17 04 07 45,80 - 
Sucata de cabos eléctricos 17 04 11 20,60 - 

R4 – Valorização no exterior 

Resíduos do Posto Médico (Grupo IV) 18 01 01 0,023 - D10 – Incineração no exterior 
Resíduos do Posto Médico (Grupo III) 18 01 03 0.046 - D9, D1 – Tratamento/eliminação no exterior 
Lixiviado do aterro controlado  19 07 03 99,947 - R5 – Recuperação para o processo (CELBI)  
Papel e cartão de recolha selectiva 20 01 01 53,5 - R13 – Valorização no exterior 
Vidro de recolha selectiva 20 01 02 4,0 - R5 – Valorização no exterior 
Resíduos de Cantina 20 01 08 23 - D1 – Aterro multimunicipal 
Lâmpadas fluorescentes usadas 20 01 21 0,631 - 
Pilhas usadas de recolha selectiva 20 01 33 0,183 - 
Resíduos de madeira 20 01 38 26,2 - 
Resíduos de plástico de uso doméstico 20 01 39 2,45 - 

R13 – Valorização no exterior 

Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico fora de uso 20 01 35 0,579 - R4 – Valorização no exterior 
Resíduos de higiene 20 03 99 0,153  D9, D1 – Tratamento/eliminação no exterior 

                       (*) – Códigos LER 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01 
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Considerando os resíduos gerados no processo, na base seca, a sua produção específica 
foi de 40 kg as/t de pasta, dos quais cerca de 43% se destinaram a operações de 
valorização. 

 
1.6.4.3 Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) 

 
No Quadro 17 apresenta-se uma síntese das MTD´s no que respeita à gestão de 
resíduos, bem como a situação que se verifica actualmente na CELBI. 

 
1.6.5 Consumos de energia associados às MTD´s 
 

No Quadro 18 apresentam-se os consumos específicos de energia de referência, 
associados às MTD´s e relativos a fábricas com produção de pasta “kraft” branqueada, 
bem como os que se verificam actualmente na CELBI (valores médios de 2006). 

 
Quadro 18 – Consumos específicos de energia 

 

Tipo de Energia CELBI 
(ano 2006) MTDS 

Calor no processo, GJ/t 10,4 10 - 14 
Energia eléctrica, MWh/t 0,57 0,6 – 0,8 

 
Assim, tal como se mostra no Quadro 19, a fábrica da CELBI cumpre com os valores de 
referência do BREF, verificando-se que o consumo de energia eléctrica é mesmo 
inferior ao valor mínimo de referência.  

 
1.6.6 Controlo do ruído 

 
A protecção contra o ruído tem assumido particular relevo no conjunto das acções 
desenvolvidas pela CELBI no domínio da protecção ambiental. 
 
Os trabalhos realizados têm envolvido as seguintes vertentes: 
 
− Aquisição de equipamento de monitorização; 
− Identificação e avaliação de níveis da potência sonora em áreas específicas nas 

instalações e equipamentos; 
− Identificação das principais fontes emissoras; 
− Execução de acções práticas de redução dos níveis do ruído; 
− Introdução de medidas visando reduzir as emissões sonoras para o exterior 

(insonorização do tambor de descasque da madeira, novos silenciadores nas válvulas 
de segurança nas redes de vapor, silenciador na descarga de vapor da máquina de 
secagem, etc.);  

− Estabelecimento de programas de redução do ruído; 
− Acompanhamento dos resultados obtidos; 
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Quadro 17 – Situação actual da CELBI em relação às MTD´s (Gestão de Resíduos) 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Minimizar a produção de resíduos sólidos e a 
sua reutilização. Sim 

Estão implementadas as seguintes medidas: 

− Utilização de biocombustíveis florestais na produção de energia; 
− Separação, trituração e queima de resíduos do Parque de Madeiras; 
− Valorização energética de resíduos fibrosos; 
− Compostagem de resíduos orgânicos; 
− Recuperação para o Digestor, em regime contínuo, de “nós” separados na Crivagem; 
− Condições de cozimento conducentes a baixa produção de resíduos na Crivagem; 
− Refinação e recuperação de resíduos da Crivagem; 
− Recuperação de fibras da estação de tratamento de efluentes para o processo (até 1999). 
− Recuperação de fibras dos efluentes do Branqueamento (recuperação na origem, através 

de filtros); 
− Utilização de resíduos do Forno de Cal (restos de cal e lamas de cal) no controlo do pH 

dos efluentes líquidos; 
− Utilização de lixiviados do aterro controlado no processo; 
− Recuperação de químicos dos resíduos do Licor Verde (filtro de resíduos); 
− Recuperação de químicos de resíduos da Crivagem (prensa de resíduos). 

Recolha selectiva e existência de meios de 
armazenagem intermédia para facilitar o 
manuseamento e encaminhamento dos resíduos. 

Sim É feita separação selectiva na origem dos diferentes resíduos não processuais a valorizar ou 
eliminar no exterior, incluindo os resíduos de manutenção perigosos e não perigosos. 

Queima de resíduos orgânicos não perigosos 
(casca, resíduos de madeira, lamas de tratamento 
de efluentes, etc.) em caldeira dedicada. 

 

Sim 
 

A Caldeira Auxiliar utiliza casca como combustível principal. 
Está também licenciada a queima de outros resíduos fibrosos. 

Utilização externa dos resíduos como substitutos 
na floresta, agricultura e indústria, se possível. Sim Para além das cinzas da Caldeira Auxiliar, prevê-se a valorização silvícola das lamas do 

tratamento biológico. 
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− Avaliação da exposição individual dos trabalhadores ao ruído; 
− Avaliações de ruído na área fabril em geral e meio envolvente; 
− Introdução de medidas de prevenção; 
− Formação e sensibilização; 
− Instalação de uma cortina arbórea a Norte da área fabril. 
 
As áreas caracterizadas por níveis elevados de ruído estão devidamente sinalizadas, de 
acordo com a legislação em vigor, e a permanência em áreas ruidosas, bem como a 
utilização de protectores auriculares, foram regulamentados através da criação de uma 
norma específica de segurança. 

 
Para além disso, a CELBI estabeleceu um procedimento interno que regulamenta a 
aquisição de equipamento, caracterizado, no limite, por uma potência sonora de 
85 dB(A), medida a 1 m da fonte especificada. Os fornecedores de equipamento são 
obrigados a disponibilizar informações referentes ao ruído e às vibrações que o 
caracteriza, bem como a demonstrar a existência de medidas de controlo e prevenção 
adequadas. 

 
Por outro lado, com base no levantamento efectuado em 2006, de acordo com o antigo 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 292/2000), verificou-se o cumprimento 
dos valores limite estabelecidos na generalidade dos pontos nos quais foram efectuadas 
avaliações, referenciados no no 4 do Artº 8º (ver Anexo III). No período diurno, não 
foram ultrapassados os limites estabelecidos no no 3 do Artº 8º em todos os pontos 
sujeitos a avaliações. No entanto, devido à aplicação de uma correcção do valor de 
LAeq do ruído ambiente, associada ao facto de ter sido identificado um ruído tonal, em 
dois dos pontos onde foram efectuadas as medições, verificou-se que os valores limite 
foram ultrapassados no período nocturno, tal como estabelecidos no no 3 do Artº 8º. 
 
De acordo com o ofício sobre o assunto incluído no Anexo III, a CCDR-Centro 
concluiu que "a situação não é considerada significativa, dado o estabelecimento não se 
encontrar localizado em zona sensível, não existirem reclamações e o LAeq do ruído 
ambiente exterior, no período nocturno, não ultrapassar 55 dB(A)". 
  

1.6.7 Tráfego 
 

Em termos de tráfego anual associado às instalações da CELBI, no ano de 2006, 
verificou-se a seguinte situação: 
 

• Veículos ligeiros:........................60 000 

• Veículos pesados: .......................45 630 

 
Para além do tráfego rodoviário indicado, ainda se verificou no ano de 2006 o 
movimento de 29 composições por via ferroviária para a CELBI, associadas ao 
transporte de rolaria de eucalipto. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO DE ALTERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FABRIS 
DA CELBI 

 
2.1 Enquadramento 

 
Com o objectivo de melhorar a sua competitividade, na segunda metade da década de 
90, a CELBI desenvolveu os estudos de engenharia para a modernização e 
redimensionamento da sua linha de produção de pasta, no sentido de ajustar a escala de 
produção e optimizar a qualidade do produto a disponibilizar nos mercados de pasta 
branqueada de eucalipto. 
 
O processo de expansão da capacidade produtiva da fábrica iniciou-se pelas áreas mais 
estranguladas, com a instalação de um Digestor novo e uma grande remodelação do 
Branqueamento, onde se procedeu à substituição do equipamento processual mais 
relevante. 
 
O arranque destas instalações ocorreu em 1999 e, como os respectivos equipamentos 
principais foram dimensionados para cerca de 450 000 toneladas por ano, verifica-se ao 
longo da cadeia processual de fabrico, desde aquela data, um claro desequilíbrio 
relativamente às capacidades produtivas das outras áreas não remodeladas. 
 
Assim, o presente projecto tem por objectivo dar uma sequência natural à primeira fase 
de expansão, concretizada em 1999, tornando-se necessário intervir em todas as áreas 
processuais da unidade fabril que evidenciem um défice de capacidade relativamente ao 
objectivo final das 540 000 toneladas por ano. 
 
Para além das alterações do processo de fabrico, serão obviamente consideradas as 
adaptações necessárias das infra-estruturas existentes, nomeadamente no que respeita ao 
transporte ferroviário da pasta e à remodelação interna de arruamentos e redes de águas 
e efluentes, bem como ao redimensionamento dos meios de controlo ambiental e 
utilidades que se revelarem carenciados.  
 
Nas Peças Desenhadas do presente Volume de Anexos foi incluída uma planta geral das 
instalações fabris da CELBI com a localização dos novos equipamentos. 

