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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e  
regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 

 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 
de licenciamento ou autorização da atividade económica. 

  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000007609092021A 
 

 REQUERENTE Eurogalva, Galvanização e Metalomecânica, S.A. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 011 503 
 

 ESTABELECIMENTO Eurogalva, Galvanização e Metalomecânica, S.A. 
 

 LOCALIZAÇÃO 

Rua Padre António Vieira, n.º 83 
Zona Industrial de Monte Grande 
4505-316 Fiães 
Concelho Santa Maria da Feira 

 

 CAE 28510 – Tratamento e revestimento de metais 
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ENQUADRAMENTO 
 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de enquadra-

mento 
Data de  
emissão 

Data de  
validade 

Prorroga-
ção da vali-

dade 
Sentido da 

decisão 
Entidade  

Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria 2.3c do Anexo 
I do REI. Capacidade ins-

talada 22 t/h. 
Categoria 2.6 do Anexo I 
do REI. Capacidade ins-

talada 816,6 m3 

2021-09-09 2027-09-09 - 
Deferido 
condicio-

nado 
APA 

 

LOC 
ALIZAÇÃO 
Mapa 

 

 

 
 

Confrontações 

 Norte Outras indústrias 
 

 Sul ITAF –Alumínio e PVC 
 

 Este PNB, Lda 
 

 Oeste Alpi – Adolfo Alves de Pinho, Lda. 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 4 409,3 
 

 Área coberta (m2) 8 150,1 
 

 Área total (m2) 13 533 
 

 

Localização 

 Localização Zona Industrial 
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EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

 implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença Ambiental 
(LA) n.º 43/ 2007, de 04/10/2007], e trata-se de uma Alteração substancial relativa 
a: 
 
i) Instalação de uma tina de passivação no processo de galvanização de 79,2 m3, 

aumentando o volume total de tinas de tratamento superficial/químico de 737,4 

m3 para 816,6 m3 1 e; 

ii) Ampliação do pavilhão inicial e melhoramento das estruturas existentes, o que 
consiste especificamente no aumento da área coberta na zona de produção desti-
nada à receção e expedição da matéria-prima/produto final, e implementação de 
um coberto numa das laterais do edifício, para proteção da zona de armazenamento 
de resíduos e de matérias-primas e instalação de bacias de retenção nessa mesma 
zona (com aprovação do projeto de arquitetura pela CM de Santa Maria da Feira). 

- - 

2.Submeter projeto de alteração que inclui a etapa de pintura e demais projetos de 
alteração que possam estar, ou ser implementados a curto prazo, na instalação. 

Até 31.12.2021 

plataformas/ca-
nais de comunica-
ção definidos para 

o efeito 

3.Informar sobre a data de suspensão, reinício ou cessação da atividade. 
Apresentar evidência das respetivas comunicações efetuadas à entidade coordena-
dora (EC). 

Data de suspensão 
ou reinício ou ces-

sação: no prazo 
máximo de 30 dias 
contados da data 
do facto que lhes 

deu origem 

e-mail: 
ippc@apambi-

ente.pt 

4. Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção, de forma des-
criminada, se aplicável.  
Apresentar evidências do registo de acordo com o solicitado. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

5.Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento defi-
ciente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e 
ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

                                                   

 

 

1 Valores corrigidos. A capacidade instalada perante a categoria PCIP 2.6 deve corresponder à capacidade total das tinas 
(critério a considerar no âmbito do regime PCIP tal como definido na Nota Interpretativa n.º 4/2002 – Tratamento de Su-
perfície de Metais e Matérias Plásticas (versão de 2006/10/25)). Os valores referidos na LA n.º 43/2007 correspondiam ao 
volume dos banhos existentes na instalação, os quais se mantêm, existindo apenas uma nova tina de passivação, tendo o 
operador procedido à correção dos valores da capacidade de cada uma das tinas de forma a corresponder ao critério de 
capacidade total da tina. 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

 implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

6.Manter o registo das operações de manutenção e limpeza dos equipamentos de 
processo, dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões 
para os diferentes meios, com indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram 
e do encaminhamento dado às substâncias geradas (matérias-primas, produtos, 
efluentes líquidos, resíduos, etc.). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

7.Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou 
ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

8.Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e o trata-
mento dado (resposta ao reclamante e implementação de correções e ou ações cor-
retivas) 

Período de Explo-
ração 

RAA 

9.Todos os registos, amostragens, análises, medições ou outra documentação rele-
vante para o acompanhamento deste TUA, devem ser verificados e assinados, e 
mantidos organizados em sistema de arquivo devidamente atualizado. Toda a do-
cumentação deve ser conservada na instalação por um período não inferior a 5 anos 
(a contar do final do ano de referência) e deve ser disponibilizada sempre que ne-
cessário. 

Período de Explo-
ração 

Quando solicitado 

10.Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou 
ações corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA. 
Caso o incumprimento corresponda a excedência de valor limite de emissão deverá 
o operador evidenciar a eficácia das correções e ou ações corretivas através da re-
alização de nova(s) medição(ões) após a sua implementação, garantindo que foi re-
posto o normal funcionamento da instalação. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

11.As alterações da instalação que modifiquem o projeto aprovado, que possam ter 
consequências no ambiente ou que impliquem alteração nas condições estabeleci-
das neste TUA estão sujeitas a prévia notificação à Entidade Coordenadora, através 
das plataformas/canais de comunicação definidos para o efeito, só podendo ser ini-
ciadas após a respetiva autorização. 
Apresentar cópia das evidências da(s) notificação(ões), no RAA. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

12.A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a instalação da obtenção de 
todas as outras autorizações, licenças ou atos de controlo prévio, designadamente 
urbanísticos, necessários e legalmente exigíveis para o desenvolvimento da ativi-
dade. 

Período de Explo-
ração 

- 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

13. Apresentar reavaliação da implementação das MTD previstas no BREF FMP 
e/ou das medidas/técnicas equivalentes; registar as evidências da manutenção da 
adequada implementação das referidas medidas/técnicas [vide Anexo 2 - MTD 
BREF FMP]. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

14.Para as técnicas que se encontram identificadas no Anexo 2 como “Por avaliar” 
incluir ponto de situação acerca dos desenvolvimentos realizados e ações futuras 
(incluir calendarização). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

15. Apresentar reavaliação da implementação das MTD previstas no(s) BREF 
transversais aplicáveis, nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS e/ou das 
medidas/técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da ade-
quada implementação das referidas medidas/técnicas. 

Período de Explo-
ração 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

16.Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 3 
anos após a publicação das Conclusões MTD referentes à atividade principal da 
instalação [BREF FMP]. 

3 anos após a pu-
blicação das Con-

clusões MTD (perí-
odo de adaptação) 

plataformas/canais 
de comunicação 
definidos para o 

efeito 

17.Tomar em consideração os princípios gerais e os outros aspetos relevantes na 
exploração do estabelecimento, na monitorização de emissões para o ar e para a 
água previstos no REF ROM. 

Período de Explo-
ração 

- 

18.Implementar e manter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com a estrutura 
definida no BREF FMP – versão Pre-Final Draft, junho 2021. 

1 ano após a publi-
cação das Conclu-

sões MTD 
RAA 

19.Manter as substâncias utilizadas na tina de passivação (etapa de acabamento 
ou pós-tratamento da galvanização) isentas de Cr VI. 
Atualizar, se necessário, a(s) ficha(s) de dados de segurança da(s) substância(s) uti-
lizada(s) (e autorizadas). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

20.Apresentar, em ficheiro Excel editável, os cálculos de suporte dos valores re-
portados no PRTR do ano correspondente, nomeadamente a carga poluente - com 
demonstração dos pressupostos considerados e dados de base, e eventual funda-
mentação sempre que necessário (devendo as células relativas aos cálculos conter 
as respetivas fórmulas de cálculo conducentes aos resultados obtidos). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

21.Indicar a capacidade da bacia de retenção sobre a qual se encontram instaladas 
as tinas de pré-tratamento e proceder a uma avaliação sobre a adequada capaci-
dade face ao volume de banhos presente nas tinas de forma a acautelar a conten-
ção de eventuais derrames e garantir a não afetação do meio. 

Submeter com o 
projeto de altera-
ção (ver condição 
2 do campo Medi-
das/Condições ge-

rais a cumprir)  

plataformas/canais 
de comunicação 
definidos para o 

efeito 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias 

Matéria(s)-prima(s) e 
ou subsidiária(s) 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do  

cumprimento 

Todas 
22.  Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e 

ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde 
cada uma é utilizada. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

Banhos das tinas de 
tratamento de su-
perfície da galvani-

zação 

23. Registar o volume dos banhos reutilizados (incluindo 
águas de lavagem ou outras proveniências, como água 
saturada proveniente dos lavadores de gases ou água de 
arrefecimento ou outra), por mês, com indicação do se-
guinte: 

i. Tina (ou local/equipamento/processo/etapa) de 
origem; 

ii. tina de destino; 
iii. número de reutilizações realizadas no mês, com 

indicação se se refere a reutilização parcial (in-
dicar %) ou total; 

iv. outra informação considerada relevante. 
Incluir quadro síntese. 

