Processo de Licenciamento Ambiental
N.º: PL20171204002118

Identificação

Identificação do Industrial/Proponente/Operador
Nome/Denominação Social

CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A.

Rua

Instalações Industriais da CELTEJO

Porta
Andar
Código postal (XXXX-XXX)

6030-223

Freguesia

Vila Velha do Rodão

Concelho

Vila Velha de Ródão

Distrito

Beira Interior Sul

Número de identificação de pessoa coletiva (NIPC)/
número de identificação fiscal (NIF)

503058203

Endereço postal (Se diferente da sede)
N.º telefone

272540100 / 937212500

Email

manuel.soares.goncalves@altri.pt

Identificação do Representante do Industrial/Proponente/Operador
Nome

Eng.º Manuel Domingos Soares Gonçalves

Endereço postal

Celtejo, S. A. 6030-223 Vila Velha de Ródão

N.º telefone

272540100

Email

manuel.soares.goncalves@altri.pt

Identificação do Responsável Técnico do Projeto
Nome/Denominação Social

Eng.º Carlos Manuel Jordão Coelho

Endereço Postal

Celtejo, S. A. 6030-223 Vila Velha de Ródão

N.º Telefone

272540100

N.º Telemovel

912401211

Email

Carlos.Coelho@altri.pt

Identificação do responsável pelas Operações de Gestão de Resíduos (se aplicável)
Nome

Eng.º Manuel Domingos Soares Gonçalves

Bilhete de identidade/Cartão do cidadão

04441602

Habilitações Profissionais

Licenciatura em Engenharia Química (pré-Bolonha)

Identificação/Localização do Estabelecimento/Instalação/Projeto
Designação do estabelecimento/instalação/projeto

CELTEJO,Empresa de Celulose do Tejo,S.A.

Rua

CELTEJO,Empresa de Celulose do Tejo,S.A. VILA VELHA DE RÓDÃO

Porta
Andar
Código postal

6030-223

N.º Telefone

272540100

N.º Telemóvel

937212500

Email

manuel.soares.goncalves@altri.pt

Identificação dos Regimes Jurídicos Aplicáveis
Listagem Regimes Conexos Aplicáveis

CELE - Alteração; PAG - Nível Inferior - Atualização da comunicação
(Até 15 substâncias perigosas); RH - TURH - ETARs
urbanas/atividades
turisticas/ETAR's
industriais/Agroindustriais/Pecuárias, em função do número de habitantes
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equivalenetes servidos:superior a 100.000 h.e.; PCIP - Alteração
substancial; PAG - Zonas de Perigosidade (Cadastro);

Memória Descritiva

Área (em m2) da Instalação Pecuária/Projeto
Área coberta

48315.000

Área impermeabilizada
estradas, etc)

não

Coberta

(parques,

Área total

59080.000
384000.000

Regime de Laboração
N.º de trabalhadores

197

N.º de turno diários em regime de funcionamento
normal

3

N.º dias laboração/semana

7

N.º dias laboração/ano

365

Períodos paragem anual pré-estabelecidos

A época de paragem varia de ano para ano

Descrição das variações ao regime de funcionamento,
no caso de instalações/estabelecimentos com
funcionamento sazonal

Esta empresa trabalha em continuo, sem variações ao regime do
funcionamento.

Q01: Códigos CAE das atividades exercidas

Classificação

CAE

Em Laboração desde:

Laboração Prevista a partir de:

Secundário
Primário

38212
17110

---

---

Capacidade
(Unidades)
---

Capacidade
(Valor)
---

Localização
Documentos necessários para verificar conformidade
com
os
Instrumentos de Gestão Territorial
(comprovativo de informação prévia favorável,
aprovação de arquitetura) e com os instrumentos de
ordenamento do espaço marítimo, quando aplicável.
No caso do regime ICN pode ser apresentada a
identificação do Pedido de Informação Prévio (PIP)
efetuado junto da Câmara Municipal territorialmente
competente

Projeto de alteração sujeito a AIA com DIA emitida em 07/06/2017 e
TUA20170607000087 emitido em 08/06/2017

Indicação da(s) Tipologia(s) da área de localização da
instalação/estabelecimento quanto ao uso previsto
(ZER, Parque Industrial, anexos mineiros ou de
pedreiras, restantes localizações previstas em PDM
para uso industrial, outras localizações) ou nos
instrumentos de ordenamento do Espaço Marítimo
Nacional