 
O valor global do investimento é de cerca de 320 milhões de euros e visa a obtenção de 
uma fábrica ecologicamente equilibrada, em observância da legislação nacional e 
directivas comunitárias, bem como a plena concretização das Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD´s) na instalação, aplicáveis ao sector de produção de pasta de papel. 
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2.2 Síntese das Alterações 
 

A CELBI irá implementar as seguintes alterações de carácter processual e ambiental: 
 

• Instalação de uma nova caldeira de recuperação, dimensionada para um caudal 
de sólidos secos de 2 400 toneladas por dia, compatível com o nível de produção 
de pasta desejado e com as tecnologias ambientais já adoptadas, em termos de 
cozimento e de deslenhificação com oxigénio. A nova caldeira dispõe das mais 
modernas técnicas de controlo interno de emissões de óxidos de azoto e de gases 
de enxofre, especialmente no que respeita à queima de sólidos e distribuição de ar. 
Os precipitadores electrostáticos foram dimensionados para baixos níveis de 
emissão de partículas. A caldeira de recuperação será usada como meio de 
eliminação e valorização energética de metanol e de gases diluídos e concentrados 
de enxofre na forma reduzida, bem como irá reutilizar os gases de exaustão do 
respectivo tanque de dissolução. A caldeira de recuperação existente será 
desactivada. 

• Instalação de uma linha de evaporação, preparada para processar o caudal de 
licor negro proveniente do digestor e a ser queimado na nova caldeira de 
recuperação, sendo dimensionada para uma concentração de sólidos final de cerca 
de 74%. Os condensados secundários produzidos terão uma qualidade compatível 
com a sua recuperação para o processo, como forma de poupança de água. A linha 
existente de evaporação será desactivada. 

• Aumento das capacidades de armazenagem de licor negro e de recolha de 
derrames e de transbordos, através da instalação de novos tanques. Com esta 
medida, pretende-se minimizar os efeitos de derrames acidentais, optimizando o 
funcionamento dos sistemas de recolha e reprocessamento de derrames existentes 
e outros a instalar no âmbito do projecto. 

• Instalação de uma nova unidade de tratamento de condensados secundários 
contaminados, em complemento da nova linha de evaporação. O tratamento de 
condensados irá incluir colunas de “stripping” e de rectificação e liquefacção de 
metanol, com a separação de gases incondensáveis. Os gases incondensáveis, 
resultantes do tratamento de condensados, em conjunto com os provenientes das 
áreas do digestor e da evaporação, serão eliminados na caldeira de recuperação, 
bem como aí o metanol será valorizado energeticamente, ou no forno de cal. Serão 
desactivadas a linha existente de tratamento de condensados, bem como a caldeira 
dedicada de queima dos gases incondensáveis e do metanol.  

• Instalação de um novo forno de cal, dimensionado para produzir 450 toneladas 
por dia. O forno será alimentado com gás natural, através de um queimador com 
baixa emissão de Nox, sendo possível a valorização energética do metanol. A 
instalação será equipada com dois precipitadores electrostáticos, permitindo 
baixos níveis de emissão de partículas. O forno de cal existente será desactivado. 

• Alterações pontuais na caustificação  
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• Instalação de uma nova turbina de vapor, com a capacidade de produção de 
energia eléctrica de 71,025 MW, incluindo novos transformadores e sistemas 
eléctricos auxiliares. A turbina existente será desactivada. 

• Remodelação da preparação de madeiras e da linha de produção de pasta, de 
forma a atingir a capacidade produtiva de 1 700 t/dia, incluindo as seguintes 
áreas: 

 Instalação de uma nova linha de descasque por via seca e 
destroçamento de madeira, com a casca a ser valorizada energeticamente 
na nova caldeira a biomassa da Bioeléctrica, mantendo-se em 
funcionamento as linhas existentes de preparação de madeiras. A caldeira 
auxiliar existente (caldeira de casca) será desactivada. 
 Impregnação e cozimento da madeira, com pequenas alterações no 
sistema de alimentação de aparas, a instalação de uma segunda fase de 
lavagem por difusor de pressão, bem como a substituição de bombas e 
permutadores; 
 Lavagem, crivagem e deslenhificação com oxigénio, que incluirá a 
instalação de um crivo adicional e a reconversão da linha existente de 
deslenhificação de pasta com oxigénio para um conceito de dois andares, 
bem como a instalação de  novas prensas de lavagem; 
 Branqueamento, que incluirá a instalação de três prensas eficientes como 
equipamento de lavagem, duas novas torres para tratamento com 
Quelante/Dióxido de Cloro e com Peróxido de Hidrogénio e duas novas 
torres de armazenagem de pasta branqueada, bem como a remodelação dos 
circuitos de pasta e de filtrados.  
 Máquina de secagem, a qual será submetida a uma remodelação profunda, 
que incluirá a instalação de dois crivos de pressão na depuração de pasta e 
de um sistema de teia dupla para formação da folha, a substituição das 
prensas e a instalação de um sistema compacto de secagem com ar quente, 
com a substituição da actual secaria com cilindros de vapor. Será instalada 
uma linha nova de acabamentos, com a linha actual a permanecer de 
reserva. 

 
Como consequência do presente projecto, resultará uma redução das cargas específicas 
de poluentes no efluente, nomeadamente CQO, CBO5 e SST, bem como a redução da 
emissão específica de partículas das emissões gasosas na fábrica de pasta, permitindo 
cumprir os valores de referência do BREF. As emissões difusas de gases de enxofre na 
forma reduzida serão alvo de controlo mais adequado. 

 
Embora associado ao projecto correlacionado de instalação da Central a Biomassa da 
Bioeléctrica, serão também criadas condições adequadas para que os resíduos 
provenientes da área de preparação das madeiras e do tratamento de efluentes sejam 
valorizados energeticamente evitando outros destinos, como a sua deposição em aterro, 
contribuindo também para que a fábrica reduza a sua dependência dos combustíveis 
fósseis. 
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Assim, do ponto de vista ambiental, o projecto permitirá cumprir integralmente com os 
valores de referência das emissões líquidas e gasosas e de consumo de energia, 
associados à aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s), tal como definidas 
para o sector da pasta de papel, relativamente à produção de pasta branqueada, de 
acordo com o documento “Reference Document on Best Available Techniques in the 
Pulp and Paper Industries” (ver Quadros 18 a 20). 
 

Quadro 18 – Efluentes líquidos 
 

Parâmetros Situação Actual
(2006)  

Licença 
Ambiental (1) 

Situação Futura 
(após projecto) 

Valores de 
referência 
(MTD´s) 

Caudal, m3/t 33,6 42 < 42 30 - 50 
CQO, kg/t 15,8 15 < 15 8 - 23 
CBO5, kg/t 3,9 1,4 < 1,4 0,3 – 1,5 
SST, kg/t 2,1 1,5 < 1.5 0,6 – 1,5 
AOX, kg/t 0,07 0,15 < 0,15 < 0,25 
Azoto Total, kg/t 0,19 0,25 < 0,25 0,1 – 0,25 
Fósforo Total, kg/t 0,16 0,20 < 0,20 0,01 – 0,03 (2) 
(1) – Valores limite definidos na licença ambiental (a cumprir após 31.12.2007) 
(2) – Não é possível atingir em algumas fábricas que utilizam madeira de eucalipto 

 
 

Quadro 19 – Emissões gasosas 
 

Parâmetros Situação Actual
(2006)  

Licença 
Ambiental 

Situação Futura 
(após projecto) 

Valores de 
referência 
(MTD´s) 

Total de Emissões (excluindo Caldeira Auxiliar) 
Partículas, kg/t 0,56 0,7 < 0,5 0,2 – 0,5 
SO2 (como S), kg/t  0,14 0,3 < 0,3 0,2 – 0,4 
NOx (como NO2), kg/t 1,2 1,5 < 1,5 1,0 – 1,5 
TRS (como S), kg/t 0,04 0,2 < 0,2 0,1 – 0,2 

 
 

Quadro 20 – Consumos de energia 
 

Parâmetros Situação Actual
(2006)  

Situação Futura 
(após projecto) 

Valores de 
referência 
(MTD´s) 

Calor, GJ/t 10,4 10,4 10 - 14 
Energia eléctrica, MWh/t 0,57 0,6 (*) 0.6 – 0.8 

 (*) Aumento resultante do consumo de energia eléctrica no tratamento secundário de efluentes 
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2.3 Produção, Destino da Produção, Regime de Funcionamento e Número de Trabalhadores 
 

Com o presente projecto de modernização e ampliação das instalações fabris da CELBI, 
a capacidade produtiva nominal passará para 540 000 t/ano, na base de 350 dias de 
funcionamento, em regime contínuo com três turnos (capacidade máxima teórica de 
620 500 t/ano em 365 dias, na base de 1 700 t/dia). O destino futuro da produção 
continuará a ser, predominantemente, o mercado europeu. 
 
Não se prevê qualquer alteração significativa em relação ao número actual de 
trabalhadores. 
 

2.4 Consumos de Matérias-Primas 
 

No Quadro 21 apresentam-se os consumos anuais das principais matérias-primas e de 
produtos químicos, relativos ao ano de 2006 e no futuro, após a implementação do 
projecto. 