Período de Explo-
ração 

RAA 
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Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais 

Produtos intermédios 
e ou finais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do  

cumprimento 

Peças galvanizadas 
24.  Registar o volume de produção mensal e anual efeti-

vados das atividades desenvolvidas, expresso em tone-
ladas de peças galvanizadas/hora. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

Peças galvanizadas 
25. Registar a produção mensal e anual efetivados de per-

das de processo. 
Período de Explo-

ração 
RAA 

 

Ar  

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Identificação das unidades contribuintes para a fonte 

Potência 
térmica no-

minal 
(MWt) 

Combustí-
vel 

Método de tratamento/redu-
ção - descrição STEG 

Eficiência (%) Parâmetro 

FF1 

FF1-1 Queimadores do forno de galvanização  2,789 GN 

- - - FF1-2 Secagem pré-galvanização - - 

FF1-3 Queimador Auxiliar da secagem 0,581 GN 

FF2 Forno de Galvanização - - Filtro de mangas Indicar PTS 

FF3 
Exaustão linha pré-tratamento (desengordura-
mento, decapagem e fluxagem) 

- - Lavador de Gases Indicar HCl 

FF4 Equipamento e chaminé desativado - - - - - 

 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código 
da fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emis-
são específica 

Unidade 
Frequência 

de monitori-
zação 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de medição 
Condições de 
cumprimento 

FF1 NOx 250 mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 5 da Parte 1 do 
Anexo III do DL 39/2018, de 

11 junho, e Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria n.º 190-

B/2018, de 2 de junho 

FF1 COV 200 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 5 da Parte 1 do 
Anexo III do DL 39/2018, de 

11 junho, e Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria n.º 190-

B/2018, de 2 de junho 

FF1 CO - mg/Nm3 

Com a fre-
quência dos 
outros parâ-

metros 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Aplicação setorial – BREF 
FMP 

FF1 PTS 150 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 
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Código 
da fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emis-
são específica 

Unidade 
Frequência 

de monitori-
zação 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de medição 
Condições de 
cumprimento 

FF1 Cl- 30 mg/Nm3 
1 x 5 em 5  

anos 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF2 PTS 100 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

BREF FMP 

FF2 COV 200 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 9 do Anexo I da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF2 SO2 500 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 9 do Anexo I da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF2 NOx 500 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 9 do Anexo I da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF2 Cl- 30 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 9 do Anexo I da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF2 NH3 - mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Presente no efluente 

FF2 Cd 0,2 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 9 do Anexo I da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF2 Ni 1 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 9 do Anexo I da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF2 Pb+Zn 5 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 9 do Anexo I da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 
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Código 
da fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emis-
são específica 

Unidade 
Frequência 

de monitori-
zação 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de medição 
Condições de 
cumprimento 

FF3 PTS 150 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF3 COV 200 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria n.º 190-B/2018, de 

2 de julho 

FF3 Cl- 30 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor 
de O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, as nor-
mas nacionais ou as normas 

internacionais que garantam a 
obtenção de dados de quali-
dade científica equivalente 

BREF FMP 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

26.  Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera. 

Para as fontes de canalizam emissões provenientes de mais do que uma unidade 
contribuinte, registar também o número de horas de funcionamento de cada 
unidade contribuinte. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

27. Realizar a manutenção periódica de todos os equipamentos, incluindo os sis-
temas de tratamento de emissões gasosos (STEG). 

Evidenciar que foram cumpridos os planos de manutenção de cada equipa-
mento, incluindo a seguinte informação, por equipamento de tratamento de fim-
de-linha: 

 Plano de manutenção do equipamento que indique as ações/interven-
ções a realizar e periodicidade, atualizando-a sempre que necessário2 
(quando não for necessário atualizar indicar o ano de reporte da infor-
mação);  

 indicação das operações/ intervenções / ensaios realizadas e respetivas 
datas e, se aplicável, os resultados obtidos. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

                                                   

 

 

2 Incluir no RAA relativo ao ano de 2022. 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

28. Apresentar informação acerca de cada uma das unidades contribuintes da 
FF1, nomeadamente FF1-1 e FF1-2 com a FF1-3 (entende-se que o equipa-
mento de secagem é composto pela câmara de secagem e o respetivo quei-
mador), que permitam a determinação do teor de oxigénio e dos VLE através 
da média ponderada segundo a metodologia presente no Anexo III da Porta-
ria n.º 190-B/2018, de 2 de junho, nomeadamente os caudais nominais dos 
dois efluentes gasosos. 

Incluir informação sistematizada sobre o normal funcionamento de cada unidade 
contribuinte correspondente aos últimos 3 / 5 anos, consoante disponível. 
Incluir detalhe sobre o modo de obtenção dos valores apresentados, incluindo 
se necessário resultados de autocontrolo efetuados a cada um dos contributos 
que sejam representativos do caudal nominal resultantes do funcionamento dos 
equipamentos (apresentar evidências da representatividade). 
Uma solução alternativa pode passar por realizar a monitorização à saída de cada 
uma das unidades contribuintes FF1-1 e a FF1-2 + FF1-3 (num local adequado 
da conduta que encaminha os gases para a FF1, previamente à junção dos eflu-
entes gasosos) para verificar o cumprimento com os VLE aplicáveis para o teor 
de O2 aplicável (3% para FF1-1 e 18 % para FF1-2 + FF1-3). 
Os elementos devem incluir um diagrama esquemático (simplificado, na medida 
do necessário) com as ligações das tubagens que encaminham as respetivas 
emissões até à chaminé onde são libertadas na atmosfera. Este diagrama deve 
incluir identificação dos locais onde foram realizadas as medições ou onde se 
propõem a realizar as medições na conduta de cada um dos contribuintes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Submeter com o 
projeto de altera-
ção (ver condição 
2 do campo Medi-
das/Condições ge-

rais a cumprir)  

plataformas/canais 
de comunicação 
definidos para o 

efeito 

29. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração 
medidos (procedendo a uma comparação com os VLE), os caudais mássicos 
e a respetiva carga poluente (expressa em ton/ano ou kg/ano), incluindo a 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Para cada parâmetro a monitorizar abrangidos pelo BREF FMP: devem ser apre-
sentados os resultados de monitorização obtidos nos últimos 2 anos (“ano de 
referência” + “ano de referência - 1” + "ano de referência -2"). Realizar uma aná-
lise crítica da evolução dos resultados obtidos neste período. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

30.  Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expres-
sas em massa (ex. kg) por tonelada de peças galvanizadas, incluindo a meto-
dologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

31. Nas fontes com parâmetros abrangidos por monitorização pontual (2 vezes 
por ano) deverá ser garantido um intervalo mínimo de 2 meses entre medi-
ções (vide quadro monitorização). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

32. Nas fontes com parâmetros estabelecidos com base na condição de cumpri-
mento BREF FMP a frequência de monitorização desses parâmetros poderá 
passar para 1 medição por ano, desde que o caudal mássico de emissão seja 
inferior ao limiar mássico mínimo e se mantenham inalteradas as condições 
de funcionamento. 

Incluir evidência da alteração da frequência de monitorização juntamente com 
os relatórios da monitorização realizada 

Período de Explo-
ração 

e-mail: 
ippc@apambi-

ente.pt  

33. Para as fontes pontuais com frequência de monitorização de 1 medição de 3 
em 3 anos ou de 1 medição de 5 em 5 anos, a monitorização deverá passar a 
2x por ano se forem excedidos os respetivos limiares mássicos médios ou 
mínimos, respetivamente, ou caso sejam alteradas as condições de funciona-
mento. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

mailto:ippc@apambiente.pt
mailto:ippc@apambiente.pt
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

34. No período de adaptação (logo após publicação das conclusões MTD) e pre-
viamente à submissão de pedido de atualização do TUA, deverá o operador 
realizar as medições de acordo com as condições gerais definidas para os VEA 
no BREF, p.ex. teor de O2, período de amostragem de acordo com o tipo de 
medição, etc. as normas de amostragem estabelecidas para a monitorização 
dos parâmetros 

Deverá ainda ser realizada a monitorização para os parâmetros com VEA às MTD 
estabelecidos no documento sobre as conclusões MTD do BREF FMP que não 
constem no campo de monitorização das fontes de emissão pontual (ou com 
indicação de monitorização como p.ex. o Monóxido de Carbono). 
Deve ainda ser adotada a frequência de monitorização estabelecida no docu-
mento sobre as conclusões MTD do BREF FMP 

Após publicação 
do documento so-
bre as conclusões 

MTD do BREF 
FMP e durante o 
Período de Explo-

ração 

RAA 

35. Adaptar a instalação para cumprimento com os VEA que sejam estabelecidos 
no documento sobre as conclusões MTD do BREF SF e evidenciar que se 
encontram concluídas no prazo de 4 anos após a sua publicação. 

Após publicação 
das conclusões 

MTD do BREF SF 
em revisão 

Pedido de atualiza-
ção do TUA via SI-

LiAmb 

 

Ar – Emissões difusas 

Caraterização das emissões difusas 

Código da fonte Origem da emissão 

FD1 Passivação 

 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

36.  Enviar resultados da medição prevista realizar na emissão difusa FD1, inclu-
indo informação detalhada sobre a metodologia adotada. 

Caso ainda não tenha sido realizada deverá o operador apresentar a metodologia 
a implementar para a avaliação das emissões difusas com detalhe técnico sobre 
os parâmetros, métodos, critérios, períodos de duração, explicitação da aborda-
gem a implementar que evidencie a garantia da representatividade da amostra a 
recolher, para aprovação. 
Incluir calendarização. 

6 meses após 
emissão do TUA 

e-mail: 
ippc@apambi-

ente.pt  

37. Apresentar síntese do controle e monitorização de emissões difusas e/ou fu-
gitivas. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

38. Canalizar as emissões difusas de poluentes atmosféricos, desde que seja pos-
sível confinar essas mesmas emissões, para um ponto de emissão, devendo 
aplicar-se as condições de descarga de poluentes para a atmosfera através 
de uma chaminé de altura adequada para permitir uma boa dispersão dos 
poluentes e salvaguardar o ambiente e a saúde humana.   

Período de Explo-
ração 

RAA 

39. Nas situações onde não seja técnica ou economicamente viável, o confina-
mento das emissões difusas por uma chaminé, deverá o operador apresentar 
detalhada fundamentação técnica, em articulação com as disposições do 
BREF FMP ou outro que venha a ser aplicável à instalação. 

Período de Explo-
ração 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

40. Avaliar se todas as etapas / processos cujas conclusões MTD do BREF FMP 
preveem que as respetivas emissões devem ser recolhidas e encaminhadas 
se encontram já confinadas, devendo o operador promover o seu encapsula-
mento caso tal não se verifique. 

