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WATER TECHNOLOGIES



Criando soluções para Tratamento de Água e 
Efluentes para a Indústria de Papel e Celulose

Soluções confiáveis e ideais

Protegendo o meio ambiente

A Veolia Water Technologies tem atendido aos requisitos de tratamento de água de processo, efluentes e lodo 
da Indústria de Papel e Celulose desde a década de 1960 e tem centenas de referências em todo o mundo. 

A Veolia é uma fornecedora de alta confiabilidade e, por isso, tem relacionamentos de longo prazo com seus 
clientes.

As altas vazões e grandes volumes de água usados em Fábricas de Papel e Celulose exigem soluções otimizadas. 
Seja qual for o seu projeto, da construção de uma nova instalação à atualização de uma já existente, temos o 
know-how e as tecnologias para atender às suas necessidades.

Nossas soluções abrangem todo o ciclo da água, da produção à reciclagem: tratamento de água bruta, produção 
de água de processo e para alimentação de caldeiras, concentração do licor negro e tratamento de águas 
residuais e lodo. Além disso, realizamos reformas e obras de ampliação.

Nosso portfólio de soluções e tecnologias inovadoras e nossa experiência operacional nos permitem propor 
soluções personalizadas que respeitam normas rigorosas de qualidade e segurança. De forma mais genérica, a 
Veolia Water Technologies fornece instalações de última geração, bem projetadas e em conformidade com os 
regulamentos existentes, reduzindo e controlando os custos relacionados ao gerenciamento do ciclo de água.

Proteger os recursos naturais e limitar o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente é essencial para a 
Indústria de Papel e Celulose. A Veolia Water Technologies acompanha cada cliente nesse processo e melhora 
constantemente seu desempenho ambiental através da implementação de soluções que reduzem o consumo 
de água e energia.

Estamos continuamente inovando para atender às normas regulamentares em evolução e às necessidades de 
economia de energia da Indústria de Papel e Celulose.
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Reduzir o consumo de água pela 
reciclagem da água de lavagem tratada.

•
 

Actiflo®/Multiflo™

Otimizar a energia produzida a partir do 
combustível, evitando falta de energia 
e garantindo o funcionamento 
da fábrica.

Alimentação de caldeiras:
•

 

Osmose reversa (Sirion™);
•

 

CEDI;
•

 

Leitos mistos;
•

 

Resinas de troca iônica.

Polimento de condensados:
•

 

Leitos mistos com sistema de 
regeneração (SeparIX™ para 
regeneração externa).

Soluções de emergência/
manutenção planejada:
•

 

Serviços móveis de água;
•

 

Contratos de serviços locais.

Engenharia de valor para clientes da 
Indústria de Papel e Celulose
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ÁGUAS RESIDUAIS, REUSO E LODO
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ÁGUA DE LAVAGEM DE 
DESCASCAMENTO3 2 

Otimizar o uso da água 
influente, melhorando 
assim a eficiência da fábrica 
e protegendo sua licença 
de operação.

•
 

Flotação por ar dissolvido;
•
 

Clarificação (Actiflo®/
Multiflo™);

•
 

Filtros de areia/filtração 
em outros meios;

•
 

Filtros de disco (Hydrotech®).

Reduzir o uso de água explorando todas as opções de reuso de água, incluindo tratamentos avançados para remoção de cor.
Otimizar o uso de energia pela reciclagem de água morna de volta para a linha de processo e geração de biogás como 
combustível a partir de tratamento anaeróbico, especialmente para fábricas de papel reciclado.

Reduzir os volumes de lodo e melhorar o condicionamento de lodo para ampliar as opções de reuso/descarte.
Garantir o futuro da fábrica pela conformidade de descarga e otimização da pegada hídrica.
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DEBARKING
WASH WATER

Otimizar a concentração do licor negro para 
assegurar a operação eficiente da caldeira de 
recuperação, enquanto fornece um condensado 
de alta qualidade, adequado para aplicações 
de reuso.
HPD® entidade Veolia especializada:
•
 

Sistemas de evaporação de licor negro;
•
 

Extração e segregação de condensado;
•
 

Sistemas de retificação e manuseio de metanol. 

AQUAFLOW® entidade Veolia especializada: 

Tratamento primário:
• Gradeamento
• Equalização
• Clarificação primária (ou flotador)
• Tratamento anaeróbico Biothane®
 

REMOÇÃO DE CLORETO E TRATAMENTO 
DE CINZAS

Garantir a transferência de calor eficiente, reduzir a manutenção 
da fábrica e garantir o período de funcionamento desta pelo 
controle de incrustação dentro dos sistemas de resfriamento, 
incluindo circuitos de resfriamento de tinta.