 
      Quadro 21 - Consumo anual de matérias-primas e de produtos químicos  

(Ano de 2006 e futuro) 
 

Consumos   Unid. 2006 Futuro 
Madeira de Eucalipto m3 817 186 1 485 000 

Sulfato de Sódio t 3 582 5 616 
Carbonato de Sódio t 900 2 430 
Soda Cáustica t 7 545 8 640 
Clorato de Sódio t 5 218 6 426 
Ácido Sulfúrico t 9 697 12 258 
Bissulfito de Sódio t 139 270 
Peróxido de Hidrogénio t 3 875 5 454 
Oxigénio t 6 255 9 720 
Sulfato de Magnésio t - 540 
DTPA t 330 - 
EDTA t - 540 
Inibidor de Incrustações t - 108 
Cal Viva t 1 717 6 858 
Calcário t 4 183 6 264 
Talco t 336 540 
Anti-espuma t 93 108 
Sulfato de Alumínio t 197 221 
Hipoclorito de Sódio t 144 184 
Ureia t 193 335 
Cal Hidratada t 75 27 
Papel de Embalagem t 756 1 296 
Arame de Embalagem t 770 1 350 
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2.5 Descrição das Alterações no Processo de Fabrico 
 

Nas Figuras 15 e 16 apresentam-se os diagramas simplificados, respectivamente da 
linha de produção de pasta e do circuito de recuperação de químicos e de produção de 
energia, após a implementação do projecto. 

 
2.5.1 Preparação de madeiras 
 

Actualmente esta instalação dispõe de duas linhas de preparação de madeiras, uma das 
quais inclui um sistema de descasque por via seca, cuja capacidade é equivalente a 65% 
do fluxo de madeira alimentado ao processo. 
 
Assim, foi considerada a instalação de uma linha nova de descasque e processamento da 
madeira por via seca, com a capacidade de 320 m3/h e que, ao funcionar em paralelo 
com a linha existente, assegura a capacidade de produção de pasta com base na 
utilização de 100% de madeira com casca. 
 
Na nova linha de preparação de madeira, a rolaria de eucalipto com casca é 
descarregada numa mesa de recepção (25 m x 3,5 m) com paredes laterais em betão e 
sistema de transporte por barras de aço, e daí alimentada ao tambor de descasque por via 
seca (φ 5,3 x 35 m).  
 
A casca removida passa num triturador com a capacidade de 200 m3/h e é seguidamente 
enviada por transportadores de tapete para um novo silo de armazenagem de biomassa. 
Daí, por intermédio de transportadores de tapete, é alimentada à nova Central a 
Biomassa, para valorização energética com a produção e venda de electricidade ao SEP, 
cujo projecto é promovido pela Bioeléctrica. 
 
Do descascador, a rolaria é alimentada por tapete com separador magnético a um 
destroçador, com a capacidade de 265 m3/h, seguindo as aparas para a armazenagem na 
pilha existente. Desta armazenagem, as aparas são encaminhadas para um sistema de 
crivagem com a separação de “finos” e “grossos” e de seguida para a linha de produção 
de pasta.  

 
2.5.2 Impregnação e cozimento 

 
De forma a atingir-se a capacidade instalada de produção de 1 700 t/dia, o sector de 
impregnação e cozimento de madeira irá incluir os seguintes equipamentos principais: 
 

• Tremonha existente de aparas com novo sistema hidráulico; 
• Novo sistema de alimentação de aparas ao impregnador; 
• Impregnador existente; 
• Digestor existente com maior capacidade de extracção de licor negro; 
• Novo difusor de pressão em paralelo com o existente; 
• Novo arrefecedor de licor negro; 
• Outros equipamentos auxiliares necessários, incluindo bombas e permutadores. 
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As aparas, transportadas para a área do digestor através do transportador existente, são 
alimentadas à tremonha existente e daí para o impregnador através de um novo sistema 
de alimentação. Do impregnador, as aparas são introduzidas no digestor existente para 
cozimento. Depois do cozimento, a pasta é alimentada a dois difusores de pressão para 
lavagem, antes de dar entrada no tanque de descompressão existente. O licor negro 
extraído, após arrefecimento num novo permutador de calor, é transferido por 
bombagem para a nova linha de evaporação. 
 

2.5.3 Crivagem, lavagem e deslenhificação com oxigénio 
 
Foi considerada a montagem de um crivo adicional de função combinada (crivagem de 
pasta primária de fibras e de nós), semelhante ao que foi instalado na última 
remodelação da área da Crivagem. 
 
No final da operação de crivagem, vai ser substituído o lavador rotativo existente por 
uma prensa de lavagem de elevada eficiência. 
 
Esta alteração na crivagem permitirá também tornar mais eficiente esta função 
processual, através da racionalização do equipamento instalado e da eliminação de um 
filtro de vácuo já obsoleto. Com estas medidas, prevê-se uma redução dos consumos de 
energia. 
 
Por sua vez, o sistema de deslenhificação com oxigénio irá incluir uma segunda fase de 
reacção, seguida por lavagem em duas fases, com duas prensas existentes a utilizar em 
paralelo e uma nova prensa para lavagem final. 

 
Em termos ambientais, serão criadas condições para aumentar a taxa de recirculação de 
filtrados, minimizando as emissões líquidas associadas à linha de pasta, com a 
consequente redução do consumo específico de água. 

 
2.5.4 Branqueamento  

 
A instalação de Branqueamento da pasta foi remodelada em 1999 e compreende 
actualmente uma sequência Q, PO, D, P (Quelante – Peróxido de Hidrogénio, Oxigénio 
e Hidróxido de Sódio – Dióxido de Cloro – Peróxido de Hidrogénio), que permite o 
fecho dos circuitos com impacte positivo directo no consumo de água, bem como a 
produção de diferentes tipos de pasta. No entanto, apresenta baixos tempos de retenção 
em alguns estágios, limitação que importa alterar. 
 
Assim, será utilizada a mesma sequência, mas em que, na fase Q, existe a possibilidade 
de adicionar também Dióxido de Cloro, pelo que essa fase poderá passar a Q/D. 
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A torre de reacção actual Q passará a ser utilizada como torre de armazenagem de pasta 
semi-branqueada, pelo que será instalada uma nova torre para a fase Q/P, manter-se-á a 
fase PO, as duas torres actuais das fases D e P serão utilizadas em paralelo como fase D 
e será instalada uma nova torre para a fase final P. 
 
Serão também instaladas três prensas eficientes como equipamento de lavagem, 
associadas às fases Q/D e P, bem como duas novas torres de armazenagem de pasta 
branqueada com a capacidade de 2 × 4 000m³. As torres existentes de pasta branqueada, 
com a capacidade de 2 × 1 100 m³, passarão a ser utilizadas como tanques de água 
recuperada. 

 
A instalação ficará preparada para acolher parte do efluente líquido da Máquina de 
Secagem, permitindo a recuperação interna de fibras e água. A perda de fibras para o 
efluente será minimizada através da separação de fibras e da recuperação parcial de 
filtrados. 
 

2.5.5 Depuração final, formação e secagem da folha, e acabamentos 
 

Para aumento da capacidade da depuração da pasta, serão instalados dois novos crivos 
de pressão. 
 
A secagem da pasta constitui um dos estrangulamentos actuais mais evidentes da 
capacidade produtiva da CELBI. Assim, será efectuada uma profunda remodelação da 
Máquina de Secagem existente, com intervenções significativas na caixa de chegada, 
prensas, secaria, cortadeira e linhas de acabamento.  
 
Prevê-se atingir uma capacidade de 1 700 t/dia, com um peso básico de 1 200 g/cm2 e 
uma velocidade de 200 m/min.  
 
Assim, será instalado um novo sistema de formação da folha de pasta em teia dupla, 
serão substituídas duas das prensas existentes e a fase de secagem por cilindros de vapor 
será substituída por um sistema compacto de secagem por intermédio de ar quente. 
 
Será instalada uma nova linha de acabamento, com a existente a permanecer de reserva. 
 

2.5.6 Evaporação de licor negro e caldeira de recuperação 
 

O projecto engloba a instalação de uma nova linha de evaporação, com a capacidade de 
590 t H2O/h, constituída por uma bateria com 7 efeitos, de forma a obter-se a maior 
concentração de licor negro tecnologicamente recomendável (74% de sólidos) e uma 
capacidade adequada à produção objectivo.  
 
Assim, da linha de pasta, o licor negro diluído é enviado por tubagem para os novos 
tanques de armazenagem (2 x 5 000 m3), localizados junto à nova linha de Evaporação.  
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Desses tanques, o licor negro é alimentado ao efeito 5 da linha de Evaporação, de forma 
a efectuar-se o seu “flash” até ao efeito 7. Daí, o licor negro é reenviado em sentido 
contrário para os efeitos da evaporação, na sequência 4 para 1. O 1º efeito da linha de 
evaporadores compreende quatro concentradores. Antes de dar entrada no primeiro 
concentrador, o licor negro passa num tanque de mistura para recolha das cinzas da 
caldeira de recuperação e dos respectivos electrofiltros. Do último concentrador, o licor 
negro concentrado é armazenado num novo tanque com a capacidade de 1 500 m3, antes 
de ser alimentado à caldeira de recuperação. 

 
Os condensados secundários resultantes da evaporação e da concentração de licor negro 
são separados e tratados em novas colunas de “stripping” e de rectificação e liquefacção 
de metanol, visando a respectiva recuperação, com a consequente substituição da água 
utilizada no processo.  
 
Os gases incondensáveis resultantes destes processos, bem como o metanol, serão 
eliminados por oxidação térmica na nova caldeira de recuperação, com a recuperação 
integral de energia e de compostos químicos. Foi considerada uma tocha (“flare”) de 
reserva para queima dos gases incondensáveis em situações de arranque, paragem e de 
emergência da caldeira de recuperação. A “flare” irá utilizar gás natural como 
combustível de suporte. O metanol poderá também ser valorizado no forno de cal. 
 
A caldeira de recuperação existente também está identificada claramente como um 
manifesto estrangulamento na condição actual da fábrica. Assim, foi considerada a 
instalação de uma nova unidade dimensionada para uma alimentação de licor negro 
correspondente a 2 400 t/dia de sólidos secos. 
 