A junção de efluentes que se apliquem VEA distintos ou sejam definidos VEA 
para parâmetros diferentes não se deve verificar, carecendo da construção de 
nova chaminé. 

1 ano após publi-
cação das conclu-

sões MTD do 
BREF FMP 

RAA 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

41.  Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada, 
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (inclu-
indo geradores de emergência) 

Período de Explo-
ração 

RAA 

42.  Registar o consumo mensal/anual específico de energia (quantidade de 
energia consumida/t peça galvanizada. 

Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

 

Medidas/Condições a cumprir relativas a sistemas de arrefecimento 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

43. Garantir o bom funcionamento do sistema de arrefecimento (associada à tina 
de arrefecimento das peças galvanizadas) tomando em consideração as me-
didas/técnicas identificadas como MTD e previstas no BREF ICS. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

44.  Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 
controlo da Legionella, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos 
aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade competente nesta ma-
téria. 

Período de Explo-
ração 

As evidências de 
cumprimento des-
tas medidas deve-
rão ser mantidas 
em arquivo e dis-
ponibilizadas sem-
pre que solicitado 
pelas autoridades 

competentes. 

 

Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

45.  Origem - rede pública: registar do consumo mensal/anual de água discrimi-
nando por utilizações. 

Período de Explo-
ração 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

46. Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água discriminando 
por utilizações (no caso das reposições/ substituições de banhos, incluir esta 
distinção e também referência ao banho em causa – para facilitar poderá ser 
utilizado um código para identificação do banho, com a apresentação da res-
petiva legenda). 

Não contabilizar nestes volumes água reciclada ou recirculada (ver campo “Me-
didas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias”). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

47. Origem - captação: registar o consumo específico de água, expressos em: m3 
de água consumida por toneladas de peças galvanizadas, explicitando a forma 
de determinação dos valores apresentados. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

48. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização 
de Utilização dos Recursos Hídricos, para os fins a que se destina - Captação 
de Água Subterrânea para a Utilização n.º A012130.2019.RH3 (vide Anexo 3 
- TURH-AC1) 

Período de Explo-
ração 

RAA 

 

Rejeição de águas residuais 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

49.  Não está autorizada a descarga de águas residuais no meio (de acordo com 
o projeto sujeito a licenciamento não se procede à descarga de águas residu-
ais no domínio hídrico). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

 

Rejeição em coletor 

Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor 

Código ponto de rejeição Tipo de Origem 
Autorização de rejeição em sistemas 

públicos/terceiros 
Data Entidade gestora 

ED1 Doméstica e Industrial Sim 01/03/2021 INDAQUA 

ED2 Pluvial n.a. n.a. 
CM Santa Maria da 

Feira 

 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

50. Dar cumprimento às condições impostas no regulamento da Entidade 
Gestora, bem como à licença/autorização de descarga no coletor (Anexo 
4). 

Período de Exploração RAA 

51. Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga impos-
tas à instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento 
das águas residuais, deverá ser incluída a nova autorização/alteração no 
RAA respetivo. 

Período de Exploração RAA 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

52. Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais descarre-
gadas, nos termos da autorização da entidade gestora do sistema de re-
colha e tratamento das águas residuais - datas de amostragem, valores de 
concentração (valores medidos e média anual) de poluentes medidos e 
procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade das 
medições efetuadas. 

Período de Exploração RAA 

53. Registar a quantidade de água residual proveniente do processo de galva-
nização (m3/ mês), indicando por proveniência. 

Período de Exploração RAA 

54. Avaliar o encaminhamento dado às águas residuais geradas no processo 
produtivo afeto à galvanização perante o BREF FMP e, se necessário, 
adaptar a instalação no sentido de dar cumprimento às exigências estabe-
lecidas. 

Após publicação das 
conclusões MTD do 

BREF FMP 

Pedido de atuali-
zação do TUA via 

SILiAmb 

 

Resíduos 

Resíduos gerados na atividade 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

55.  Registar os quantitativos de resíduos por LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa/ banho onde são produzidos. 

Para os resíduos do processo produtivo cujas MTD do BREF FMP especificam o 
destino a dar ao resíduo, no interior / no exterior, deverá ser apresentada indi-
cação do seu destino final com informação acerca da operação a que foi sujeito: 
eliminação / reutilização / recuperação / outra. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

56.  Registar a produção específica de resíduos do processo produtivo, diferen-
ciando por banho/tina (quantidade de resíduos gerados/toneladas de peças 
galvanizadas). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

57. Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação ge-
rado/perdas de processos, resultantes do processo de galvanização, e enca-
minhados enquanto resíduo. 

Período de Explo-
ração 

RAA 

58. Assegurar que nos locais de armazenamento dos resíduos se verifique a dis-
posição dos mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos códi-
gos LER. 

Período de Explo-
ração 

- 

59. Assegurar o armazenamento segregado dos resíduos que contêm Zinco na 
sua composição, como p.ex. escórias, cinzas de zinco, pó de zinco ou outro, 
dos demais resíduos gerados na instalação. 

Apresentar evidências com recurso a registos fotográficos, que deve ser acom-
panhado de indicação do tipo de resíduo e o PA onde se encontra armazenado. 

Período de Explo-
ração 

RAA relativo a 
2022 

60. Deverá ser garantida a existência de parques/zonas para o armazenamento 
temporário de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos 
na instalação. Em nenhuma situação podem existir resíduos que não estejam 
devidamente acondicionados. 

Período de Explo-
ração 

- 

61. Todo e qualquer resíduo produzido deve ser encaminhado para destino final 
adequado à sua tipologia. 

Período de Explo-
ração 

- 

62. Incluir projeto de alteração dos parques de armazenamento de resíduos de 
forma a refletir os parques atualmente existentes na instalação. 

Até 31.12.2021 

plataformas/canais 
de comunicação 
definidos para o 

efeito 
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Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 

63.  Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, 
se: ocorrerem alterações na instalação que possam ter interferência direta 
com os níveis sonoros anteriormente existentes como, por exemplo, o au-
mento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior e/ou aumento 
do número de horas de funcionamento de equipamentos e/ou alteração da 
sua disposição, que façam prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) 
sensível(eis). 

Período de Explo-
ração 

RAA 

64. Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à imple-
mentação de medidas de minimização deverá ser apresentado um plano com 
a calendarização das ações a implementar. Após implementação das medidas 
de minimização deverá efetuar nova caracterização de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

1 ano após a reali-
zação da avaliação 
de ruído anterior 

RAA 

 

Medidas/Condições a cumprir relativas a riscos de acidentes graves e ou catástrofes 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de implemen-

tação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

65.  Assegurar que as substâncias perigosas, abrangidas pelo anexo I do 
DL 150/2015, de 5 de agosto, e que não foram tidas em conta no 
inventário uma vez que as quantidades armazenadas são inferiores a 
2%, são armazenadas em local que não permita desencadear um aci-
dente grave noutro local desse estabelecimento.  

 

Período de Explo-
ração 

- PAG 

66. Várias quantidades reduzidas de substâncias armazenadas em con-
junto, como, por exemplo, pequenas embalagens de substâncias peri-
gosas, cada uma contendo uma quantidade igual ou inferior a 2% do 
limiar, armazenadas em conjunto terão de ser consideradas na sua to-
talidade. 

Submissão do pro-
jeto de alteração 

(ver condição 2 do 
campo medidas es-
pecíficas a cumprir) 

Simulação do pe-
dido de alteração  

PAG 

 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRA-
MENTO 
Tipo de desativação 

Total, Parcial, Outro, etc. 
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Medidas/Condições gerais a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação 

da instalação 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da ins-
talação para aprovação. 

Aquando da previsão de ces-
sação definitiva total ou par-
cial da instalação (com 6 me-

ses de antecedência). 

Plano de desativa-
ção total ou parcial 

2. Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de de-
sativação total ou parcial da instalação para aprovação 

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado 

Relatório final de 
conclusão do plano 
de desativação to-

tal ou parcial 

 

 

OBRIGAÇÕES DE COMU-
NICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/  
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) sujeito a validação 

prévia, por verificador qua-
lificado 

Formato digital através 
da Plataforma SILiAmb 
(até 50 MB por upload) 

Até 30 de junho de cada ano, reportando-
se às condições do ano anterior. 

APA 

Relatório de base 

Formato digital até 10 
MB ou através de plata-
forma online de transfe-
rência de ficheiros para o 

email ippc@apambi-
ente.pt. 

 
Diretrizes da Comissão 

Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - Co-
municação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE 

de 06.05.2014 

De acordo com o parecer da APA a emitir 
quanto ao Relatório de Avaliação de Ne-

cessidade de Relatório de Base 
APA 

Registo Europeu de Emis-
sões e Transferências de 

Poluentes (PRTR) 

Formulário PRTR  a sub-
meter no SILiAmb 

PRTR a submeter anualmente em data a 
definir 

APA 
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Tipo de informação/  
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Emissões Ar 
SILiAmb  Emissões Ar / 
Formato de Envio Auto-

controlo Emissões 

Monitorização pontual: comunicação até 
45 dias seguidos contados a partir da data 
da realização da monitorização. O conte-

údo dos relatórios de autocontrolo e a co-
municação dos resultados das monitoriza-
ções devem ser efetuados de acordo com 
a Portaria n.º 221/2018, de 01/08. Até à 
operacionalização da plataforma eletró-

nica única de comunicação de dados e ao 
abrigo do previsto no art.º 41º do DL n.º 

39/2018, deve ser seguido o procedi-
mento transitório publicado no portal da 

APA 

CCDR–N  

MIRR 

Proceder ao registo de 
resíduos (produzidos e 

geridos) no Sistema Inte-
grado de Registo Eletró-
nico de Resíduos (SIRER), 
(MRRU e/ou MIRR, con-
forme aplicável), supor-
tado pelo Sistema Inte-
grado de Licenciamento 

Ambiental (SILIAmb).  

no período definido pela APA APA 

Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Comunicação no prazo máximo de 48 ho-
ras após a ocorrência; Relatório num 
prazo de 15 dias após a ocorrência. 