Projeto de alteração sujeito a AIA com DIA emitida em 07/06/2017 e
TUA20170607000087 emitido em 08/06/2017

Confrontações
da
Instalação/Estabelecimento
(Indicação das confrontações do estabelecimento a
Norte, Sul, Este e Oeste)

Norte: CELTEJO Sul: CELTEJO Este: CELTEJO Oeste: CELTEJO

Indicação
da
distância
do
perímetro
do
estabelecimento relativamente às áreas residenciais,
escolas, hospitais, áreas recreativas, massas de água
e outras zonas agrícolas e urbanas

Projeto de alteração sujeito a AIA com DIA emitida em 07/06/2017 e
TUA20170607000087 emitido em 08/06/2017

Descrição das Instalações e das Atividades Desenvolvidas
Descrição detalhada da instalação, da natureza e da
extensão
das
atividades
a
desenvolver
no
estabelecimento, com indicação dos balanços de

Ver documento denominado ANEXO 1
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entradas/ consumos e saídas/ emissões, e das
operações de gestão de resíduos realizados (quando
aplicável)

Q06: Atividades de eliminação ou valorização de carcaças e resíduos de animais

Código

Quantidade
processada
(t/ano)

Tipo de matéria

Operação realizada

Produto saído da operação
Quantidade
Tipo produto final
(t/ano)

Destino

Obs.

Sem registos
Q07: Matérias primas ou subsidiárias perigosas

Código

Designação

MP14
MP13
MP12
MP8
MP3
MP7
MP6
MP4
MP11
MP5
MP9
MP1
MP10
MP2

Trieliminox DEHA
Hipoclorito de sódio
Terebintina
Ratak Green
Ciclohexilamina
Propano comercial
Oxigénio
Fuelóleo
Gasóleo
Metanol
Dióxido de cloro
Cloreto de sódio
Acetileno
BP Petróleo

Capacidade de
Armazenamento (t)
0.800
4.720
66.000
0.460
0.688
2.000
68.000
420.000
60.000
47.800
1.160
114.110
0.100
0.168

Consumo Anual (t/ano) Orgânico
14.000
976.500
0.000
0.500
4.700
1.500
27900.000
2317.000
1000.000
88.000
0.000
0.000
0.100
0.200

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Obs.

Só é utilizado no fabrico de pasta ECF

Utilizado apenas na cantina

A unidade de consumo é em Litros
Só é utilizado no fabrico de pasta ECF
Só há consumo em fabrico de pasta ECF
Utilizado nos trabalhos de manutenção

Q08: Matérias primas ou subsidiárias não perigosas
Capacidade de
Código Designação Armazenamento
(t)
MN1

Eucalipto

70000.000

Consumo
Anual
(t/ano)

Obs.

951700.000

O valor do consumo de eucalipto está em m3/ano. Utilizou-se como rácio do
consumo de eucalipto o valor de 3.07 m3/tAD.

Q09: Principais Produtos Intermédios Perigosos Fabricados

Código

Capacidade de
Armazenamento (t)

Designação

Produção Anual (t/ano)

Orgânico

Origem

Obs.

Sem registos
Q10: Principais Produtos Intermédios Perigosos Não Fabricados

Código

Capacidade de
Armazenamento (t)

Designação

Produção Anual
(t/ano)

Origem

Obs.

Sem registos
Q11: Produtos ou Gamas de Produtos Finais Perigosos

Código

Designação

Capacidade de
Armazenamento (t)

Produção Anual
(t/ano)

Orgânico

Origem

Obs.

Sem registos
Q12: Produtos ou Gamas de Produtos Finais não Perigosos

Código

Designação

Capacidade de
Armazenamento
(t)

Produção
Anual
(t/ano)

Origem

Obs.