As características principais da caldeira de recuperação são as seguintes: 
 

• Potência térmica: .............................................. 310 MW 
• Capacidade de queima de sólidos secos ........... 2 400 t/dia 
• Sólidos secos no licor negro ............................. 74% 
• Produção de vapor ............................................ 116 kg/s 
• Pressão de vapor. .............................................. 90 bar(a) 
• Temperatura de vapor....................................... 480 ºC 

 
A nova caldeira de recuperação inclui os seguintes sistemas principais: 
 
− Caldeira de recuperação com auxiliares; 
− Sistemas de licor negro; 
− Sistemas de recolha de cinzas; 
− Sistemas de licor verde; 
− Condutas de ar e de gases de combustão; 
− Electrofiltros; 
− Bombas de água de alimentação; 
− Lavagem de gases do tanque de dissolução para incineração na caldeira. 
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Do tanque de armazenagem, o licor negro concentrado é transferido por bombagem para 
queima na caldeira de recuperação, com a temperatura a ser ajustada por um aquecedor 
directo antes da sua alimentação aos queimadores. 
 
Como alternativa à compostagem ou valorização na Caldeira a Biomassa da 
Bioeléctrica, as lamas da ETAR, tal como os resíduos da Crivagem, poderão ser 
valorizados energeticamente na Caldeira de Recuperação, através da sua mistura prévia 
com o licor negro. 
 
O “smelt” do fundo da fornalha flui para o tanque de dissolução, onde é dissolvido com 
licor branco fraco. O licor verde formado é transferido por bombagem para a instalação 
de caustificação e os gases do tanque de dissolução são reutilizados na caldeira de 
recuperação como ar de combustão, após depuração num lavador.  
 
Os gases de combustão do licor negro da fornalha passam nos sobreaquecedores, no 
feixe de convecção, nos economizadores, num permutador de calor para recuperação de 
energia e, de seguida, nos precipitadores electrostáticos. Os gases depurados são 
descarregados na atmosfera através de uma chaminé de 80 m, com estrutura comum à 
caldeira a biomassa da Bioeléctrica. 
 
As características principais dos electrofiltros são as seguintes: 
 

• Nº de câmaras ................................................... 3 
• Nº de campos por câmara ................................. 3 
• Caudal de gases húmidos por câmara............... 34,4 Nm3/s 
• Temperatura dos gases...................................... 190 ºC 
• Partículas à entrada (gases secos, 6% O2) ........ 25 g/N m3 
• Eficiência .......................................................... 99,9% 

 
O arranque e a paragem da caldeira serão garantidos através de queimadores auxiliares, 
alimentados com gás natural. Em situações de arranque e paragem da Caldeira de 
Recuperação, ou de falha no fornecimento de gás natural, será utilizado gasóleo. Estes 
queimadores duais permitirão que a caldeira garanta o equilíbrio do balanço energético 
fabril, em termos de energia térmica e eléctrica. Para além disso, a caldeira de 
recuperação está equipada com um queimador de gases malodorosos concentrados e de 
metanol. O vapor produzido na caldeira de recuperação é alimentado ao novo 
turbogerador.    
 
A nova caldeira de recuperação pressupõe a inclusão de equipamento de captação de 
partículas de elevada eficiência, de acordo com as Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD´s), de forma a permitir o cumprimento dos valores de referência do BREF para o 
sector da pasta de papel. 
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Assim, para minimizar a emissão de NOx, a caldeira de recuperação foi concebida com 
cinco níveis de injecção e distribuição do ar de combustão. Os gases residuais do tanque 
de dissolução serão recuperados para a fornalha da caldeira de recuperação, permitindo 
a eliminação de compostos de enxofre e sódio neles presentes. De igual modo, a 
moderna concepção da instalação permitirá que os gases incondensáveis, contendo 
compostos de enxofre na forma reduzida, sejam eliminados e os seus componentes 
químicos reutilizados. 

 
2.5.8 Caustificação e forno de cal 
 

A actual instalação da Caustificação foi reconstruída em 1999 para uma capacidade de 
3 800 m3/dia de licor branco, pretendendo-se agora fazer uma remodelação com o 
objectivo de alcançar 5 200 m3/dia.  
 
As alterações mais significativas a realizar englobam a instalação de discos adicionais 
no filtro de discos e de um novo compressor, bem como a instalação de um novo 
sistema de filtração de licor verde e a remodelação da linha de caustificação, visando o 
aumento da capacidade. 
 
O licor verde, proveniente do tanque de dissolução da caldeira de recuperação, é 
alimentado a um tanque de homogeneização e daí passa para um novo filtro de licor 
verde, com a armazenagem do licor verde filtrado a ser efectuada nos tanques 
existentes. Será instalado um novo sistema de filtração e desidratação de “dregs”. 
 
Dos tanques de armazenagem, o licor verde é alimentado a um novo apagador, onde é 
também adicionada a cal. A areia e os resíduos da cal são removidos do processo por 
classificador de parafuso, instalado no apagador. A cal é armazenada num novo silo 
com a capacidade de 945 m3. O silo existente será usado para armazenar cal de 
fornecimento externo quando necessário. 
 
Do apagador, o leite de cal é alimentado aos tanques de caustificação, com a instalação 
de um  novo tanque, em série com os existentes. No final da linha, existe um tanque que 
recebe o leite de cal. Deste tanque, o leite de cal é alimentado ao filtro de discos de licor 
branco, o qual terá de ser ampliado com um maior número de discos. O licor branco é 
armazenado em quatro tanques e o licor fraco é armazenado num novo tanque com a 
capacidade de 920  m3.   
 
Por sua vez, as lamas de cal são armazenadas num silo existente, com a capacidade de 
600 m3, e daí transferidas para o sistema de filtração, antes de serem alimentadas ao 
novo forno de cal.  
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À semelhança da caldeira de recuperação, também o actual forno de cal já não permite 
quaisquer aumentos marginais da sua capacidade produtiva. Está portanto considerada a 
instalação de uma nova unidade, dimensionada para a produção de 450 toneladas de cal 
por dia, a que corresponde um forno com 105 m de comprimento e 4,0 m de diâmetro, 
ao qual serão associados dois electrofiltros de elevada eficiência. 
 
O novo forno de cal irá utilizar gás natural como combustível, em detrimento do actual 
consumo de fuelóleo, permitindo uma redução da emissão específica de CO2 de origem 
fóssil. Em situações de arranque e paragem, ou por razões de segurança de 
abastecimento, existe a possibilidade de se usar gasóleo através de um queimador 
específico.  
 
O forno poderá também valorizar energicamente o metanol produzido na instalação da 
depuração de condensados, caso este não possa ser alimentado à caldeira de 
recuperação. 

 
O novo forno de cal inclui os seguintes sistemas principais: 
 
− Transportadores de alimentação das lamas de carbonato; 
− Forno de cal com sistema de recuperação de calor e auxiliares; 
− Sistema de alimentação e queima de combustível; 
− Transportadores de cal viva; 
− Electrofiltros; 
− Chaminé. 
 
Os gases de exaustão do forno são depurados em dois electrofiltros de elevada 
eficiência, antes de serem conduzidos à chaminé com 70 m de altura. 
 
As características principais dos electrofiltros são as seguintes: 
 

• Nº de câmaras ................................................... 2 
• Nº de campos por câmara ................................. 3 
• Caudal de dimensionamento (total) .................. 34,4 Nm3/s 
• Temperatura dos gases...................................... 250 ºC 
• Partículas à entrada (gases secos, 6% O2) ........ 45 g/Nm3 
• Eficiência .......................................................... 99,95 % 

 
2.6 Descrição das Alterações nas Instalações e Serviços Auxiliares 
 

Apresenta-se a seguir a descrição das alterações a introduzir nas instalações e serviços 
auxiliares, que incluem as de Tratamento de Condensados, Contenção de Transbordos e 
de Derrames, Produção de Vapor e Energia Eléctrica, Abastecimento, Tratamento e 
Desmineralização de Água e Tratamento de Efluentes. 
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2.6.1 Tratamento de condensados 
 
Os condensados secundários da nova Linha de Evaporação serão recolhidos de tal forma 
que os menos contaminados poderão reutilizar-se directamente na lavagem da pasta ou 
na caustificação. Por sua vez, os condensados mais contaminados da linha de pasta e da 
evaporação são recolhidos num tanque e daí enviados para a nova coluna de “stripping”.  
Os vapores da coluna de “stripping” são condensados e os vapores/gases residuais são 
conduzidos à coluna de rectificação e liquefacção do metanol. Serão desactivados os 
sistemas existentes de metanol, as colunas de “stripping” e a caldeira de queima dos 
gases incondensáveis e do metanol. Por outro lado, os gases remanescentes 
incondensáveis, bem como os gases malodorosos e o metanol, serão alimentados à nova 
caldeira de recuperação. 

 
De referir também que os vapores do último efeito da linha de evaporação são 
introduzidos num condensador de superfície, o qual produz água morna para o processo. 
O excesso de água morna é alimentado a torres de arrefecimento, com a reutilização da 
água arrefecida no processo de fabrico. 
 

2.6.2 Contenção de transbordos e derrames  
 
Os derrames e transbordos da área da Evaporação serão recolhidos num novo tanque, 
com a capacidade de 3 000 m3, a adicionar posteriormente ao licor negro diluído.   
 
Os novos tanques de armazenagem de licor negro diluído e concentrado serão instalados 
em zona impermeabilizada dotada de bacia de retenção. 
 
Por sua vez, na área da nova caldeira de recuperação, foi prevista uma fossa para 
recolha de transbordos e de derrames no pavimento, os quais serão transferidos para 
reutilização na Evaporação. 
 
Será mantido o tanque de transbordos da área da Lavagem/Crivagem, com a capacidade 
de 410 m3, bem como as bacias de contenção de derrames e transbordos de químicos e 
de combustíveis, associadas aos tanques de armazenagem existentes. Serão construídos 
novos tanques de armazenagem com bacias de contenção para ácido sulfúrico, soda 
cáustica e clorato de sódio. 
 