APA, EC e IGAMAOT 

Situações de incumpri-
mento de condições do 

TUA 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Comunicação no prazo máximo de 48 ho-
ras após a ocorrência; Relatório num 
prazo de 15 dias após a ocorrência. 

EC, APA e CCDR–N 

Plano de Desativação total 
ou parcial 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Aquando da previsão de cessação defini-
tiva total ou parcial das atividades - com 6 

meses de antecedência. 
APA 

Relatório Final de Conclu-
são do Plano de Desativa-

ção total ou parcial 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Aquando da conclusão da desativação de 
acordo com o plano previamente apro-

vado 
APA 

 

 

NDEF 
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ERIMENTO 

ANEXOS 
 

Anexos 

Anexo Descrição 

Anexo 1 Lista de abreviaturas 

Anexo 2 MTD BREF FMP – Eurogalva 

Anexo 3 TURH da Captação n.º A012130.2019.RH3 – Eurogalva 

Anexo 4 Autorização de descarga ED1 – Eurogalva 

Anexo 5 Diagrama de processo – Eurogalva 
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Lista de Abreviaturas 

APA, I.P. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

BREF EFS Documento de Referência aplicável às Emissões Resultantes do Armazenamento 

BREF ENE Documento de Referência aplicável à Eficiência Energética 

BREF ICS Documento de Referência aplicável aos Sistemas de Arrefecimento Industrial 

BREF FMP Documento de Referência aplicável às Indústrias de Processamento de Metais Ferrosos 

CCDR Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 

Cd Soma do cádmio e dos compostos de cádmio, expressa em Cd. 

CEN Comité Europeu de Normalização 

Cl- Compostos inorgânicos clorados, expressos em Cl- 

CM Câmara Municipal 

CO Monóxido de Carbono 

COV Compostos orgânicos voláteis, definidos no artigo 3. o , n. o 45, da Diretiva 2010/75/UE 

Cr VI Crómio hexavalente 

DL Decreto-Lei 

EC Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica 

GN Gás natural 

HCl Ácido clorídrico 

IGAMAOT Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

ISO Organização Internacional de Normalização 

JOUE Jornal Oficial da União Europeia 

LER Lista Europeia de Resíduos 

MIRR Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

MP Matérias-primas 

MTD Melhores Técnicas Disponíveis 

NH3 Amoníaco livre 

Ni Soma do níquel e dos compostos de níquel, expressa em Ni. 

NOx / NO2 Soma do monóxido de azoto (NO) e do dióxido de azoto (NO 2 ), expressa em NO 2 

O2 Oxigénio 

PA Parque de armazenamento de resíduos 

PAG Prevenção de Acidentes Graves 

Pb+Zn Soma do chumbo e do zinco e dos compostos de chumbo e de zinco, expressa em Pb+Zn. 

PCIP Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PRTR Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

PTS Partículas Totais em Suspensão 

RAA Relatório Ambiental Anual 

REF ROM Monitorização das emissões para a atmosfera e para a água provenientes das instalações 
abrangidas pela Diretiva Emissões Industriais 

REI Regime das Emissões Industriais 

RH Recursos Hídricos 

SGA Sistema de Gestão Ambiental 

SILiAmb Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SO2 Dióxido de enxofre 
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STEG Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas 

TUA Título Único Ambiental 

TURH Título de Utilização de Recursos Hídricos 

VEA Valor de Emissão Associado 

VLE Valor Limite de Emissão 
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A.5.1.1. Não aplicável Não é desenvolvida a atividade de laminagem na Eurogalva. -- -- -- --

A.5.1.1. a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.1. b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.1. c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. b) i) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. b) ii) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. b) iii) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. b) iv) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. b) i) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. c) i) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.2. c) ii) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. d) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. d) i) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. d) ii) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. d) iii) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. e) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. f) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. g) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. h) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.3. i) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.4. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.5. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.6. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.6. a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.6. b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.7. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. b) Não aplicável -- -- -- -- --

    A.5.1 Laminagem a Quente

Para o armazenamento e manuseamento de matérias-primas e auxiliares são MTD as seguintes técnicas:

Recolher derrames e purgas através de medidas adequadas, p.ex. drenagem e pontos de segurança

Proceder à separação dos óleos presentes nas águas de drenagem contaminadas e reutilização do óleo recuperado

Tratamento de águas residuais por tipologia em estações de tratamento de águas residuais.

Para o tratamento mecânico de superfícies, como retificação e operações para garantia das especificações do material à entrada da laminagem é MTD:

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Processamento de Metais Ferrosos (FMP) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 30.07.2020

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

A.5. Laminagem

Para as máquinas de retificação:

Encapsular  as máquinas de retificação e instalar cabines dedicadas, equipadas com campânulas para recolher os efluentes gasosos da retificação manual e sistemas de 
tratamento das emissoes do ar através de filtro de mangas.

Para  todos os processos de retificação de suerfícies:

Proceder ao tratamento e reutilização das águas geradas em todos os processos de retificação (separação de sólidos)

Reciclar internamente ou encaminhar para reciclagem no exterior calamina, limalhas e partículas.

Para os fornos de reaquecimento e de tratamento térmico é MTD:

Melhorar a qualidade da superfície dos materiais vazados para reduzir/ evitar a necessidade de realizar estas operações.

Para as máquinas de chanfragem mecânica:

Encapsular  as máquinas  e instalar sistema de tratamento de gases com filtro de mangas.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.
Instalar um precipitador eletroestático quando não for possível instalar filtro de mangas devido à elevada humidade dos efluentes gasosos.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.

Recolher separadamente  as limalhas/ escamas.

Armazenar separadamente a calamina/ limalha de ferro isenta de óleo das que contêm óleos de forma a facilitar a sua reutilização no processo metalúrgico.

       Caldeira de recuperação ou de um sistema de arrefecimento para recuperação de calor (nos casos em que haja necessidade de vapor).

Instalar queimador de redução de NOx de segunda geração de forma a permitir obter valores de emissão associados de NOX  compreendidos entre 250 - 400 mg/Nm3 

quando não existe pré-aquecimento do ar

Limitar a temperatura de pré-aquecimento do ar de forma a reduzir as emissões de NOx:
Temperatura de pré-aquecimento do ar [ºC]          NOx [mg/Nm3]
100 - 200                                                                           < 400
300                                                                                     até 450
400                                                                                     até 600
500                                                                                     até 800
700                                                                                     até 1500
800                                                                                     até 2300
900                                                                                     até 3500
1000                                                                                   até 5300

Reduzir as perdas de calor nos produtos intermediários através da minimização do tempo de armazenagem e isolamento de chapas/ blocos / tarugos/ biletes (caixas 
térmicas ou coberturas térmicas), em função do layout de produção.

Alterar a logística e o armazenamento intermédio de forma a alcançar uma taxa máxima de carregamento a quente, carregamento direto ou laminagem direta (depende dos 
esquemas de pridução e da qualidade dos produtos)

Para as novas instalações, adoptar vazamento quase definitivo e vazamento de biletes finos, desde que o produto a laminar possa ser produzido por esta técnica.

Implementar,  na fase de conceção, as medidas descritas no capítulo A.4.1.3.1 para redução das emissões gasosas, especialmente NOx, e para reduzir o consumo de 
energia.

Evitar o excesso de ar e perdas de calor durante a operação de carga, através de medidas de operação (reduzir ao mínimo a abertura de portas necessária para 
carregamento) ou por meios estruturais (instalação de portas multi-segmentadas para um fecho mais eficiente).

Escolha cuidadosa do combustível e implementação de sistemas de automatização e controlo para optimização da combustão nos fornos, de forma a permitir obter valores 
de emissão de SO2 dentro das respetivas gamas de VEA:

gás natural: < 100 mg/Nm3

outros combustíveis gasosos e misturas gasosas: < 400 mg/Nm3

fuelóleo (< 1 % S): até 1700 mg/Nm3

Recuperar o calor presente nos efluentes gasosos através de:

        Pré-aquecer o material a ser alimentado ao forno

       Sistemas de queimadores equipados com regeneradores ou recuperadores

As técnicas de operação e manutenção na Oficina da Laminagem (Roll-Shop) consideradas MTD são:

Utilizar um sistema de desengorduramento à base de água, se este for aceitável do ponto de vista técnico para o grau de limpeza requerido.

Caso sejam utilizados solventes orgânicos, devem preferir-se os solventes não-clorados.

Para a remoção da calamina é MTD rastreiar o material de forma a reduzir o consumo de água e de energia.

No transporte de material laminado é MTD reduzir as perdas de energia indesejáveis através da instalação de caixas de bobinas e blindagens térmicas para as 
barras de transferência.

No trem de acabamento da lminagem é MTD:

Instalar sistemas de pulverização de água seguidos de um tratamento da água residual, no qual os sólidos (óxidos de ferro) são separados e recolhidos com vista ao 
reaproveitamento do respectivo teor de ferro.

Instalar sistemas de exaustão com tratamento do ar extraído por meio de filtros de mangas  e reciclagem das poeiras recolhidas.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.

Nas operações de nivelamento e soldadura é MTD reduzir as emissões difusas através da instalação de câmpulas com extração e subsequente sistema de 
tratamento através de filtro de mangas.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.



A.5.1.8. c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. d) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. e) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. f) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. g) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. h) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. i) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.8. j) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.9. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.10. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.10. a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.10. b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.10. c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.10. d) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.11. Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.11. a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.11. b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.1.11. c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.1 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.1 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.1 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.2 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.2 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.2 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.2 c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.2 d) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.2 e) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.2 f) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.3 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.3 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.3 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.4 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.5 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.5 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.5 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.5 c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.6 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.6 a) Não aplicável -- -- -- -- --

Proceder à recolha da massa lubrificante retirada dos munhões dos cilindros e eliminação correcta da mesma – por exemplo, por incineração

Realizar o tratamento das lamas de rectificação por separação magnética, com vista à recuperação das partículas metálicas e respectiva recirculação por forma a inseri-las 
de novo no processo de produção do aço.