PN1

Pasta de Papel
Branqueada

30000.000

310000.000

MN1

A CELTEJO não produz pasta de pinho branqueada desde
Novembro de 2011
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Listagem de máquinas e equipamentos a instalar
(quantidade e designação)

Ver documento denominado ANEXO 1

Explicitação
instalada(s)

O cálculo da capacidade instalada teve por base a capacidade dos
equipamentos instalados e considerando o seu funcionamento durante
365 dias/ano 24 horas/dia.

do

cálculo

da(s)

capacidade(s)

Lista
e
especificação
dos
processos
tecnológicos/operações unitárias envolvidos

Ver documento denominado ANEXO 1

Diagrama descritivo/fluxoframa da(s) atividade(s)
desenvolvida(s) indicando as entradas/consumos e
saídas/emissões

Ver documento denominado ANEXO 1

Apresentação das medidas preventivas previstas para
a mitigação da contaminação de solos e águas

Ver dossier com a denominação ANEXO 1 onde estão identificadas as
melhores tecnologias implementadas ou a implementar na CELTEJO
no âmbito do Tejo Project 2018 as quais permitirão a obtenção da
redução das emissões para o solo e águas.

Apresentação das medidas a adotar aquando da
cessação da atividade, de modo a evitar a existência
de passivo ambiental

Ver dossier com a denominação ANEXO 8

Energia

Indicação dos tipos de energia consumida e produzida
Identificação dos tipos de energia consumida e
produzida, explicando os respetivos quantitativos e
etapas e ou equipamentos onde são utilizados

A CELTEJO para produção de energia para a sua atividade necessita
de gás natural, energia elétrica, fuelóleo e licor negro. A energia
elétrica produzida resulta da utilização do licor negro, subproduto do
processo, o qual é utilizado na caldeira de recuperação para a
produção de vapor, onde uma parte do vapor através de uma
turbina/gerador irá produzir energia elétrica para autoconsumo do site
industrial e o restante vapor será utilizado como energia térmica no
processo. Este conceito de produção de energia tem a denominação
de Central de Cogeração.

Q13: Tipo de Energia Utilizada na Instalação

Código
CC4
CC2
CC1
CC3

Capacidade de Armazenamento Consumo Anual
Obs.
(t)
(t/ano)
Fuel Óleo
420.000
2317.000
O valor está apresentado em ton/ano
Energia Eléctrica
0.000
182000.000 O valor do consumo está em MWh/ano
Gás Natural
0.000
5785847.000 o valoe do consumo está em m3/ano
Outro (especifique nas Observações)
0.000
507500.000 O valor está apresentado em tDS/ano
Nome

Q14: Tipos de Energia ou Produtos Energéticos Gerados
Produção anual
Código Origem

Tipo

Unidades Quantidade

Destino/Utilização
Consumo Próprio
Descrição
%

Venda
%

Obs.

EP2

CC3

Energia
Térmica

MEh/ano 901336.000

Para o processo

100.000 0.000

EP1

CC3

Energia
MWh/ano263109.000
Eléctrica

A energia elétrica
produzida é para
autoconsumo

Em caso de excesso de produção de
100.000 0.000 energia elétrica esta poderá ser injetada
na rede até 20MVA

Medidas de Racionalização Implementadas

Conforme definido no BREF setorial

Em caso de impossibilidade técnica de cumprimento
da condição anterior, apresentar justificação.

O Tejo Project 2018 foi concebido tendo por base as melhores
tecnologias disponíveis para cumprimento dos valores definidas no
BREF da paste e do papel. No ANEXO 1 deste dossier de
licenciamento ambiental são descritas as MTD a implementar nesta
instalação onde também estão referidas as medidas implementadas e
a implementar com o objetivo da racionalização dos consumos de
energia para o processo.
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RH

Água de Abastecimento
Breve descrição das origens da água com indicação
das coordenadas no sistema de referência PTTM06/ETRS89,
respetivos
consumos
(volume),
descrição dos sistemas de tratamento associados e
respetivas finalidades (se aplicável), com a
identificação das etapas de processo/equipamentos
onde a água é utilizada/consumida

A água para a CELTEJO é proveniente de uma captação superficial no
Rio Tejo para o processo industrial e da rede pública para as casas de
banho, balneários e refeitório. Consumo de água: Rede Publica - 2993
m3/ano CS AC1 - 7254000 m3/ano

Caso existam captações de água superficial ou
subterrânea, anexar cópia de TURH válido ou indicar o
n.º do requerimento para a sua regularização

A atual captação de água superficial está devidamente licenciada a
mantem-se válida após a alteração a efetuar na CELTEJO. Ver TURH
para captação de água L00

Q15: Água utilizada/consumida: Origens e consumos
Origem

Código
da
Captação
AC1

Coordenadas
Long
Lat

Tipo

X

Captação
Superficial

Utilizações

Y

39.64909
7.66916

Processo
Industrial

Consumos
(m3/dia)