2.6.3 Combustíveis, vapor e energia eléctrica 
 
A totalidade do vapor para produção de energia eléctrica e consumo nas instalações 
fabris da CELBI será proveniente da nova caldeira de recuperação. 
 
Por sua vez, em termos de produção de energia eléctrica, foi prevista a instalação de um 
novo turbogerador com as seguintes características principais (condições máximas de 
projecto): 
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Vapor à entrada da turbina 

− Caudal ..........................  104 kg/s 
− Pressão .........................  89 bar (r) 
− Temperatura .................  485 ºC 
 

 

Vapor de média pressão à saída da turbina (extracção 2) 

− Caudal ..........................  5 kg/s 
− Pressão .........................  25 bar (r) 
− Temperatura .................  250 ºC 
 
Vapor de média pressão à saída da turbina (extracção 1) 

− Caudal ..........................  23 kg/s 
− Pressão .........................  11 bar (r) 
− Temperatura .................  200 ºC 

 
Vapor de baixa pressão à saída da turbina (contra pressão) 

− Caudal ..........................  77 kg/s 
− Pressão .........................  4 bar (r) 
− Temperatura .................  145 ºC 
 
Nas condições indicadas o turbogerador produz 60,523 MWe. 
 
Assim, o sistema de produção de energia eléctrica irá incluir os seguintes equipamentos 
e sistemas: 
 
− Nova turbina de extracção e contra pressão; 
− Novos sistemas de óleo de lubrificação e refrigeração; 
− Novo gerador associado à nova turbina e respectivo sistema de refrigeração; 
− Torres de arrefecimento para os circuitos de água de refrigeração (2);  
− Transformadores e outros equipamentos eléctricos. 
 
Na Fig. 17 vem representado, de forma simplificada, o sistema previsto de produção de 
vapor e de energia eléctrica, bem como o respectivo balanço de energia, em termos da 
capacidade instalada de 1 700 t/dia de pasta branqueada. O turbogerador existente será 
desactivado. 

 
No Quadro 22 apresentam-se os consumos de combustíveis e de energia eléctrica, em 
termos de balanço com o exterior, relativos ao ano de 2006 e após a implementação do 
projecto de alteração da CELBI. 
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Quadro 22 – Consumos de combustíveis e de energia eléctrica 
(balanço com o exterior) 

 
Fonte de Energia Ano 2006 Futuro 

Fuelóleo, t/ano 13 336 - 
Gás natural,  1 000 Nm3/ano 4 821 30 294 
Madeira biocombustível, t as/ano - - 
Propano, t/ano 44 108 
Gasóleo, t/ano 232 5 400 
Electricidade adquirida, MWh/ano  7 212 - 
Electricidade fornecida, MWh/ano 6 501 129 600 

 
2.6.4 Captação, tratamento e consumo de água 

 
A capacidade do sistema existente de abastecimento e de tratamento de água é 
suficiente para as necessidades futuras da instalação. 
 
No Quadro 23 apresentam-se os consumos globais e específicos de água verificados no 
ano 2006, os consumos previsíveis no futuro após a implementação do projecto de 
alteração, bem como a sua repartição de acordo com as respectivas origens de 
abastecimento, ou seja, furos de captação ou água de superfície captada no rio 
Mondego. De salientar que o acréscimo do consumo de água será proveniente do rio 
Mondego. 
 

Quadro 23 – Consumos de água 
 

Água Actual  
(Ano 2006) Futuro Variação  

(%) 
Consumo específico (m3/t de pasta) 35,4 30 - 15 
Consumo anual (1 000 m3/ano) 10 780 16 200  + 50 
Consumo de água de furos (1 000 m3/ano) 3 840 3 840 - 
Consumo de água de superfície (1 000 m3/ano) 6 940 12 363 + 78 

 
De salientar que a actual Licença Ambiental da CELBI autoriza a captação de um 
caudal máximo dos furos de 47 667 m3/dia (17 398 mil m3/ano) e um caudal máximo do 
rio Mondego de 73 008 m3/dia (26 648 mil m3/ano), pelo que não se considera a 
necessidade de qualquer alteração aos valores atribuídos.  
 
Em termos de desmineralização de água, serão instaladas duas novas linhas com a 
capacidade total de 250 m3/h, de forma a alimentar água desmineralizada à nova 
Caldeira de Recuperação e à Caldeira a Biomassa da Bioeléctrica.  
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2.6.5 Tratamento de efluentes 
 
A fábrica irá manter a rede separativa de efluentes internos, constituída pelo efluente 
ácido, efluente alcalino e pelo efluente doméstico e da área de Preparação de Madeiras. 
A ETAR, já com o tratamento secundário em regime de funcionamento normal, tem 
capacidade suficiente para dar resposta ao acréscimo de caudal e de carga poluente. 

 
2.7 Aspectos Ambientais Associados ao Projecto de Alteração 
 
2.7.1 Introdução  

 
Apesar de não ter sido considerada uma alteração substancial, ao presente projecto está 
associada a necessidade de actualização da licença ambiental. 
 
Assim, no Quadro 24 apresentam-se as MTD´s de carácter geral, associadas à produção 
de pasta de papel, bem como a situação prevista após a implementação do projecto de 
alteração. 

 
Quadro 24 – Situação prevista na instalação em relação às MTD´s (gerais) 

 

Descrição das MTDS 
Situação 

na 
Instalação 

Observações 

Treino, formação e motivação dos 
colaboradores.  Sim 

Existe implementado um processo dinâmico de 
formação, de acordo com a aplicação das normas NP EN 
ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001, o qual 
será mantido no futuro. 

Optimização do controlo do processo. Sim 
As novas instalações irão dispor de computadores de 
controlo processual, na base de Sistemas de Controlo 
Distribuído (DCS). 

Manutenção adequada das instalações. Sim As novas instalações serão abrangidas pelos sistemas de 
manutenção existentes. 

Implementação de Sistema de Gestão 
Ambiental. 

Sim  
 

Sendo uma empresa certificada com a norma de 
qualidade ISO 9001, a CELBI implementou um Sistema 
de Gestão Ambiental, o qual se encontra certificado em 
conformidade com a norma ISO 14001 e registado no 
novo regulamento europeu de eco-gestão e auditoria 
(EMAS). Entretanto, foi também certificado o Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança em conformidade com 
a norma OHSAS 18001.  
As novas instalações serão abrangidas pelos sistemas de 
gestão existentes.  
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2.7.2 Efluentes líquidos 
 
Tal como já foi referido anteriormente, a ETAR tem capacidade suficiente para depurar 
o acréscimo de carga poluente associado ao projecto de alteração, pelo que serão 
cumpridos os valores limite definidos na Licença Ambiental da CELBI, a entrarem em 
vigor após 31 de Dezembro de 2007. 
 
Assim, no Quadro 25, apresentam-se os valores limite definidos na Licença Ambiental, 
bem como os valores de referência do BREF. 
 

Quadro 25 – Efluentes líquidos 
 

Parâmetros VLE 
(Licença Ambiental)

MTDS 
(PCIP) 

Caudal, m3/t 42 30 - 50 
CBO5, kg O2/t  1,4 0.3 – 1,5 
CQO, kg O2/t 15 8 – 23 
SST, kg/t 1,5 0.6 – 1,5 
AOX, kg/t 0,15 < 0,25 
Azoto Total, kg N/t 0,25 0.1 – 0,25 
Fósforo Total, kg P/t  0,20 0.01 – 0,03 (*) 
(*) Em algumas fábricas de produção de pasta de eucalipto não é possível 

atingir os valores de referência 
 

Para além dos níveis de emissão a cumprir, serão introduzidas melhorias ao nível do 
processo de fabrico e das instalações auxiliares, que irão dar resposta ao cumprimento 
integral das MTD´s, nomeadamente: 
 

− Substituição de um lavador rotativo de vácuo por uma prensa de deslocamento na 
fase de lavagem da pasta para aumentar a eficiência dessa operação; 

− Melhoria da etapa de deslenhificação com oxigénio e de lavagem da pasta; 

− Construção de sistemas de recolha de derrames e transbordos nas áreas das novas 
instalações de Evaporação e Caldeira de Recuperação;  

− Instalação de um novo sistema de tratamento de condensados por “stripping” e 
optimização da recuperação de condensados; 

− Recuperação optimizada das águas quentes excedentárias, através do seu 
arrefecimento e reutilização no processo.  

 
Assim, no Quadro 26 apresentam-se as MTD´s associadas à redução das emissões para 
a água, de acordo com o BREF, bem como a situação prevista na instalação, após 
projecto de alteração. 
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Quadro 26 – Situação prevista na instalação em relação às MTD´s (consumo de água e emissões líquidas)  
 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Descasque a seco da madeira.  Sim Tal como a existente, a nova linha irá efectuar o descasque a seco da madeira.  
Aumento da deslenhificação da pasta antes do 
branqueamento por cozimento modificado ou 
prolongado com fases adicionais de tratamento 
com Oxigénio. 

Sim Será instalada uma segunda fase de deslenhificação com Oxigénio, em série com a linha 
existente.  

Lavagem da pasta crua de alta eficiência e 
crivagem em circuito fechado. Sim 

As fases de crivagem, lavagem e deslenhificação com Oxigénio, de elevada eficiência, irão 
manter-se a funcionar integralmente em circuito fechado. Assim, em conjunto com as MTD's 
anteriores, consegue-se uma carga de CQO dentro do intervalo de referência de 16 a 20 kg/t de 
pasta 

Produção de pasta ECF (isenta de cloro 
elementar) ou TCF (isenta de compostos de 
cloro). 

Sim 

A sequência de branqueamento será Q/D, PO, D e P, ou seja, Quelante/Dióxido de Cloro, reactor 
de Oxigénio e Peróxido de Hidrogénio pressurizado, uma etapa de Dióxido de Cloro com duas 
torres de reacção em paralelo e uma etapa final de Peróxido de Hidrogénio com prensas de 
lavagem após cada etapa. 
Poderá manter-se a produção em campanhas de pasta TCF com a sequência Q(PO)PP.  