Eliminar os resíduos contendo óleo e massa lubrificante provenientes das mós – por exemplo, por incineração.

Para as águas residuais / água de processamento contendo calamina e óleos é MTD:

Minimizar o consumo de água e a descarga destes circuitos de refrigeração alcançando taxas de recirculação > 95 %.
(apresentar cálculos relativos à taxa de recirculação alcançada na instalação, com suporte dos dados de base e pressupostos considerados)

Instalar uma estação de tratamento de águas residuais destinadas a este tipo de efluente de forma a reduzir as emissoes recorrendo a uma combinação adequada de 
técnicas de tratamento descritas em pormenor nos capítulos A.4.1.12.2 e D.10.1 de forma a permitir obter valores de emissão dentro das seguintes gamas:
SST: < 20 mg/l
Óleos: < 5 mg/l
Fe: < 10 mg/l
Crtot: < 0,2 mg/l, geral

Crtot: < 0,5 mg/l, para aço inoxidável

Ni: < 0,2 mg/l, geral
Ni: < 0,5 mg/l, para aço inoxidável
Zn: < 2 mg/l

Recirculação da calamina de laminagem recolhida no tratamento da água de forma a reintroduzi-la no processo metalúrgico (ver capítulo A.4.1.13.2). Em função do seu 
conteúdo de óleo, pode ser necessário tratamento adicional previamente à recirculação.

Proceder à desidratação dos resíduos /  lamas que contêm óleos de forma a permitir o seu aproveitamento térmico ou eliminação adequada.

Em toda a instalação e de forma a prevenir a contaminação por hidrocarbonetos é MTD:

Depositar em aterros os resíduos minerais provenientes das mós e das mós já gastas

Realizar o tratamento dos líquidos de arrefecimento e das emulsões de corte para a separação de óleo/água. Proceder à eliminação correcta dos resíduos contendo óleo 
por exemplo, por incineração.

Realizar o tratamento dos efluentes de água residual provenientes dos sistemas de arrefecimento e desengorduramento, bem como da separação de emulsões na estação 
de tratamento de águas da unidade de laminagem a quente

Reciclar as aparas de aço e de ferro por forma a inseri-las de novo no processo de produção do aço.

Reciclar os rolos desgastados que não forem adequados para recondicionamento no processo de produção de aço ou devolvê-los ao fornecedor.

Para as operações de arrefecimento é considerado MTD instalar sistemas separados de água de refrigeração a funcionar em circuito fechado.

Sistemas de exaustão com tratamento de ar extraído por filtros de mangas e reciclagem de partículas captadas no filtro.

Para reduzir o impacte ambiental da decapagem, devem ser implementadas todas ou a maioria das medidas gerais para reduzir o consumo de ácido e a 
produção de resíduos ácidos, conforme descrito no capítulo A.4.2.2.1., devendo ser consideradas de preferência na fase de projeto, principalmente as seguintes 
medidas que são consideradas MTD:

Prevenção da corrosão do aço através da adopção de condições de armazenamento e manuseamento adequados, de arrefecimento, bem como noutras etapas do 
processo.
Pré-descalcificação mecânica para reduzir a carga na etapa de decapagem. 
Se a descalcificação mecânica for aplicada, é MTD realizar a operação numa unidade fechada, equipada com um sistema de extração e filtros de manga.

Realizar uma pré-decapagem através de processos eletrolíticos.

Utilizar instalações modernas e otimizadas de decapagem (decapagem por spray ou turbulência em vez de decapagem por imersão).

Realizar inspecções periódicas preventivas e manutenção preventiva de vedações, juntas, bombas e tubagens.

Utilizar rolamentos e  vedantes para rolamentos de concepção moderna para os cilindros de trabalho e os cilindros de apoio, instalação de indicadores de fugas nas linhas 
de distribuição de lubrificantes (por exemplo, nos rolamentos hidrostáticos). 

Proceder à recolha e tratamento da água de drenagem contaminada nos vários pontos de consumo (grupos hidráulicos), separação e aproveitamento da fracção de óleo – 
por exemplo, aproveitamento térmico por injecção no alto- forno. Tratamento subsequente da água separada quer na estação de tratamento de águas quer em instalações 
de preparação equipadas com ultrafiltração ou com um evaporador sob vácuo.

    A.5.2 Laminagem a frio

À entrada das linhas de decapagem, o desbobinamento da chapa laminada a quente liberta emissões de poeira fugitiva. Para a redução destas emissões, duas 
técnicas foram identificadas como MTD:

Cortinas de água seguidas de tratamento de águas residuais, com separação de sólidos e reutilização do ferro recolhido da água tratada

Para processos com decapagem com misturas de ácidos, é considerado MTD recuperar o ácido livre (p.ex. através de permuta iónica ou eletrodiálise das 
correntes), ou regenerar o ácido (p.ex. através de spray roasting ou processos de evaporação), com a obtenção de valores de emissão dentro das seguintes 
gamas de VEA às MTD:

com processo spray roasting: 

Partículas < 10 mg/Nm3

HF < 2 mg/Nm3

NO2 < 200 mg/Nm3

água residual produzida 0,003-0,01 m3/t
outros outputs do processo mistura de óxidos

com processo de evaporação: 

HF < 2 mg/Nm3

NO2 < 100 mg/Nm3

outros outputs do processo bolo de filtração de metais sulfato

com processo de recuperação do ácido livre (p.ex. através de permuta iónica ou eletrodiálise das correntes): 

água residual produzida 0,05-0,02 m3/t (solução metálica que contém ácido-fraco)

É considerado MTD para a redução das emissões para o ar provenientes de tanques de decapagem, que os tanques sejam totalmente fechados ou dotados de 
campânulas   de dimensão e capacidade de extração adequadas de forma a permitir a extração de ar com equipamento de tratamento (scrubbing) permitndo a 
obtenção de valores de emissão dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:

decapagem com HCl: 

Partículas 10-20 mg/Nm3

HCl 2-30 mg/Nm3 (eficiencias de tratamento > 98 %)

Realizar filtragem mecânica com recirculação para prolongar a vida útil dos banhos de decapagem

Regeneração do banho através de permuta iónica ou eletrodiálise das correntes (para misturas de ácidos) ou outro método que permita a recuperação de ácido livre 
(descrito no capítulo D.6.9).

Para processos com decapagem com HCl, é considerado MTD o seguinte:

Reutilizar HCl esgotado; ou

Regenerar o ácido por spray roasting ou leito fluidizado (ou processo equivalente) com recirculação do regenrado para o processo de decapagem é considerado MTD.
Dependendo das características da instalação, o nível de consumo de ácido e as quantidades produzida de residuos ácidos, bem como as economias processuais 
alcançadas com a regeneração do ácido, podem justificar o investimento numa unidade de regeneração de ácido.
A unidade de regeneração de ácido tem que estar equipada com um sistema de lavagem de ar, conforme descrito no Capítulo 4 para reduzir as emissões, especialmente 
as emissões ácidas.
Para a regeneração ácida, devem ser equipados tratamento de gases por lavadores ou torres de adsorção para obter valores de emissão dentro das seguintes gamas de 
VEA às MTD:

Partículas 20-50 mg/Nm3

HCl 20-30 mg/Nm3

SO2 50-100 mg/Nm3

CO 150 mg/Nm3

CO2 180000 mg/Nm3

NO2 300-370 mg/Nm3

O subprouto sólido recuperado Fe2O3 é um produto vendável e extremamente reutilizável.

Para processos com decapagem com H2SO4, é considerado MTD recuperar o ácido livre por cristalização, devendo a unidade de recuperação tem que estar 
equipada com scrubbers por via seca que permitam obter valores de emissão dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:

H2SO4 5-10 mg/Nm3

SO2 8-20 mg/Nm3



A.5.2.6 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.7 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.7 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.7 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.7 c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.8 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.9 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.10 Não aplicável -- -- -- -- --
A.5.2.10 a) Não aplicável -- -- -- -- --
A.5.2.10 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.11 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.12 Não aplicável -- -- -- -- --
A.5.2.12 a) Não aplicável -- -- -- -- --
A.5.2.12 b) Não aplicável -- -- -- -- --
A.5.2.12 c) Não aplicável -- -- -- -- --
A.5.2.12 d) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.13 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.14 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.14 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.14 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.14 c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.15 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.16 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.17 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.17 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.17 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.18 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.18 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.18 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.19 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.20 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 a) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 b) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 c) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 d) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 e) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 f) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 g) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 h) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 i) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.21 j) Não aplicável -- -- -- -- --

A.5.2.22 Não aplicável -- -- -- -- --

em construção Não aplicável Não é desenvolvida a atividade de trefilagem na Eurogalva. -- -- -- --

Para o aquecimento do ácido não é considerada MTD a injeção direta de vapor porque resulta numa diluição desnecessário do ácido.
É considerada MTD o aquecimento do ácido de modo indireto com permutadores de calor ou, se numa primeira fase for produzido vapor para os permutadores 
de calor, o aquecimento indireto deve ser realizado por submerged combustion .

Para a redução da produção de águas residuais ácidas é considerado MTD a implementação das seguintes medidas:

Sistemas de lavagem em cascata com reutilização interna do excedente (p.ex. banhos de decapagem ou scrubbing)

Gestão e afinação rigoroso do sistema 'pickling-acid regeneration-rinsing'.