Nº de TURH/Nº de
processo no
SILiAmb/
nº de TUPEMN

20726.000 L008858.2014.RH5

Obs.
A atual Licença de captação permite um
caudal de captação de 9415000 m3/ano

Q16: Água utilizada/consumida: Caracterização das origens da água

Código da
Captação

Parâmetros

Unidades

AC1
AC1
AC1

Sódio (Na)
Ferro (Fe)
Condutividade

mg/L
mg/L
mS/cm

Concentração
Antes de qualquer tratamento
Máxima
Média
81000.000
52000.000
0.020
0.020
0.900
0.534

Depois de tratamento
Máxima
Média
0.010
0.010
0.020
0.020
0.030
0.018

Obs.

Q17: Água utilizada/consumida: tratamento

Código da Captação
AC1

Caudal Tratado
(m3/dia)
2800.000

Tipo de Tratamento/Etapa
Filt/Ultrafiltação/Osm.inv e electodesionização

Q18: Água utilizada/consumida: resíduos gerados no tratamento

Código da
Captação

AC1

Resíduos Gerados
Tipo de Tratamento

Filt/Ultrafiltação/Osm.inv e
electodesionização

Quantidade Código
(t/ano)
LER
0.000

200199

Obs.
Não são produzidos resíduos na ETA, existe recuperação das águas
residuais da filtração, da desmineralização por ultrafiltração/osmose
inversa e da eletrodessionização. As não recuperáveis são
encaminhados para decantadores da ETARI.

Quando a utilização prevista é o consumo humano e
em caso de impossibilidade de ligação à rede pública
de abastecimento, apresentar uma declaração da
entidade gestora do sistema público de abastecimento

A utilização da água da captação superficial AC1 é para o processo
industrial, a água para consumo humano é proveniente da rede pública
de abastecimento da Câmara Muncipal de Vila Velha do Rodão.

Identificação das medidas de racionalização dos
consumos de água

Ao longo do processo são efetuadas várias recuperações de água para
respetiva reutilização. Estão implementadas todas as medidas de
racionalização de consumo de água necessárias ao cumprimento do
rácio de consumo especifico de água conforme definido no BREF
setorial da pasta e papel.

Águas Residuais
Breve descrição das origem das águas residuais
(identificação das diferentes tipologias, características
físico-químicas e biológicas, volumes produzidos e
rejeitados, localização dos pontos de descarga e/ou

Os efluentes líquidos produzidos na CELTEJO são provenientes da
atividade industrial e das casas de banho, balneários e cantina. No
ANEXO 3 apresenta-se com mais detalhe o ponto de descarga previsto
para o efluente liquido após tratamento.
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dos locais de destino final com recurso a coordenadas
no sistema de referência PT-TM06/ETRS89)
Estimativa
da
quantidade
de
águas
lavagens/efluentes pecuários produzidos (m3)

de

Caracterização
das
linhas
de
tratamento,
dimensionamento dos orgãos, com indicação das
respetivas eficiências e sistemas de monitorização

No ANEXO 3 apresenta-se a descrição da ETARI da CELTEJO.

Caso exista rejeição de águas residuais nos recursos
hídricos, cópia de TURH válido ou indicar o n.º do
requerimento para a sua regularização submetido no
SIliAmb

Face à alteração a efetuar na CELTEJO no âmbito do Tejo Project
2018 houve a necessidade de fazer uma ampliação da atual ETARI. No
sentido de se conseguir uma melhor dispersão do efluente no meio
recetor será efetuada uma alteração ao atual ponto de descarga. Para
regularização destas alterações apresentou-se junto do SiliAmb o
Requerimento nº REQ_RARRE_324845.