Recuperação parcial de água do processo do 
Branqueamento (principalmente efluente 
alcalino). 

Sim 

Irá manter-se a situação actual de utilização de água recuperada da Máquina de Secagem, para 
diluição e ajuste de consistência da pasta após o último andar de branqueamento. O efluente 
alcalino poderá ser reutilizado na fase anterior de lavagem da pasta crua e no controlo do pH do 
lavador de gases residuais do branqueamento. Nestas condições, só será descarregado, como 
efluente, o filtrado de lavagem da etapa de Dióxido de Cloro.  

Existência de sistemas eficientes de 
monitorização, retenção e recuperação de 
derrames. 

Sim 

Para além de serem mantidos os sistemas existentes, serão ainda instalados os seguintes: 
− Tanque de 3 000 m3 e fossa de recolha de derrames na Evaporação 
− Fossa de recolha de derrames na área da nova Caldeira de Recuperação 
− Novos tanques de armazenagem de ácido sulfúrico, soda cáustica e clorato de sódio com bacias 

de contenção. 
Existência de capacidade suficiente de 
evaporação e de queima de licor negro, de forma 
a processar derrames e efluentes recuperados. 

Sim 
A capacidade de projecto da nova linha de evaporação é de 590 t/h, enquanto que os valores 
normais de operação são de 520 t/h, neste último caso já incluído o processamento de derrames, 
pelo que existirá capacidade suficiente.  
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Quadro 26 – Situação prevista na instalação em relação às MTD´s (consumo de água e emissões líquidas) (cont.) 
 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Recolha e reutilização de águas de arrefecimento. Sim 
Para além dos sistemas existentes de recolha, arrefecimento e reutilização de água, 
serão instaladas novos sistemas de reutilização de água com torres de arrefecimento 
na linha de evaporação e no novo turbogrupo.  

Existência de capacidade suficiente de tanques de 
armazenagem de derrames de lixívias do cozimento da 
madeira e da recuperação de químicos e de 
condensados contaminados, de forma a amortecer picos 
de carga e de caudal no tratamento de efluentes. 

Sim 

Os sistemas de recolha de derrames de licor negro e a respectiva capacidade já foram 
descritos anteriormente. Por outro lado, a elevada capacidade de armazenagem de 
licores branco e verde, face aos volumes normalmente ocupados nos respectivos 
tanques, permite evitar a ocorrência de derrames.  

Tratamento primário e secundário de efluentes. Sim Tratamento primário e secundário com capacidade suficiente para o aumento de 
caudal e de carga poluente associado ao projecto de alteração. 
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2.7.3 Emissões gasosas  
 
Após o projecto de alteração das instalações fabris, existirão quatro fontes pontuais de 
emissões gasosas: 
 

− Caldeira de Recuperação (FF1) 
− Forno de Cal (FF2) 
− Lavador de Gases Residuais do Branqueamento e Lavagem (FF3) 
− “Flare” de reserva para queima de metanol e de gases incondensáveis (FF4) 

 
Assim, com excepção da chaminé do Lavador de Gases do Branqueamento e Lavagem 
(FF6), serão desactivadas todas as restantes chaminés existentes nas instalações fabris 
da CELBI, associadas a equipamentos que igualmente serão desactivados, ou seja, as 
antigas chaminés da Caldeira de Recuperação (FF1), da Caldeira Auxiliar (FF2), do 
Forno de Cal (FF3), da Caldeira de Metanol e Gases Incondensáveis (FF4), do Tanque 
de Dissolução (FF5) e da “Flare” de reserva para queima de metanol e de gases 
incondensáveis (FF7). 

 
Caldeira de Recuperação (FF1) 
 
Os gases de combustão da nova Caldeira de Recuperação serão alimentados a um 
conjunto de três precipitadores electrostáticos de elevada eficiência. Os gases depurados 
serão descarregados através de uma nova chaminé com 80 m de altura. 

 
No Quadro 28 mostra-se a concentração actual e máxima previsível de poluentes na 
chaminé da Caldeira de Recuperação e os valores limite definidos na legislação em 
vigor (Portaria no 286/93, de 12 de Março). No entanto, com a emissão da Licença 
Ambiental, os valores limite de emissão (VLE) paras as emissões gasosas na CELBI 
foram definidos para a totalidade da fábrica de pasta, tal como se apresentam no 
Quadro 32. 
 

Quadro 28 – Concentração de poluentes na chaminé da Caldeira de Recuperação 
 

Concentração 
(mg/Nm3, 8% O2) Poluentes 

Ano 2006 Futuro 

 
Valores Limite 
mg/Nm³, 8%O2 
(Port. 286/93)  

Partículas 46,5 < 40 150 
SO2  17,1 < 40 500 
NOx (como NO2) 140 < 155 1 500 
TRS (como H2S) 2,9 < 4 10 
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A chaminé terá 80 m de altura, que permitirá garantir o cumprimento da altura mínima 
de 65,5 m, conforme a metodologia de cálculo definida na Portaria no 263/2005.  
 
Assim, de acordo com o cálculo incluído no Anexo IV do presente Volume de Anexos, 
não são os caudais mássicos de poluentes que definem a altura mínima da chaminé, mas 
o obstáculo próximo mais desfavorável, que é o edifício da própria Caldeira de 
Recuperação, com 62,80 m de altura.  
 
Forno de Cal (FF2) 
 
Foi considerada a instalação de um novo Forno de Cal, que irá utilizar gás natural como 
combustível, e dispor de dois precipitadores electrostáticos de elevada eficiência para 
depuração das emissões gasosas.  
 
Após depuração, os gases são descarregados na atmosfera através de uma chaminé com 
70 m de altura, que permitirá garantir o cumprimento da altura mínima 64,5 m, 
conforme a metodologia de cálculo definida na Portaria no 263/2005.  
 
Assim, de acordo com o cálculo incluído no Anexo IV do presente Volume de Anexos, 
não são os caudais mássicos de poluentes que definem a altura mínima da chaminé, mas 
o obstáculo próximo mais desfavorável, que é o edifício da nova Caldeira de 
Recuperação, com 62,80 m de altura.  
 
No Quadro 29 mostra-se a concentração actual e máxima previsível de poluentes na 
chaminé do Forno de Cal e os valores limite definidos na legislação em vigor (Portaria 
no 286/93, de 12 de Março). No entanto, com a emissão da Licença Ambiental, os 
valores limite de emissão (VLE) paras as emissões gasosas na CELBI foram definidos 
para a totalidade da fábrica de pasta, tal como se apresentam no Quadro 32. 
 

Quadro 29 – Concentração de poluentes na chaminé do Forno de Cal  
 

Concentração 
(mg/Nm3, 8% O2)  Poluentes 

Ano 2006 Futuro 

Valores Limite 
mg/Nm³, 8%O2 
(Port. 286/93)  

Partículas 52,7 < 40 150 
SO2  11,1 < 50 2 700 
NOx (como NO2) 242 < 400 1 500 
TRS (como H2S) 21,0 < 20 50 
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Lavador dos Gases Residuais do Branqueamento (FF3) 
 
Será utilizado no futuro o lavador de gases residuais que existe actualmente no 
Branqueamento, pelo que as emissões serão semelhantes às que se verificam 
actualmente. 
 
No Quadro 30 apresentam-se as concentrações actual e máxima previsível de poluentes 
na chaminé do lavador de gases do branqueamento e os valores limite definidos na 
legislação, os quais já não são aplicáveis à CELBI. 
 

Quadro 30 – Concentração de poluentes na chaminé do Lavador de 
Gases do Branqueamento 

 

Concentração (mg/Nm3) 
Poluentes 

2006 Futuro 

Valores Limite 
mg/Nm³, 8%O2 
(Port. 286/93) 

Partículas 70,5 < 60   300 
SO2  59,0 < 40 2 700 
TRS (como H2S) < 3,5 < 6    50 

 
“Flare” de reserva para queima de metanol e de gases incondensáveis (FF4) 
 
Tal como a “Flare” existente, a desactivar, é um sistema de oxidação atmosférico, o 
qual só será utilizado no caso de perturbações na Caldeira de Recuperação e que irá 
utilizar gás natural como combustível de suporte. 
 
A “Flare”, com uma eficiência de oxidação dos gases de enxofre na forma reduzida de 
99,5%, terá um regime de funcionamento, em média, inferior a 200 horas por ano, 
correspondendo geralmente aos períodos que precedem os arranques das instalações 
após paragem. Será instalada no terraço da nova Caldeira de Recuperação. 
 
Emissões de CO2 de origem fóssil 
 
No Quadro 31 apresentam-se os valores específicos e globais de emissão de CO2 de 
origem fóssil, associados à utilização de combustíveis no processo e ao consumo de 
carbonato de sódio e de calcário. 

 
Quadro 31 – Emissões de CO2  

 
CO2 2006 Futuro 

kt CO2/ano 53,9 86,5 
kg CO2/t de pasta 177 160 
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Valores de Emissão e Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) 
 

No Quadro 32 apresentam-se os valores de emissão definidos nas MTD´s, os valores 
que se verificaram na CELBI no ano de 2006, os valores máximos esperados no futuro, 
após implementação do projecto, bem como os VLE definidos na Licença Ambiental da 
CELBI. 