Sempre que haja descargas de águas ácidas dos sistemas, é considerado MTD implementar tratamento para estas águas residuais  que permitam obter valores 
de descarga dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
SS: < 20 mg/l
Óleos: < 5 mg/l
Fe: < 10 mg/l
Cr Total: < 0,2 mg/l (para aço inoxidável < 0,5 mg/l)
Ni: < 0,2 mg/l (para aço inoxidável < 0,5 mg/l)
Zn: < 2 mg/l

Para o sistema de emulsões, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

decapagem com H2SO4: 

H2SO4 1-2 mg/Nm3

SO2 8-20 mg/Nm3 (eficiencias de tratamento > 95 %)

Para decapagem com mistura de ácidos de aço inoxidável, em complemento a equipamentos totalmente fechados/ dotados de campânulas com scrubbing, é 
necessário implementar medidas adicionais para redução das emissões de NOX, sendo MTD a implementação das seguintes técnicas, que permitem a obtenção 

de valores dentro das seguintes gamas de VEA às MTD (NOx: 200-650 mg/Nm3 e HF: 2 - 7 mg/Nm3, com eficiência de redução de 70 - 80 %):

scrubbing com H2O2, ureia, etc.; ou

Supressão de NOx através da adição de H2O2 ou ureia ao banho de decapagem; ou

SCR.

Em alternativa à MTD A.5.2.7, é considerada MTD a implementação de decapagem nitrica livre de ácido (p.ex. à base de H2O2) com equipamento fechado ou 
equipado com campânulas de dimensão e capacidade de extração adequadas equipado com scrubbing.

Implementar um circuito de desengorduramento com limpeza de solução desengordurante (métodos mecânicos e membrana de filtração como descrito no capítulo A.4) 
que permita a sua reutilização.

Tratamento da solução esgotada de desengordurante através da separação da emulsão por processo eletrolítico ou ultrafiltração para reduzir o seu conteudo de óle, com 
reutilização da fração de óleo separada.

Ssitema de extração para captar os fumos de desengorduramento e aplicar tratamento ao ar extraído através da instalação de um scrubber.

Para os fornos de recozimento em contínuo é MTD a implementação de queimadores com baixas emissões de NOx com taxas de redução de 60 % para o NOx e 

87 % para o CO e com valores de emissão de NOx dentro da seguinte gama de VEA 250-400 mg/Nm3 (sem pre-aquecimento de ar, 3% de O2). São ainda VEA às 
MTD as seguintes gamas (para teor de O2 de referência de 3%):

Partículas: 10-20 mg/Nm3

SO2: 50-100 mg/Nm3

CO: 50-120 mg/Nm3

CO2: 180000-250000 mg/Nm3

Para os fornos de recozimento em descontínuo, sem queimadores de baixas emissões de  NOx e sem pre-aquecimento de ar, devem ser obtidos valores de 
emissão dentro das seguintes gamas de VEA às MTD (para teor de O2 de referência de 3%):

Partículas: 5-10 mg/Nm3

SO2: 60-100 mg/Nm3

NOx: 150-380 mg/Nm3

CO: 40-100 mg/Nm3

CO2: 200000-220000 mg/Nm3

Para os fornos de recozimento em contínuo e em descontínuo, é considerada MTD a implementação das seguintes técnicas:

Prevenir a contaminação através de verificação regular de vedações, tubagens e controlo de derrames.

Monitorizar em contínuo a qualidade da emulsão.

Operar os circuitos das emulsões com emulsoes limpas e reutilizadas para aumentar o seu período de vida.

Tratar as emulsões saturadas para reduzir o teor de óleos, p.ex. separação por ultrafiltração ou por processo eletrolíticos.

Captar e reduzir as emissões difusas provenientes durante a lamingem e a têmpera atraves da instalação de um sistema de exaustão com tratamento do ar 
captado por mist eliminators (separadores de gotículas), de forma a permitir obter valores de emissão de hidrocarbonetos dentro da seguinte gama de VEA: 5 - 

15 mg/Nm3 (eficiência de tratamento > 90%).

Para as instalações que operem com etapa de desengorduramento, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

Para o arrefecimento das máquinas, etc., é considerado MTD operar os sistemas de arrefecimento de água em circuitos fechados.

Para a oficina de laminagem é considerado MTD implementar as seguintes técnicas de operação e de manutenção:

Utilização de um sistema de desengorduramento à base de água, se este for aceitável do ponto de vista técnico para o grau de limpeza requerido.

Se tiverem de ser utilizados solventes orgânicos, devem preferir-se os solventes não-clorados.

Recolha da massa lubrificante retirada dos munhões dos cilindros e eliminação correcta da mesma – por exemplo, por incineração.

Tratamento das lamas de rectificação por separação magnética, com vista à recuperação das partículas metálicas e respectiva recirculação por forma a inseri-las de novo 
no processo de produção do aço.

Combustão do ar para pre-aquecimento através de queimadores regenerativos ou recuperativos. Ou

Pre-aquecimento das bobines com gases residuais.

Para acabamentos, a chapa de aço pode ser oleada para proteção, para evitar ou reduzir as emissoes de misturas oleosas, é considerada MTD  a implementação 
das seguintes técnicas:

Instalação de campânulas seguidas de eliminadores de misturas e/ ou precipitadores eletroestáticos. Ou

Lubrificação eletrostática.

Para outros acabamentos como desempanamento e soldadura é considerado MTD reduzir as emissões difusas de partículas atraves da instalação de 
campanulas com sistema de redução de partículas (filtros de mangas).

É considerado MTD recolher a sucata proveniente das operações de corte e dos desperdícios das partes anterior e posterior dos produtos e  recirculação por 
forma a reintroduzi-los no processo metalúrgico.

    A.5.3 Trefilagem

B.5 Galvanização contínua

     B.5.1 Galvanização de chapas

Eliminação dos resíduos contendo óleo e massa lubrificante provenientes das mós – por exemplo, por incineração.

Deposição em aterros dos resíduos minerais provenientes das mós e das mós já gastas

Tratamento dos líquidos de arrefecimento e das emulsões de corte para a separação de óleo/água. Eliminação correcta dos resíduos contendo óleo por exemplo, por 
incineração.

Tratamento dos efluentes de água residual provenientes dos sistemas de arrefecimento e desengorduramento, bem como da separação de emulsões na estação de 
tratamento de águas da unidade de laminagem a quente. 

Reciclagem das aparas de aço e de ferro por forma a inseri- las de novo no processo de produção do aço.

Reciclagem das bobines gastas que não sejam adequadas para recondicionamento em processos de fabrico de aço ou devolução ao fornecedor.



B.5.1.1 Não aplicável Na eurogalva é desenvolvida galvanização descontínua. -- -- -- --

B.5.1.1 a) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.1 b) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.1 c) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.1 d) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.1 e) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.2 Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.2 a) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.2 b) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.2 c) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.2 d) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.3 Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.4 Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.4 a) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.4 b) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.5 Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.5 a) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.5 b) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.6 Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.6 a) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.6 b) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.6 c) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.6 d) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.6 e) Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.7 Não aplicável -- -- -- -- --

B.5.1.8 Não aplicável -- -- -- -- --

em construção Não aplicável Não é desenvolvida esta atividade na Eurogalva. -- -- -- --

em construção Não aplicável Não é desenvolvida esta atividade na Eurogalva. -- -- -- --

em construção Não aplicável Não é desenvolvida esta atividade na Eurogalva. -- -- -- --

C.5.1 Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

C.5.1 a) Sim A primeira etapa da linha de pré-tratamento à galvanização consiste no desengorduramento. -- -- -- --

C.5.1 b) Por avaliar

Encontra-se em estudo a instalação de um sistema para regeneração do banho de desengorduramento. 

Caso se concretize, será avaliada a possibilidade de agitação do banho.

Após a regeneração do banho.

À data, com o sistema de desengorduramento atual, criar agitação no banho não é tecnicamente viável 

devido às lamas depositadas no fundo da tina.

-- -- -- dez/21

Para operações de desengorduramento, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

Desengoduramento em cascata.

Pré-aquecimento do ar por queimadores equipados com regeneradores ou recuperadores.

Pré-aquecimento das bandas.

Produção de vapor para recuperar o calor dos gases residuais.

Para os resíduos gerados no banho  de zinco da galvanização (p.ex. resíduos contendo zinco, escórias ou zinco) é considerado MTD proceder à sua recolha, 
separação e reciclagemexterna em industrias de metais não ferrosos.

Para o recozimento após galvanização, é considerado MTD, para reduzir as emissões e o consumo energético,  implementar as seguintes medidas:

Queimadores com baixas emissões de NOx com valores de emissão asociados às MTD de 250-400 mg/Nm3 para NOx (3% O2) sem pre-aquecimento de ar.

Limpar e recircular a solução de desengorduramento; Métodos mecânicos e filtração por membrana são medidas apropriadas de limpeza como descrito no capítulo 4.

Tratamento da solução desengordurante já gasta por meio de separação electrolítica da emulsão ou ultrafiltração com vista a reduzir o teor de óleo; reutilização da fracção 
de óleo separada – por exemplo, por processos térmicos; tratamento (neutralização, etc.) da fracção de água separada.

Tanques cobertos, com extracção e depuração do ar extraído por meio de uma torre de lavagem de gases ou um separador de névoa.

Utilização de rolos compressores para minimizar a quantidade de líquido arrastado.

Para reduzir as emissões e o consumo energético dos fornos de tratamento térmico, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

Queimadores com baixas emissões de NOx com valores de emissão asociados às MTD de 250-400 mg/Nm3 para NOx (3% O2) sem pre-aquecimento de ar e 100-200 

mg/Nm3 para CO.

Tratamento e reutilização da solução de fosfatação.

Tratamento e reutilização da solução de passivação.

Utilização de rolos compressores.

Recolha da solução usada no trem de laminagem ou de têmpera e tratamento na estação de tratamento de águas residuais.

Para o arrefecimento das máquinas, etc., é considerado MTD operar os sistemas de arrefecimento de água em circuitos fechados.

É considerado MTD, proceder ao tratamento de águas residuais mediante uma combinação de processos de sedimentação, filtração e/ou flotação/ 
precipitação/floculação, de forma a permitir obter valores de descarga dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
SS: < 20 mg/l
Fe: < 10 mg/l
Cr Total: < 0,2 mg/l
Ni: < 0,2 mg/l
Zn: < 2 mg/l
Pb: < 0,5 mg/l
Sn: < 2 mg/l
No caso de as estações de tratamento de águas em contínuo, já existentes, apenas é possível obter valores de emissão de Zn < 4 mg/l, devendo mudar-se para 
um tratamento descontínuo.