Q19: Águas residuais: rejeição em meio hídrico

Código
de
Descarga

Tipo
Origem

EH1

Industrial

EH1

Coordenadas do
ponto de descarga
Long

Lat

Regime de Descarga

Caudal de Descarga

Tipo de
semana/
h/dia d/mês
Descarga
ano

médio
diário
(m3/d)

médio
anual
(m3/ano)

Modo
Nome
Tipo de
de
do
recetor
determinação
recetor

Origem
Unidade/
Processo

Albufeira
CELTEJO/Fabr
Descarga
do Fratel
39.647541
24.000 30.000 52.000 17000.0005952000.000 Estimativa Albufeira
de pasta de pap
7.675373
Contínua
no Rio
branqueado
Tejo

CELTEJO
Rio Tejo
(Processo de
Descarga
Medidor de
_
Doméstico+Industrial -7.67543 39.64754
24.000 30.000 52.000 17000.0005952000.000
Albufeira
pasta branquea
Contínua
Caudal
Albufeira
para papel e
do Fratel
domestico)

Q23: Linhas de Tratamento
Origem
Águas
Residuais
LT1

Ponto
de
Descarga
EH1

Etapas de Tratamento
LA

FS

AR

GR

TM

Sim

Não Não Não Sim

FC

TA

Sim

Não Não Sim

DO

NT

HM

FL

DC

Não Não Sim

LG

DB

LP

Outras

Não Não Não

Q24: Identificação de Resíduos Gerados nas Etapas de Tratamento
Resíduo gerado
Tipo de tratamento/Etapa
LT1

Quantidade
(t/ano)
1072.000

Código LER

Obs.

Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 03 03 10

Em caso de encaminhamento dos efluentes pecuários
a terceiros, apresentar cópia do contrato de recolha
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com identificação da entidade responsável pela
recolha, transporte e indicação das quantidades
encaminhadas para cada destino (valorização,
tratamento, eliminação) e quais as entidades
responsáveis
Em caso de reutilização ou recirculação, informação
sobre a proveniência e/ou linha de tratamento,
locais/capacidade de armazenamento, etapas de
processo/equipamentos onde é reutilizada ou
recirculada e respetivos quantitativos anuais. Caso
não sejam utilizadas medidas para redução dos
consumos de água através de processo de reutilização
ou recirculação, apresentação de justificação

Q25: Águas residuais: reutilização ou recirculação

Código

Água reutilizada/recirculada
(m3/ano)

Proveniência

Utilização

Obs.

Sem registos
Capacidade e localização das bacias de recolha e
armazenamento

Ocupação do domínio hídrico público
Identificação da área do domínio público que se
pretende ocupar e do investimento a realizar, com
indicações das coordenadas do polígono no sistema
de referência PT-TM06/ETRS89

Será efetuado o prolongamento do atual emissário para descarga dos
efluentes líquidos industriais, cerca de 375 m para sudoeste do atual
ponto de descarga no leito do rio. Ver documento denominado ANEXO
3

Emissões

Identificação Emissões
Identificação e caracterização das fontes fixas de
emissão de poluentes para o ar (chaminé),
identificação das unidades/equipamentos associadas
a
essas
fontes,
regime
de
emissão
(contínuo/esporádico).

Ver documento denominado ANEXO 4

Q26: Identificação dos Pontos de Emissão Pontuais

Código da Fonte

Código Interno Origem Emissão

Caudal Médio Diário
(Nm3)

N.º horas Funcionamento
(horas/ano)

N.º dias Funcionamento
(dias/ano)

Sem registos
Q27a: Caracterização das fontes pontuais
Sessão de saída
Sessão de amostragem
Caudal Velocidade Temperatura
Altura Acima
Localização Volúmico
do Nível do
Pontos da
Orifícios
da Saída de da Saída de Obs.
Área (m) Forma
em Altura
Solo (m)
Amostragem? Normalizados?
(m3N/h) Gases (m/s) Gases (ºC)
(m)
Sem registos
Código

Q27b: Unidades contribuintes

Código da Equipamento
Fonte
Contribuinte

Caudal Horário

Produção Vapor
de Água (kg/h)

Potência
térmica/consumo

Consumo
Tipo de
Máximo de
Teor Enxofre Obs.
Combustível Combustível
(kg/h)

Sem registos
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Demonstração da adequabilidade das alturas das
chaminés face à legislação em vigor, ou parecer de
conformidade da altura, emitido para o projeto de
licenciamento
Caracterização qualitativa e quantitativa das emissões
por chaminé e sistemas de tratamento de efluentes
gasosos, respetivas eficiências e valores de emissão
previstos à saída do tratamento para cada poluente
relevante

Q28a: Características de monitorização

Código da Fonte

Temperatura (ºC)

Pressão (hPa)

Teor O (%)

2

Teor Vapor de Água (%)

Sem registos
Q28b: Características das emissões por ponto de emissão

Código da
Parâmetros
Fonte

Concentração (mg/Nm 3)
Valor Médio
Metodologia
Valor Médio
corrigido pelo
Utilizada
expresso nas
teor de O
Condições Reais
2

Caudal Mássico

VLE (mg/Nm3)

VEA (mg/Nm3) Obs.