 
Quadro 32 – Valores de emissão  

 

Poluentes CELBI 
(ano 2006) 

CELBI 
(Futuro) 

VLE 
(Licença 

Ambiental) 

MTDS 
(PCIP) 

Partículas, kg/t  0,56 < 0,5 0,7 0,2 – 0,5 
SO2 (como S), kg/t 0,14 < 0,3 0,3 0,2 – 0,4 
NOx (como NO2), kg/t 1,2 < 1,5 1,5 1,0 – 1,5 
TRS (como S), kg/t 0,04 < 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

 
 
Para além dos níveis de emissão indicados, estão definidas também as MTD´s para dar 
resposta ao cumprimento desses níveis de emissão, pelo que se prevê a utilização 
integral dessas MTD´s, nas situações aplicáveis, tal como se mostra no Quadro 33. 
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Quadro 33 – Situação prevista na instalação em relação às MTD´s (emissões gasosas) 
 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Recolha e incineração dos gases malodorosos e controlo das 
emissões resultantes de SO2. Os gases concentrados podem 
ser queimados na Caldeira de Recuperação, no Forno de 
Cal, ou em caldeira dedicada a esse fim. Neste último caso, 
o SO2 nos gases de combustão deve ser recuperado por 
lavagem. 

Sim 

Foi considerada a recolha e queima dos gases malodorosos concentrados na 
caldeira de recuperação, bem como um queimador atmosférico de reserva 
(“flare”).   
 

Recolha e queima de gases malodorosos diluídos com 
controlo das emissões de SO2. 

Sim 

Os gases (respiros) dos tanques de condensados e de licor negro serão 
queimados na caldeira de recuperação. Para além disso, serão mantidos outros 
sistemas existentes, ou seja, os gases residuais do Branqueamento e Lavagem 
são depurados em lavador próprio, as emissões dos caustificadores e do 
apagador de cal são depuradas por lavagem e o reactor de licor oxidado tem 
lavador próprio, bem como foram eliminadas as emissões da tremonha de 
aparas do Digestor. 

Redução das emissões de TRS na Caldeira de Recuperação, 
através do controlo computorizado das condições de 
combustão e medição do teor de CO. 

Sim 

A nova Caldeira de Recuperação dispõe de um sistema automático de controlo 
do CO, de forma a ajustar as condições de alimentação de ar, bem como o 
controlo das condições de combustão é efectuado por computador do processo, 
com base num modelo matemático específico. 

Redução das emissões de TRS do Forno de Cal por controlo 
do excesso de O2, pela utilização de fuelóleo com baixo teor 
de enxofre e pelo controlo do teor de sódio nas lamas 
alimentadas ao Forno de Cal. 

Sim 

O novo Forno de Cal irá utilizar gás natural como combustível, dispondo de 
analisador em contínuo de CO, sendo o excesso de ar, à saída, controlado com 
sistema automático. A lavagem de lamas de cal será efectuada em dois andares 
para minimizar as emissões de TRS. 

Controlo das emissões de SO2 na Caldeira de Recuperação 
através da queima de licor negro com elevada concentração 
de sólidos e/ou utilização de um lavador de gases. 

Sim O teor de sólidos no licor negro será de cerca de 74%, através da utilização de 4 
concentradores a seguir à linha de evaporação em 6 efeitos. 

Controlo das emissões de NOx na Caldeira de Recuperação 
e no Forno de Cal. Sim 

Foram considerados queimadores de baixa emissão de NOx na Caldeira de 
Recuperação e Forno de Cal. Para além disso, a Caldeira de Recuperação foi 
concebida com cinco níveis de injecção e distribuição do ar de combustão.  

 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Anexo III 
81

Quadro 33 – Situação prevista na instalação em relação às MTD´s (emissões gasosas) (cont.) 
 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Despoeiramento dos gases da Caldeira de Recuperação com 
precipitadores electrostáticos eficientes. Sim Os precipitadores electrostáticos da nova Caldeira de Recuperação têm elevada 

eficiência (99,9%). 
Despoeiramento dos gases do Forno de Cal com 
precipitadores electrostáticos eficientes. Sim Os precipitadores electrostáticos do novo Forno de Cal têm elevada eficiência 

(99,95%). 

Instalação de sistemas de cogeração se a razão do consumo 
de calor/energia eléctrica o permitir. Sim 

O vapor produzido na Caldeira de Recuperação será alimentado a um 
turbogerador para produção de energia eléctrica com extracções de vapor a 
utilizar como calor no processo de fabrico. 

Utilização de fontes renováveis de combustíveis na Caldeira 
Auxiliar, tais como resíduos de madeira, para reduzir as 
emissões de CO2 fóssil. 

Não 

Não aplicável. A Caldeira Auxiliar existente vai ser desactivada, já que a nova 
Caldeira de Recuperação tem capacidade suficiente de produção do vapor 
necessário ao processo de fabrico. A biomassa residual e outros resíduos 
fibrosos da CELBI serão valorizados na Caldeira a Biomassa da Bioeléctrica. 

Minimização das emissões de NOx na Caldeira Auxiliar 
através do controlo das condições de queima e da instalação 
de queimadores de baixa emissão de NOx. 

Não Não aplicável. A Caldeira Auxiliar existente vai ser desactivada. 

Minimização das emissões de SO2 na Caldeira Auxiliar 
através da utilização de casca, gases combustíveis, ou 
combustíveis líquidos de baixo teor de enxofre, ou por 
controlo dessas emissões. 

Não Idem 

Despoeiramento dos gases da Caldeira Auxiliar com 
precipitador electrostático eficiente. Não Idem 
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2.7.4 Gestão de resíduos 
 
De forma a verificarem-se as alterações associadas ao presente projecto, no que respeita 
à gestão dos resíduos de processo das instalações fabris da CELBI, apresenta-se no 
Quadro 34 a produção de resíduos em 2006 e no futuro, bem como o destino previsto no 
futuro. 

 
Quadro 34 – Produção e destino dos resíduos    

 
Produção em 2006 Produção futura 

Designação  kg as/t 
pasta(*)  t as/ano kg as/t 

pasta(*)  t as/ano 
Destino final 

Resíduos do Parque de Madeiras 8,6 2 623 7,0 3 780 R3 – Instalação de compostagem 
(CELBI) 

Resíduos da Crivagem 3,1 945 5,0 2 700 
R1 – Valorização energética e/ou 
R3 – Instalação de compostagem 

(CELBI) 

Resíduos da ETAR  3,8 1 159 10,0 5 400 
R1 – Valorização energética e/ou 
R3 – Instalação de compostagem 

(CELBI) 
Resíduos de natureza diversa 0,3 107 2,0 1 080 
Resíduos do licor verde 9,5 2 880 10,0 5 400 
Resíduos de cal e de lamas de 
carbonato 1,6 467 1,1 594 

D1 – Aterro controlado (CELBI) 

Cinzas secas da Caldeira Auxiliar 8,5 2 614 - - - 
Cinzas húmidas da Caldeira Auxiliar 4,8 1 448 - - - 

Total  40,2 12 343 35,1 18 954 - 
(*) kg de resíduos absolutamente secos por tonelada de pasta 

 
Assim, a produção específica de resíduos processuais nas instalações fabris da CELBI 
irá diminuir de 40,2 para 35,1 kg as/t de pasta, embora se verifique um aumento em 
termos globais. 

 
No entanto, irá continuar a procura de soluções internas ou externas de valorização, de 
forma a minimizar os quantitativos de resíduos a depositar em aterro.  
 
Por sua vez, no Quadro 35 apresenta-se a situação futura na CELBI, face às MTD´s 
associadas à gestão de resíduos, tal como definidas no BREF. 
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Quadro 35 – Situação prevista na instalação em relação às MTD´s (gestão de resíduos) 
 

Descrição das MTD´s Situação na 
Instalação Observações 

Minimizar a produção de resíduos sólidos e sua 
reutilização. Sim 

Serão mantidas as seguintes medidas: 
– Utilização de biomassa e de outros resíduos fibrosos na produção de energia 

(Caldeira a Biomassa da Bioeléctrica); 
– Separação e compostagem de resíduos do Parque de Madeiras; 
– Compostagem de outros resíduos orgânicos; 
– Recuperação para o Digestor, em regime contínuo, de “nós” separados na 

Crivagem; 
– Condições de cozimento conducentes a baixa produção de resíduos na Crivagem; 
– Existência de crivos de elevada eficiência na Crivagem; 
– Recuperação de fibras dos efluentes do Branqueamento (recuperação na origem, 

através de filtros); 
– Utilização de resíduos do Forno de Cal (restos de cal e lamas de cal) no controlo 

do pH dos efluentes líquidos; 
– Utilização de lixiviados do aterro controlado no processo; 
– Recuperação de químicos dos resíduos do Licor Verde (filtro de resíduos); 
– Recuperação de químicos de resíduos da Crivagem (prensa de resíduos). 
Prevê-se a possibilidade da valorização energética das lamas da ETAR e dos 
resíduos da Crivagem na Caldeira de Recuperação. 

Recolha selectiva e existência de meios de armazenagem 
intermédia para facilitar o manuseamento e 
encaminhamento dos resíduos. 

Sim 
Será mantida a separação selectiva na origem dos diferentes resíduos não 
processuais a valorizar ou eliminar no exterior, incluindo os resíduos de manutenção 
perigosos e não perigosos. 

Queima de resíduos orgânicos não perigosos (casca, 
resíduos de madeira, lamas de tratamento de efluentes, etc.) 
em caldeira dedicada. 

 

Sim 
 

A Caldeira a Biomassa da Bioeléctrica irá utilizar casca das linhas de preparação de 
madeiras da CELBI como combustível principal, mas também irá valorizar 
biomassa florestal residual e outros resíduos fibrosos, incluindo as lamas da ETAR e 
os resíduos da crivagem da CELBI. 