•
 

Clarificação (Actiflo®/Multiflo™)
•
 

Filtros, amaciamento (Actiflo®/Multiflo™);
•
 

Tratamento de membrana (UF/RO/…);
•
 

Produtos químicos para tratamento de água (Hydrex™).

ÁGUA DE RESFRIAMENTO 6 

5TRATAMENTO DE LICOR NEGRO4 

Garantir a operação eficiente da caldeira de recuperação 
pela remoção do cloreto formador de incrustação, 
reduzindo os custos pela recuperação de produtos químicos.

HPD® entidade Veolia especializada:

•
 

Processo de remoção de cloreto (CRP™).

Oxidação:
• Fenton
• Peróxido
• Ozônio

Tratamento secundário:

•

 

Neutralização
•

 

Resfriamento

 

•

 

Clarificação secundária
Tratamento terciário:
• Coagulação/

Floculação
• Flotação
• Filtros de disco 

(Hydrotech)

• Tratamento aeróbico 
Biothane® 
(MBBR e lodo ativado).               

• Gerenciamento de lodo



Vários fabricantes de Papel e Celulose confiam na Veolia Water Technologies para o tratamento de água e efluentes.

Cliente: Testliner, fábrica de produção de papel
e cartão corrugados na Tailândia 
(Prachinburi).

Necessidades:  Implementação de uma
estratégia de gerenciamento da água 
baseada na avaliação do impacto da 
água e dos riscos relacionados com a água.

Vazão:  10,000 m³/d

Proposta de valor:  Apoio à agenda de água
de água da SCG Packaging com ferramentas 
personalizadas para acompanhar de forma 
proativa sua expansão de produção, 
antecipação de regulamentação de descarga 
futura, mitigação de riscos e imagem 
corporativa.

Projeto: Auditoria (estação de tratamento 
de água e de águas residuais) + análise 
de riscos (custo real da água) +
 identificação de oportunidades para 
otimizar tratamentos de água.

Cliente: Fábrica de produção de celulose 

Necessidades:  Sistema evaporador de
de licor negro para alcançar a eficiência 
operacional necessária para a produção 
da fábrica.

Taxa de evaporação: 1000 T/h

Proposta de valor: Licença para operar, 
conformidade com a legislação
 ambiental
Tecnologias e oferta complementar:
- Concentrador de filme descendente, 
HPD, de comutação e quatro partes 
- Evaporador de segundo efeito
- Segundo efeito de corpo bipartido
- Extrator de condensados
- Sistema de retificação de metanol
- Sistema de remoção de cloreto CRP™

Cliente: Uma das maiores produtoras de celulose do mundo e uma das 
principais empresas na área florestal na América Latina, 
presente em mais de 50 países.

Necessidades:
 

Contrato EPC (engenharia, fornecimento e construção), 
com ETA, ETE e ETAC.

Capacidades:
ETA:  Capacidade de 140.000 m³/ dia, trata água bruta antes de ser utilizada 
no processo de produção de celulose.
ETE: Capacidade de 108.000 m³/dia, trata os efluentes da fábrica de celulose.
ETAC: Capacidade de 20.000 m³/dia, produz água desmineralizada utilizando 
troca iônica e polimento condensado para abastecer as caldeiras.

Proposta de valor:

 

A planta de tratamento incorpora o tratamento terciário, 
proporcionando efluentes tratados que atendem os mais 
exigentes níveis de tratamento de água.

Tecnologias:
ETA: Actiflo
ETE: BAS (MBBR+AS) e tratamento terciário (DAF)
ETAC: Troca iônica 

Cliente: Maior produtor mundial de celulose 

Necessidades:
 

Unidades de tratamento
de água de processo e de águas residuais
para a segunda linha de produção da 
fábrica de Três Lagoas (após a expansão 
em 2017, que produzirá 3 t/ano).
Vazão: 
Água de processo:  16,600 m³/d de água 
desmineralizada + 185.000 m³/d de 
água não tratada.
ETE: 166,000 m/d.

Proposta de valor: Garantir o abastecimento
de água para a fábrica e os restritivos
padrões exigidos para os elfuentes
tratados.

Tecnologias:
Água de processo:  RO + polimento de 
condensados/Actiflo® + filtros TGV 
Filtraflo™. 

ETE: BAS (MBBR + Lodos Ativados)

SCG Packaging (2015)

CMPC (2013)

Fibria (2015) Veracel Celulose S.A. (2005)

Expertise comprovada em todo o mundo

de eucalipto (5,3 milhões de  toneladas/
ano), com sede no Brasil (São Paulo).

no Brasil (Bahia).



Veolia Water Technologies

L’Aquarène • 1 place Montgolfier • 94417 Saint-Maurice Cedex • France
tel. 01 45 11 55 55 - fax 01 45 11 55 50
www.veoliawatertechnologies.com

Veolia Water Technologies

tel. +55 (11) 3888-8800
www.veoliawatertech.com/latam