Sem registos
Q29: Características das monitorizações
Código da
Fonte
Sem registos

Parâmetros

Localização da amostragem
Local
Distância

Método de
Amostragem

Método
Analítico

Frequência

Intervalos de
Amostragem

Obs.

Q30: Tratamento/Redução das emissões para a atmosfera por fontes pontuais

Código da Fonte

Método de
Tratamento/Redução

Parâmetros

Eficiência (%)

Obs.

Sem registos
Q31: Identificação dos resíduos gerados/ Tratamento de redução de emissões para a atmosfera por fontes pontuais

Código da Fonte

Resíduos Gerados
Quantidade (t/Ano)

Tipo de Tratamento

Código LER

Obs.

Sem registos

Identificação de fontes de emissão difusa, sua
caraterização e descrição das medidas implementadas para
a sua redução
Justificação fundamentada da não implementação de
medidas de redução/tratamento das emissões para a
atmosfera a partir de fontes pontuais e difusas (se
aplicável)
Identificação das origens, medidas de tratamento e controlo
de odores nocivos ou incómodos gerados, se aplicável

Resíduos Produzidos

Resíduos Produzidos
Identificação das etapas do processo geradoras de
resíduos, com a identificação dos resíduos
perigosos/não perigosos gerados

Ver documento ANEXO 5
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Q32: Resíduos produzidos na instalação

Designação

Código
LER

Caracterização

Unidad/Processo

RP2
RN5
RN6

130205
150107
160304

Óleos minerais não clorados de motores
Embalagens de vidro
Residuos inorgânicos

RN1

030302

Lamas de lexivia verde

RN10

200140

RP4

130508

RP6

150111

RP8
RN4

180103
150102

RP7

150202

RN8
RP5
RP1
RN3
RN9
RN7
RN2
RP9
RP3

180101
140603
130110
150101
200102
170604
030311
200133
130206

Metais
Misturas de residuos provenientes de
desarenadores
Embalagens de metal, incluindo recipientes
vazios
Residuos do posto médico
Embalagens de plástico
Absorventes panos de limpeza
contaminados
Objectos cortantes e perfurantes
Outros solventes e misturas de solventes
Óleos hidraulicos minerais não clorados
Embalagens de papel e cartão
Vidro
Materiais de isolamento
Lamas do tratamento de efluentes
Pilhas e acumuladores
Óleos sintéticos de motores

Manutenção/Oficinas gerais
Toda a fábrica (Recolha em Ecopontos)
Instalações processuais
Processo de recuperação de produtos quimicos
na CR
Instalações processuais/oficinas

Características dos locais de armazenamento
temporário e condições de acondicionamento

Quantidade
Gerada
(t/ano)
3.600
0.200
47.700
13643.000
226.700

Manutenção/Oficinas Gerais

0.400

Manutenção/Oficinas Gerais

0.100

Posto médico
Toda a fábrica (Recolha em Ecopontos)

0.030
0.300

Manutenção/Oficinas Gerais

0.200

Posto médico
Manutenção/Oficinas Gerais
Manutenção/Oficinas gerais
Toda a fábrica (Recolha em Ecopontos)
Toda a fábrica (Recolha em Ecopontos)
Instalações processuais
ETARI
Manutenção/administrativos
Manutenção/Oficinas Gerais

0.003
0.200
3.200
0.200
0.070
7.500
1072.000
0.600
1.900

A CELTEJO vai construir um novo parque para armazenamento
temporário de resíduos em detrimento do atualmente existente,
conforme apresentado no ANEXO 5

Q33: Armazenamento Temporário Residuos Produzidos

Código
PA1

Área
Total
2100.000

Área
Coberta
580.000

Área
Impermeabilizada
2100.000

Vedado
true

Sistema
Drenagem
true

Bacia
Retenção
true

Volume Bacia
Retenção
3.000

Código

LER-Resíduos
Armazenados

Tipo Recipiente

Material Recipiente

Capacidade
Recipientes

Unidade
Recipiente

PA1

160304

Não Aplicável (justifique
nas Observações)

Não Aplicável (justifique
nas Observações)

0.000

0

Obs.