Utilização externa dos resíduos como substitutos na 
floresta, agricultura e indústria, se possível. Sim Irá manter-se a valorização externa dos resíduos da crivagem, bem como se prevê a 

valorização silvícola das cinzas e areias da Caldeira a Biomassa da Bioeléctrica. 
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2.7.5 MTD´s associadas à utilização de químicos e aditivos 
 

A prática na instalação manter-se-á de acordo com as MTD´s associadas ao sector de 
pasta de papel, já que estão implementadas as seguintes medidas: 
 
• Compilação e observância das fichas de segurança sobre os produtos químicos e 

aditivos utilizados, comprovando-se que têm informação suficiente sobre a sua 
composição química, degradabilidade, toxicidade e potencial de bioacumulação; 

• Aplicação do princípio de substituição, ou seja, utilização de produtos menos 
perigosos, se disponíveis; 

• Existência de medidas necessárias para evitar descargas acidentais de produtos 
químicos no solo em linhas de água; 

• Abandonou-se a utilização de cloro para branqueamento da pasta em 1992 e a 
utilização de dióxido de enxofre em 2002. 

 
Assim, no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança, a CELBI 
tem implementado vários procedimentos associados à selecção dos produtos a 
utilizar na instalação, a manter no futuro, e que incluem: 
 
• Qualificação de fornecedores de produtos químicos e de materiais de embalagem; 

• Homologação de aditivos; 

• Processo de aprovação do uso de produtos químicos; 

• Grupo de avaliação dos impactes ambientais dos químicos. 
 
2.7.6 Consumos de energia associados às MTD´s 

 
No Quadro 36 apresentam-se os consumos específicos de energia associados às 
MTD´s, bem como os valores referentes ao ano de 2006 e os que estão previstos no 
futuro, após implementação do projecto de alteração. 

 
Quadro 36 – Consumos específicos de energia 

 

Tipo de Energia CELBI 
(Ano 2006) 

CELBI 
(Futuro) 

Valores de 
referência 

Calor no processo, GJ/t pasta 10,4 10,4 10 - 14 
Energia eléctrica, kWh/t pasta 570  600 600 - 800 

 
O aumento do consumo específico de energia eléctrica está associado ao tratamento 
secundário de efluentes.  
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2.7.7 Ruído e Tráfego 
 

Os níveis de pressão sonora, na área de implantação dos novos equipamentos, 
nomeadamente nas áreas da Caldeira de Evaporação, da linha de Evaporação e do Forno 
de Cal irão aumentar. No entanto, a desactivação das actuais Caldeiras de Recuperação 
e Auxiliar, da linha existente de Evaporação e do Forno de Cal irão diminuir o nível de 
ruído nessas áreas. 
 
Nas outras áreas fabris, os níveis de pressão sonora não irão sofrer alterações 
significativas. 
 
Em termos de incomodidade para o exterior, a situação futura das instalações fabris da 
CELBI, em conjunto com a Central de Biomassa da Bioeléctrica, está avaliada no 
Capítulo V do presente EIA. 
 
Em termos de tráfego anual para as instalações da CELBI, incluindo veículos ligeiros e 
pesados e composições ferroviárias, apresenta-se no Quadro 37 a situação verificada em 
2006 e a futura, após projecto de alteração. 
 

Quadro 37 – Tráfego 
 

Tráfego Ano de 2006 Futuro 

Veículos ligeiros 60 000 57 000 
Veículos pesados 45 630 27 610 
Composições ferroviárias 29 960 

 
 
Assim, com o prolongamento do ramal interno existente até ao armazém de pasta, 
prevê-se a utilização preferencial da via ferroviária para a expedição de pasta e recepção 
da rolaria de madeira, o que se irá traduzir numa redução muito significativa do tráfego 
de veículos pesados para as instalações da CELBI. 

 
2.8 Síntese dos Efeitos Cumulativos dos Projectos 
 

Com a implementação da Central a Biomassa, em simultâneo com o Projecto de 
Alteração das instalações fabris da CELBI, e de forma a avaliarem-se os impactes 
cumulativos desses projectos na qualidade do ambiente local e da área envolvente, a 
apresentar no Capítulo V do presente EIA, justifica-se incluir a seguir uma síntese 
comparativa das situações actual e futura, em relação a alguns aspectos fundamentais, 
como sejam o consumo de água, as emissões líquidas e gasosas, a produção de resíduos 
e o ruído para o exterior. 
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2.8.1 Consumo de água 
 

No Quadro 38 apresentam-se os consumos de água, actuais e futuros, associados às 
instalações fabris da CELBI e à Central a Biomassa da Bioeléctrica. 
 

Quadro 38 – Consumo de Água 
 

Água Ano de 2006 Futuro 
Instalações Fabris da CELBI 

Consumo específico (m3/t de pasta) 35.4 30 
Consumo global (1 000 m3/ano) 10 780 16 200 

Central a Biomassa da Bioeléctrica 
Consumo global (1 000 m3/ano) - 920 

TOTAL 
Consumo global (1 000 m3/ano) 10 780 17 120 

 
Como se pode observar no Quadro 38, o aumento do consumo global de água está 
fundamentalmente associado ao projecto de alteração da CELBI, já que o projecto da 
Bioeléctrica corresponde a um acréscimo de cerca de 8,5%.  
 
No caso das instalações da CELBI, irá verificar-se um aumento significativo do 
consumo de água, parcialmente compensado pela redução do respectivo consumo 
específico, face ao aumento previsto da produção de pasta de papel. 
 
De salientar que o acréscimo do consumo de água será proveniente da captação 
existente no rio Mondego. 
  

2.8.2 Descarga de águas residuais 
 
No que respeita à descarga de águas residuais, o Quadro 39 sintetiza a situação actual e 
futura. Neste caso, o contributo do projecto da Central a Biomassa não tem qualquer 
expressão, já que são desprezáveis as cargas poluentes associadas às respectivas águas 
residuais. Dado que o tratamento secundário entrou em funcionamento no início do 
quarto trimestre de 2006, incluíram-se também no Quadro 39 os valores obtidos em 
2005. 

Quadro 39 – Descarga de Águas Residuais 
 

Poluentes Ano de 2005 Ano de 2006 Futuro 
Carga de SST, t/ano 741 628 < 810 
Carga de CBO5, t/ano 1 661 1 187 < 756 
Carga de CQO, t/ano 5 604 4 799 < 8 100 
Carga de AOX, t/ano 30 21 < 81 
Carga de Azoto Total, t/ano 42 57 < 135 
Carga de Fósforo Total, t/ano 65 49 < 108 
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Assim, apesar do acréscimo da produção de pasta, o aumento das cargas poluentes é 
amortecido pelo tratamento secundário de efluentes, verificando-se mesmo uma 
diminuição significativa na carga de CBO5 no futuro. 
 
De salientar que os valores indicados para o futuro correspondem aos VLE da Licença 
Ambiental da CELBI com base numa produção de pasta de 540 000 t/ano, pelo que as 
cargas reais médias anuais serão inferiores aos valores indicados.  

 
2.8.3 Emissões gasosas 
 

Nos Capítulos IV e V, com base num estudo de dispersão, será avaliado o impacte na 
qualidade do ar das emissões de poluentes, respectivamente na situação actual e futura, 
resultantes das instalações da CELBI e da Central a Biomassa da Bioeléctrica. 
 
Neste ponto, apresentam-se simplesmente os valores globais dos caudais mássicos de 
poluentes, na situação actual (ano de 2006) e futura, tal como indicados no Quadro 40. 
 

Quadro 40 – Emissões Gasosas (t/ano) 
 

Poluentes Ano de 2006 Futuro 
Instalações Fabris da CELBI 

Partículas 199 218 
SO2  102 212 
NOx (como NO2) 441 826 
TRS (como H2S) 11 29 
CO2 fóssil (kt/ano) 53,9 86,5 
CO2 fóssil (balanço com a EDP) (kt/ano) + 54,3 + 5,4 

Central a Biomassa da Bioeléctrica 
Partículas - 24 
NOx (como NO2) - 302 
CO2 fóssil (kt/ano) - 8,7 
CO2 fóssil (balanço com a EDP) (kt/ano) - - 116,5 

Total 
Partículas 199 242 
SO2  102 212 
NOx (como NO2) 441 1 128 
TRS (como H2S) 11 29 
CO2 fóssil (kt/ano) 53,9 95,2 
CO2 fóssil (balanço com a EDP) (kt/ano) + 54,3 - 111,1 
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De salientar que os valores indicados para o futuro correspondem aos valores máximos 
esperados, obtidos das concentrações máximas garantidas, com base numa produção de 
pasta de 540 000 t/ano, pelo que as cargas reais anuais de poluentes serão 
substancialmente inferiores aos valores indicados.  
 
O balanço global de CO2 fóssil mostra que se irá verificar uma melhoria em termos do 
país, com base na exportação de electricidade para o SEP, já que as centrais 
termoeléctricas da EDP têm uma emissão específica de 626 kg/MWh (ano de 2006). 

 
6.5.4 Resíduos 
 

Apesar do aumento previsível da produção de resíduos, está prevista a sua gestão 
adequada.  
 
No que respeita às cinzas e areias de fornalha da Central a Biomassa, os elevados 
quantitativos esperados (cerca de 31 000 t/ano) conduz à necessidade de maximizar a 
sua valorização no exterior, em detrimento da sua deposição no aterro da CELBI. 
 

6.5.5 Ruído e tráfego 
 

A avaliação dos efeitos cumulativos do projecto em estudo com as instalações 
existentes e com o projecto da Central de Biomassa será apresentado no Capítulo V. 
 
Em termos de tráfego, apresenta-se no Quadro 41 a evolução previsível que se irá 
verificar com a implementação dos projectos, a qual se traduz numa redução 
significativa do tráfego de veículos pesados. 
 

Quadro 41 – Tráfego Anual 
 

Tráfego Ano de 2006 Futuro 
Instalações fabris da CELBI 

Veículos ligeiros 60 000 57 000 
Veículos pesados 45 630 27 610 
Composições ferroviárias 29 960 

Central a Biomassa da Bioeléctrica 
Veículos ligeiros - 3 000 
Veículos pesados - 7 040 
Composições ferroviárias - - 

TOTAL 
Veículos ligeiros 60 000 60 000 
Veículos pesados 45 630 34 650 
Composições ferroviárias 29 960 

 