Sistemas de queima equipados com regeneradores ou recuperadores.

Para o pos-tratamento do aço (oleado/ lubrificação, fosfatação e cromatação),  é considerado MTD, para reduzir as emissões oleosas provenientes da operação 
de lubrificação, a implementação das seguintes medidas:

Cobrir a máquina de lubrificar bandas. Ou

Realizar lubrificação eletrostática.

Para reduzir as emissões da fosfatação e da passivação/cromatação, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

Banhos de processamento cobertos

Optimizar a eficiencia da operação do banho de desengorduramento, por exemplo com agitação.

    B.5.2 Aluminizing of Sheet

    B.5.3 Lead-Tin Coating of Sheet

    B.5.4 Galvanização de Fio

C.5 Galvanização descontínua

 Implementar as seguintes técnicas em operações de desengorduramento em galvanização descontínua

Instalação de uma etapa de desengorduramento a não ser que os materiais se encontrem totalmente sem gorduras, o que é raro acontecer no material a galvazanizar.



C.5.1 c) Sim

O desengordurante utilizado no banho de desengorduramento já inclui na sua formulação aditivos que 

têm como objetivo aumentar de vida útil do banho. Adicionalmente fazem revitalizações do banho 

anualmente (descarregam parte do banho e acrescentam novo).

Não são reutilizadas as lamas oleosas.

-- -- -- --

C.5.1 d) Não É utilizado desengorduramento ácido. -- -- -- --

C.5.2 Sim
As etapas de decapagem e de stripping são operadas em separado. Quando os banhos se encontram 

saturados são encaminhados como resíduo para tratamento no exterior.
-- -- -- --

C.5.3 Não aplicável
As etapas de decapagem e de stripping são operadas em separado. Quando os banhos se encontram 

saturados são encaminhados como resíduo para tratamento no exterior.
-- -- -- --

C.5.4 Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

C.5.4 a) Sim

Mensalmente é efetuada a análise do ácido, zinco, ferro, densidade, perda de massa, teor de gordura,  

em todas as tinas de decapagem e stripping. Com base nos resultados obtidos, são efetuadas as 

correções necessárias ao banho. A temperatura é monitorizada automaticamente.

-- -- -- --

C.5.4 b) Sim
Toda a linha de pré-tratamento químico à galvanização tem exaustão associada que conduz as emissões 

para um lavador de gases.
HCl: 2 - 30 mg / Nm³ -- -- --

C.5.4 c) Sim
É utilizado um inibidor de decapagem para impedir a sobre-decapagem das peças (diminuir a perda de 

massa).
-- -- -- --

C.5.4 d) Sim
São efetuadas revitalizações desfasadas aos banhos de decapagem. Quando os banhos se encontram 

saturados são encaminhados como resíduo para tratamento no exterior.
-- -- -- --

C.5.4 e) Por avaliar Encontra-se em estudo um projeto para recuperação do zinco e ferro nas tinas de decapagem. -- -- -- dez/21

C.5.4 f) Não Não tem sido aplicada esta técnica. O banho de fluxo é formulado com outros produtos. -- -- -- --

C.5.5 Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

C.5.5 a) Sim Lavagem estática. Esta lavagem serve o banho de decapagem e stripping. -- -- -- --

C.5.5 b) Sim Utilizada para reabastecer os banhos de decapagem. -- -- -- --

C.5.5 c) Sim Não são produzidas águas residuais. Os banhos saturados são geridos como resíduos. -- -- -- --

C.5.6 Sim Regeneração interna do banho de fluxagem. -- -- -- --

C.5.7 Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

C.5.7 a) Sim Emissões canalizadas e encaminhadas para tratamento para filtro de mangas. Partículas: < 5 mg/Nm3 -- -- --

C.5.7 b) Não Não tem sido aplicada esta técnica. O banho de fluxo é formulado com outros produtos. -- -- -- --

C.5.8 Sim
O calor dos gases de combustão são recuperados para aquecimento dos banhos da linha de pré-

tratamento químico (os que necessitam) e etapa de secagem após a passagem na linha.
-- -- -- --

C.5.9 Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

C.5.9 a) Sim A armazenagem das escórias e cinzas é efetuada em separado. -- -- -- --

C.5.9 b) Sim Armazenamento em zona coberta. -- -- -- --

C.5.9 c) Sim Resíduos enviados para destino de valorização. -- -- -- --

D.1.1 Não Os queimadores instalados de alta velocidade. -- -- -- --

D.1.2 Não Os queimadores instalados de alta velocidade. -- -- -- --

Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

D.2.1 Sim
Os queimadores utilizados nos fornos emitem baixas concentrações de NOx (nas monitorizações 

realizada em 2020 a emissão foi de 15 mg/m3N).
-- -- -- --

D.2.2 Sim Limitação na estufa de secagem. -- -- -- --

D.2.3 Sim
O calor dos gases de combustão são recuperados para aquecimento dos banhos da linha de pré-

tratamento químico (os que necessitam) e etapa de secagem após a passagem na linha.
-- -- -- --

D.2.4 Não Não são emitidas emissões de NOx em teores elevados. -- -- -- --

D.2.5 Não Não são emitidas emissões de NOx em teores elevados. -- -- -- --

Não aplicável Todas as emulsões são enviadas para gestor de resíduos. -- -- -- --

D.3.1 Não aplicável Todas as emulsões são enviadas para gestor de resíduos. -- -- -- --

D.3.2 Não aplicável Todas as emulsões são enviadas para gestor de resíduos. -- -- -- --

D.3.3 Não aplicável Todas as emulsões são enviadas para gestor de resíduos. -- -- -- --

Não aplicável O desengorduramento utilizado na empresa é ácido.

Utilizar soluções de limpeza do banho de desengorduramento para prolongar a vida útil do banho (p.ex. skimmin , centrifugação, etc.) e recirculação. Reutilizar as lamas 
oleosas, p.ex. termicamente. (detalhar na coluna Descrição do modo de implementação).

Utilizar desengorduramento biológico, com bactérias, com limpeza no local (remoção da gordura e óleos da solução desengordurante).

Operar as etapas de decapagem e de stripping em separado e reutilizar o banho esgotado da etapa stripping (no exterior ou no interior, p.ex, para recuperar o 
agente da fluxagem).

Se não for possível separar a decapagem do stripping, proceder à reutilização externa da mistura dos ácidos para a produção do fluxagem.

 Implementar as seguintes técnicas na etapa de decapagem com HCl:

Implementar as seguintes técnicas na etapa de lavagem:

Lavegem estática ou lavagem em cascata (especificar na coluna Descrição do modo de implementação).

Reutilizar a água de lavagem para reabastecer banhos de etapas anteriores do processo (especificar quais na coluna Descrição do modo de implementação).

Operar sem produção de águas residuais (águas residuais podem ser geradas em casos excecionais, sendo necessário realizar tratamentodas águas residuais).

Regenerar o banho de fluxo (interna ou externamente).

Implementar as seguintes técnicas na operação de imersão a quente:

Realizar a monitorização rigorosa da temperatura do banho e dos parâmetros de concentração: e operar dentro dos limites indicados na Parte D/ Capítulo D.5.1 'Open 

Pickling Bath Operation' (incluir detalhe sobre os aspetos indicados no mencionado capítulo do BREF FMP na coluna Descrição do modo de implementação).

Se a operação fora da faixa operacional dada em D.5.1 é desejada, por ex. se forem utilizados banhos de HCl aquecidos ou mais concentrados, a instalação de uma 
unidade de extracção e o tratamento do ar de extracção (por exemplo, lavagem) são considerados MTD. Os valores de emissão associados para o HCl é de 2 - 30 mg / 
Nm³.

Controlar com especial atenção o efeito da decapagem do banho e utilizar inibidores de decapagem para evitar o excesso de decapagem.

Recuperar a fração de ácidos livre da solução esgotada da decapagem ou Regenerar no exterior a solução esgotada da decapagem. (especificar na coluna Descrição do 

modo de implementação).

Remover o Zinco presente nos ácidos.

Utilizar a solução esgotada da decagem para produção do banho da fluxagem.

Reutilizar na indústria de metais não-ferrosos ou outros sectores de atividade para recuperar as substâncias valiosas.

D Técnicas Comuns a diversos subsectores: a serem consideradas em mais do que um subsector (ver BREF)

    D.1 Fornos / Fornalhas: Eficiência térmica (aplicação a todas as atividades produtivas acima elencadas)

Implementar queimadores regenerativos

Implementar queimadores recuperativos e recuperadores

D.2 Fornos / Fornalhas: medidas para redução de NOx

Canalizar as emissões de imersão a quente através do encapsulamento da tina ou por extração adequada seguida de sistema de tratamento para redução das partículas 

(p.ex. filtro de mangas ou lavadores de gases por via húmida), com os valores de emissão associados para partículas < 5 mg/Nm3.

Reutilização interna ou externa de partículas recolhidas para a produção de fluxo, apenas nos casos de fluidos livres de dioxinas (i.e. de processos onde não ocorra a 
galvanização de peças que possam estar mal desengorduradas).

Recuperar calor por transferência dos gases de combustão das caldeiras de galvanização para água quente em outras partes da instalação ou para o ar ou para 
a secagem.

Implementar para todos os resíduos contendo Zinco (escória, cinzas, etc.) as seguintes medidas:

Armazenamento separado.

Armazenamento protegido da chuva e do vento.