Efluentes Pecuários

Identificação das etapas do processo geradores de
efluentes pecuários (EP) e subprodutos de origem
animal (SPA) com a identificação dos EP e SPA
gerados

Q34: EP e SPA produzidos na instalação

Designação

Categoria de
Unidade/Processo que lhe
Caracterização
SPA
deu origem

Quantidade TransportadorDestinatário
gerada
Nome NIPC Nome NIPC
(t/ano)

Operação efetuada
dentro ou fora da
instalação

Sem registos

Características dos locais de armazenamento
temporário e condições de acondicionamento
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Q35: Armazenamento Temporário dos EP e SPA Produzidos
Área (m2)
Código

Total

Coberta

Imperm.

Descrição
do
Sistema
de
Drenagem

Vedado

Destino
do
Sistema
de
Drenagem

Volume
da Bacia
de
Retenção

EP e SPA
Armazenados

Sem registos

Código

Tipo de
recipiente

Acondicionamento
Número de recipientes e respetiva
capacidade
Capacidade
Unidade
Número
recipientes
recipiente

Material do
recipiente

Obs.

Sem registos

Indicação do destino dado aos EP e SPA e quantidade
para cada destino

Ruído

Identificação Ruído
Identificação das etapas de processo/equipamentos
geradores de ruído e vibrações e respetivo regime de
emissão

Ver documento ANEXO 6

Q36: Fontes de Ruído

Código

Equipamento Ruidoso

Regime de Emissão

FR3
FR2
FR1
FR4
FR7
FR5
FR8
FR6

Sistema de alimentação de biomassa
Bombas de água de alimentação
Turbina vapor
Sistema de recolha de areias
Exaustores
Sistema de recolha de cinzas
Parque de madeiras
Ventiladores

C
C
C
C
C
C
C
C

Nível de Potência Sonora
(dB(A)
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
100.000
85.000

Obs.

Q37: Incomodidade para o Exterior

Código Alvo Códigos de Fontes Relevantes AlvoDistância (m)

Indicadores dB(A)
Diferencial dB(A)
Medidas de Redução Obs.
Lden
Ln Diurno Entardecer Noturno

Sem registos

PCIP
Q44: Atividades PCIP desenvolvidas na instalação

Rubrica
PCIP

5.4
6.1a

Capacidades
Capacidade
instalada
Unidades Valor Unidades
Valor

Descrição

Limiar PCIP

Aterros, na acepção da alínea g) do artigo 2.º da Directiva 1999/31/CE do Conselho,
de 26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros, que recebam mais
de 10 toneladas de resíduos por dia ou com uma capacidade total superior a 25 000
toneladas, com excepção dos aterros de resíduos inertes
Fabrico de pasta de papel a partir de madeira ou de outras substâncias fibrosas

t

25000.0

t

494370.000

t/d

--

t/d

849.315

Listagem das MTD
Avaliação

detalhada

do

ponto

de

situação

da

Com a implementação do Tejo Project 2018 a CELTEJO serão
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instalação face à adoção das Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD) e adequação aos Valores de
Emissão Associados (VEA) preconizados nos
Documentos de Referência (BREF) elaborados no
âmbito da PCIP e aplicáveis à instalação. Caso não
seja possível adequiar aos VEA, apresentar uma
justificação técnica ou económica.

implantadas as melhores tecnologias disponíveis para o setor da pasta
de papel. Com este novo projeto a CELTEJO conseguirá cumprir os
valores de emissão associados ao BREF setorial (BREF-PP 2014) para
os diferentes parâmetros. Ver em anexo documento "Registo de
Acompanhamento de Implementação das Melhores Técnicas
Disponíveis MTD´s do BREF"

Para os parâmetros relevantes para os quais os BREF
definem valores de emissão (ou níveis de consumo)
associados à utilização de MTD, avaliação dos níveis
de emissões/consumos afetos à instalação para os
diferentes descritores ambientais relevantes face ao
preconizado nos BREF.

Ver documento onde são apresentados os valores de emissão
previstos e os valores do BREF.

Indicação dos valores (ou gamas de valores), para
todos os parâmetros relevantes, representativos e
adequados à(s) atividade(s) em licenciamento

Conforme apresentado do documento anterior.

Q38: Avaliação da Instalação face aos BREF aplicáveis
MTD
Nº atribuído de
Proposta de valor
Descrição da
Está
Descrição do modo
Motivo da não
acordo com o Descrição de
VEA/VCA a atingir dentro da técnica alternativa
aplicabilidade
BREF ou
acordo com o implementada? de implementação
gama de VEA/VCA implementada
documento de
BREF
conclusões MTD
Sem registos
Q39: Outras Técnicas não descritas no BREF
Quantificação dos
valores de emissão
Descrição do modo atingidos ou a atingir
de implementação
e da mais-valia
ambiental da sua
utilização

Descrição da técnica implementada ou a
implementar

Conforme Tabela "Registo de Acompanhamento da Implementação das Melhores
Técnicas Disponíveis" as MTD em falta na instalação da CELTEJO ficarão implementadas
no âmbito do Tejo Project 2018, não se verificando a necessidade de medidas adicionais.

Não aplicável

Não aplicável

Relatório Base
Informação sobre o estado de contaminação do solo e
das águas subterrâneas do local de implantação da
instalação/estabelecimento por substâncias perigosas
relevantes

Ver documento denominado "Necessidade Relatório de Base na
Celtejo"

Explicação das medidas adotadas para a minimização
dos riscos de poluição

Ver documento denominado "Risco Ed6-2013"

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP)
No caso de ser exercida a atividade de gestão de
efluentes pecuários, cópia do PGEP, cópia do parecer
de aprovação do PGEP emitido pela EC ou
comprovativo da sua submissão à EC

Ficheiros
Ficheiros Carregados

Descritivos

Nome de Ficheiro

Tamanho
(em MB)

Módulos
Comuns_Memória
Descritiva

ANEXO 1.pdf

6.789

Finalidade
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de

Confidencial Ficheiro

Não
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Modulos
Comuns_Memória
Descritiva

ANEXO 8.pdf

0.134

Modulos
Comuns_RH

TURH_Captação Agua AC1.pdf

1.049

Modulos
Comuns_RH

ANEXO 3.pdf

5.524

Modulos
Comuns_RH

Requerimento TURH.pdf

0.226

Modulos
Comuns_Emissões

ANEXO 4.pdf

5.758

Modulos
Comuns_Residuos
Produzidos

ANEXO 5.pdf

2.968

Modulos
Comuns_Ruído

ANEXO 6_1.pdf

6.460

Modulos
Comuns_Ruído

ANEXO 6_2.pdf

4.387

Modulos
Comuns_Ruído

ANEXO 6_3.pdf

5.644

PAG

NÃO APLICAVEL.pdf

0.024

PAG

NÃO APLICAVEL_1.pdf

0.026

PAG

NÃO APLICAVEL_2.pdf

0.026

PAG

NÃO APLICAVEL_3.pdf

0.026

PCIP

ANEXO 9.pdf

2.366

PCIP

Implementação das MTD do BREFPP_Nova CR e Novo
TG_13Mar2017.pdf

0.151

PCIP

Necessidade Relatório de Base na
Celtejo.pdf

1.151

PCIP

AN 1.18 - Riscos_Ed6_2013.pdf

0.177

PAG

Formulario de
0.119
comunicacao_Celtejo_25Jan2016.xlsx

PAG

ZP Formulrio_Celtejo_2017_Dez.xlsx

3.826

emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Fundamentação para a solicitação da
mera verificação da conformidade do RS;
Estudo de avaliação de compatibilidade de
localização;
Relatório de segurança;
Fundamentação da opção de não rever o
relatório de segurança;
Resumo Não Técnico;
Avaliação detalhada do ponto de situação
da instalação face à adoção das Melhores
Técnicas Disponíveis (MTD) e adequação
aos Valores de Emissão Associados
(VEA) preconizados nos Documentos de
Referência (BREF) elaborados no âmbito
da PCIP e aplicáveis à instalação. Caso
não seja possível adequar aos VEA,
apresentar uma justificação técnica ou
económica;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Avaliação dos níveis de
emissões/consumos afetos à instalação
para os diferentes descritores ambientais
relevantes face ao preconizado nos BREF;
Fundamentação relativa à modificação ou
não das zonas de perigosidade do
estabelecimento;
Proposta fundamentada das zonas de
perigosidade do estabelecimento;

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não
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