Limpar e reutilizar a emulsão

Proceder ao tratamento da emulsão utilizada / separar a emulsão

Extrair a mistura de óleo  ou os vapores de emulsão e reduzir os óleos (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de 

implementação)

D.4 Desengorduramento alcalino

Implementar queimadores com baixas emissões de NOx

Limitar a temperatura de pré-quecimento

Recirculação extena de gases de combustão

Redução catalítca selectiva

Redução não catalítca selectiva

D.3 Emulsões oleosas



D.4.1 Não aplicável -- -- -- -- --

D.4.2 Não aplicável -- -- -- -- --

D.4.3 Não aplicável -- -- -- -- --

D.4.4 Não aplicável -- -- -- -- --

D.4.5 Não aplicável -- -- -- -- --

D.4.6 Não aplicável -- -- -- -- --

Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

D.5.1 Sim

Mensalmente é efetuada a análise do ácido, zinco, ferro, densidade, perda de massa, teor de gordura,  

em todas as tinas de decapagem e stripping. Com base nos resultados obtidos, são efetuadas as 

correções necessárias ao banho. A temperatura é monitorizada automaticamente.

-- -- -- --

D.5.2 Sim
As emissões provenientes da decapagem são captadas e enviadas para um lavador de gases antes da sua 

libertação para a atmosfera.
-- -- -- --

D.5.3 Sim
As emissões provenientes da decapagem são captadas e enviadas para um lavador de gases antes da sua 

libertação para a atmosfera.
-- -- -- --

D.5.4 Sim A decapagem é efetuada com HCl. -- -- -- --

D.5.5 Não aplicável A decapagem é efetuada com HCl. -- -- -- --

D.5.6 Não aplicável A decapagem é química. -- -- -- --

D.5.7 Não aplicável A decapagem é efetuada apenas com HCl. -- -- -- --

D.5.8 Não aplicável A decapagem é efetuada apenas com HCl. -- -- -- --

D.5.9 Por avaliar
Encontra-se em estudo um projeto para recuperação do zinco e ferro nas tinas de decapagem. Também 

será recuperado o ácido livre.
-- -- -- dez/21

D.5.10 Por avaliar
Encontra-se em estudo um projeto para recuperação do zinco e ferro nas tinas de decapagem. Também 

será recuperado o ácido livre.
-- -- -- dez/21

D.5.11 Não aplicável Não são produzidas águas residuais. Os banhos saturados são geridos como resíduos. -- -- -- --

Sim É aquecido o banho de desengorduramento, decapagem e fluxagem. -- -- -- --

Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

D.7.1 Sim
Regeneração interna do banho de fluxagem para remoção do teor de óxido de ferro por oxidação com 

peróxido de hidrogénio.
-- -- -- --

D.7.2 Não aplicável
Os banhos circulam sempre em sistema fechado. Apenas de geram lamas que são encaminhadas para 

tratamento como resíduos.
-- -- -- --

Sim Ver pontos seguintes. -- -- -- --

D.8.1 Sim Existem 3 banhos de decapagem. -- -- -- --

D.8.2 Não aplicável As águas de lavagem são reutilizadas na constituição/compensação dos banhos de decapagem. -- -- -- --

Não aplicável Ver pontos seguintes. -- -- -- --

D.9.1 Não aplicável Não são produzidas águas residuais. Os banhos saturados são geridos como resíduos. -- -- -- --

D.9.2 Não aplicável
Não existem sistemas de arrefecimento, a temperatura é controlada entres os intervalos definidos pelo 

operador.
-- -- -- --

Implementar banhos de desengorduramento em cascata

Realizar um pré-desengorduramento com água quente.

Controlar das emissões da decapagem e sua captação

Implementar técnicas para os gases ácidos, vapores e aerosóis resultantes da decapagem

Decapagem com HCl

Decapagem com H2SO4

Decapagem electrolítica

Decapagem com mistura de ácidos

Realizar manutenção e limpeza dos banhos de desengorduramento (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de 

implementação)

Proceder ao tratamento do banho esgotado de desengorduramento

Proceder ao tratamento d as águas residuais alcalinas

Captar os fumos de desengorduramento e implementar tratamento adequado.

D.5  Decapagem

Operar os banhos de decapagem com controlo dos parâmetros: temperatura, concentração

Proceder ao tratamento de águas óleosas e águas residuais de processo (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de 

implementação)

Sistemas de arrefecimento e tratamento das águas de arrefecimento

Regenerar os banhos de fluxo no local (remoção de ferro) (especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação)

Reutilizar no exterior os banhos esgostados de fluxagem

D.8 Lavagem

Utilizar banhos eficientes (múltiplos) de lavagem com água

Proceder ao tratamento da água dos banhos de lavagem

D.9 Águas de Processo e tratamento de águas residuais

Implementar medidas para reduzir as emissões de NOx na decapagem com mistura de ácidos (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição 

do modo de implementação)

Recuperar o ácido livre  (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação)

Regenerar o ácido  (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação)

Proceder ao tratamento dos resíduos/ águas residuais ácidos/as  (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação)

D.6 Proceder ao aquecimento de banhos (ácidos, emulsões, …)

D.7 Fluxagem
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Utilização n.º: A012130.2019.RH3

Início: 2019/07/26

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00010836

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 507011503

Nome/Denominação Social* Eurogalva - Galvanização e Metalomecânica S.A.

Idioma Português

Morada* Zona Industrial de Monte Grande,Rua Padre António Vieira nº 183

Localidade* FIÃES VFR

Código Postal 4505-316

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 256919080

Fax 256919089

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo de captação de águas subterrâneas (AC1)

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo horizontal

Prédio/Parcela Eurogalva, Galvanização e Metalomecânica, SA

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Fiães

Longitude -8.522653

Latitude 40.970856

Região Hidrográfica Douro

Bacia Hidrográfica Douro

Sub-Bacia Hidrográfica 03DOU0408 :: Rio Uima

Tipo de massa de água

Massa de água

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Comprimento (m) 77.0

Diâmetro máximo (mm) 208.0

Profundidade do sistema de extração (m) 54.0

Localização dos ralos (m) 32;62/6;24

Orientação M(m) = 167.233,36 P(M) = 444.754,43

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.0

Volume máximo anual (m3) 4840.0

Mês de maior consumo dezembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1350

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Tratamento e revestimento de metais

CAE Principal 25610 : Tratamento e revestimento de metais

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
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13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

Outras Condições

1ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega e Atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1350 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Descrição da atividade industrial 

 

Fluxograma do processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinco (99,995%) e 
Liga Zn/Ni 

Cloreto de amónia e cloreto 
de Zinco (450 – 585 mg/l) 

Ácido clorídrico  

(HCl conc.  130 - 665 ml/l) 
Inibidor decapagem 

Desengorduramento 
(147,5 m3, aquecido com 

permutador 35ºC *) 

Receção e armazenamento 
de produtos a galvanizar 

Decapagem 
(3 cubas, 3x147,5 m3) 

Fluxagem 
(73,7 m3, aquecido com 

permutador 45ºC *) 

Regeneração de 
Fluxo 

(peróxido de 
hidrogénio, amoníaco 

e filtração) 

Secagem 
(1 estufa a ≈ 120ºC) 

Galvanização 
(22 ton/hora, 440 – 460ºC, 12 

queimadores – 2789 kW) 

Passivação 
(79,2 m3, orgânica, aquecido 

com permutador 45ºC *) 

Controlo qualidade e 
acabamento 

Acondicionamento e 
Embalagem e Expedição 

Ácido fosfórico 
Ácido clorídrico 

Stripping 
(73,7 m3) Ácido Clorídrico 

Aquecimento com aproveitamento do 
calor da exaustão dos queimadores do 

forno de galvanização (permutador *) e se 
necessário 1 queimador a GN 581 kW 

Álcool propoxilado e 
etoxilado 

Lavagem 
(73,7 m3, água) 

Arrefecimento 
(81 m3, água) 

Águas 
residuais 

(ED1) 
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O aquecimento do ar das estufas é feito através do aproveitamento do calor da exaustão dos 
queimadores do forno de galvanização, por meio de um permutador de calor existente na 
instalação e, se necessário, por via de um queimador, também a gás natural, com 581 kW de 
potência térmica. O calor da exaustão dos 12 queimadores do forno de galvanização é ainda 
utilizado para o aquecimento dos banhos de desengorduramento, decapagem, fluxagem e de 
passivação, por meio de serpentinas de plástico com água aquecida no permutador de calor. 

Os banhos de desengorduramento, fluxagem e passivação nunca são descarregados na sua 
totalidade, sendo regenerados internamente de modo descontínuo à medida das necessidades. 

No primeiro caso, por meio de uma unidade de separação de óleos para remoção dos óleos e 
gorduras sobrenadantes, que são então armazenados num tanque, antes do seu 
encaminhamento para destinatário autorizado. 

No caso do banho da fluxagem, a instalação dispõe de uma unidade de regeneração onde se 
procede à oxidação da solução do banho com peróxido de hidrogénio, neutralização com 
amoníaco e filtração, para remoção do excesso de ferro que se acumula no banho. 

Relativamente ao banho de passivação a regeneração é efetuada em média a cada 2 anos, 
dependendo do valor da condutividade e concentração de cloretos no banho. Esta regeneração 
consiste na remoção e envio para gestor autorizado de uma parte desse mesmo banho. 

No que diz respeito ao banho de decapagem, este é descarregado, em média, ao fim de 45 dias 
de funcionamento, dependendo da concentração de ferro no banho, para 2 dos 3 reservatórios 
de armazenamento de soluções saturadas, de 20 m3 de capacidade, antes de encaminhados 
para destinatário autorizado. 

As perdas de água por evaporação dos banhos de decapagem são compensadas com água 
proveniente dos banhos de lavagem a jusante, à razão de 1 ou 2 m3/dia. É ainda aproveitada a 
água ácida proveniente do lavador de gases, o que permitirá recuperar uma parte do ácido 
perdido. As reposições das tinas de desengordurante, fluxo e passivação é realizado com água 
da rede industrial. 

As tinas de pré-tratamento encontram-se instaladas sobre uma bacia de retenção (ver condição 
21 do TUA), devidamente impermeabilizada e revestida com pintura anti ácida.  
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