No anexo 1 segue o formulário de comunicação com enquadramento da instalação no regime PAG.
No inventário foram colocados todos os produtos, resíduos e banhos que se enquadram no regime
de Prevenção de Acidentes Graves.
A conclusão do inventário é que a organização não se encontra abrangida pelo regime PAG.

Descrição

Área (m2)

Área impermeabilizada não coberta

44 600 m2

Área coberta

63 324 m2

Área Total

134 073 m2

A área total aumentou devido a aquisição de terrenos limítrofes à área existente, motivo pelo qual se
verifica também um aumento na área impermeabilizada não coberta.
O aumento da área coberta face a 2014, deve-se à cobertura do espaço entre a zona de fabricação de
tubo e a zona de corte de chapa e manutenção.

Segue na tabela seguinte a informação correta, de referir que a atividade PCIP está inserida no CAE
24200.
24200

Em laboração
desde:
02/01/2008

Laboração Prevista
a partir de:
-----

Capacidade
(Unidades)
t/h

Capacidade
(Valor)
2,5

Secundária

24100

01/12/2005

-----

t/h

13

Secundária

24330

01/12/2005

-----

t/h

50

Classificação

CAE

Primária

Na altura do processo de renovação, foram trocados emails entre a Ferpinta e a equipa do LUA sobre
a questão dos CAE’S a atribuir (Ver anexo 2). Foram dadas indicações por parte da equipa LUA para
colocar todos os CAE’S que o estabelecimento desenvolve.
Em baixo excerto do email.
De referir que a atividade PCIP está inserida apenas no CAE 24200.

No quadro (QA.12) – resíduos perigosos, enviado aquando da 1ª renovação (em 2014), por lapso,
foram colocados produtos que não são considerados perigosos. Na tabela enviada na atual renovação

(Q07A) não foram incluídos esses produtos por não estarem classificados como perigosos, de acordo
com ficha de dados de segurança.
No anexo 3, vai contemplado tabela com os produtos enviados aquando da 1ª renovação, bem como
a tabela atualizada de todos os produtos perigosos na instalação. Nessa mesma tabela está indicado,
para o período de 2014-2018, as substâncias que deixaram de ser utilizadas e/ou foram substituídas,
a razão de substituição, e para as novas substâncias a sua finalidade.

Por lapso, na tabela Q07A – resíduos perigosos, ficou em falta a inclusão de alguns produtos. No
anexo 3, está a tabela atualizada com todos os produtos perigosos usados na organização.

Ver anexo 3.

As substâncias/MP utilizadas na organização não contêm Cr+6. A organização tem definido nos seus
requisitos de compra que as substâncias/MP estejam isentas de Cr+6 na sua composição. Ver
exemplo – Anexo 4.

Não aplicável, ver ponto n.º 8.

Ver anexo 3.

No processo de renovação, como já mencionado na resposta ao ponto 4, foi necessário inserir todos
os CAE’S que o estabelecimento desenvolve. Assim sendo, informamos que os produtos “calha” e
“chapa”, estão afetos ao CAE 24330 – Perfilagem a frio. O produto “tubos” e o produto “tubo
galvanizado” estão afetos ao CAE 24200 – Perfis ocos e acessórios em aço. De referir que o produto
“tubo” pode ser produto final ou intermédio para outras operações, nomeadamente galvanização “tubo
galvanizado”.
No Resumo Não Técnico é apresentado o enquadramento dos produtos comercializados, por CAE.

No correr do ano de 2015 foi efetuada a substituição da caldeira, tendo sido adquirida um novo
equipamento com melhores características: melhor eficiência energética, maior volume de vapor, etc.
A sua potência térmica nominal é de 2300 kW.
A caldeira serve para gerar vapor, que por sua vez, é utilizado na sopragem do interior do tubo
galvanizado, com o objetivo de retirar o excesso de zinco no interior.
Para esta etapa do processo de galvanização, é obrigatória a utilização de vapor quente para não
provocar um arrefecimento rápido do zinco e consequentemente a sua solidificação.

Por lapso, aquando o preenchimento no simulador LUA, foi indicada a potência térmica nominal de
2,6 MWt (valor da anterior à substituição da caldeira), quando o valor correto seria 3,9 MWt.
Entretanto, em agosto de 2019 (posteriormente à submissão do pedido de renovação), e como já
mencionado telefonicamente, foram adquiridos/instalados 2 novos queimadores, cuja a finalidade é
secar os gases que circulam na conduta de acesso ao equipamento de tratamento associado, de forma
a garantir uma maior durabilidade das mangas/equipamentos de filtração.
Assim sendo, à data, o valor a considerar de potência térmica nominal da instalação é 4356 kWt, ou
seja, 4,356MWt.
A descrição detalhada dos queimadores segue na tabela em baixo.

Designação
Queimador
14 Queimadores marca ESA,
modelo SV 3 SM (94 kW/un)
1 Queimador Lamborghini
modelo EM 35
1 Queimador Riello
modelo 40 FS 20D
1 Queimador Sicron
1 Queimador marca
Sedical-Weishaupt
TOTAL

Ver anexo 5.

Potencia
térmica
nominal (Mwt)

Tipo de Gás
Utilizado

F. Fixa
Associada

1316 kW

Gás Natural

FF12

320 kW

Gás Natural

FF12

220 kW

Gás Natural

FF16

2300 kW

Gás Natural

FF13

200 kW

Gás Natural

FF15

4356 kW

Observações
Queimadores do forno da
galvanização
Queimador da estufa de
pré-aquecimento
Secagem dos gases do
sopro de zincagem
Queimador de gerador de
vapor
Secagem dos gases da
exaustão de fumos

No Resumo Não Técnico estão discriminadas as diferentes atividades desenvolvidas na instalação,
fluxo de matérias-primas, produtos intermédios e subsidiários, armazenamento de produtos acabados
e respetivas etapas do processo. Estão também mencionados os equipamentos de tratamento
associados.
A alínea e) não é aplicável, pois não fazemos descarga para meio hídrico solo/linha de água/águas
costeiras.

Conforme conversa telefónica, não consideramos aplicável o preenchimento do referido quadro, já
que o vapor criado não se trata de uma fonte de energia. A fonte de energia é o gás natural utilizado
nos queimadores. O vapor gerado, serve apenas para sopragem do tubo galvanizado.

As águas residuais no ponto de descarga ED2 dizem respeito às águas residuais domésticas (WC’s e
Balneários), do separador de hidrocarbonetos da área de abastecimento de viaturas, e de águas
tratadas na ETARI (água de lavagem de tubo da galvanização, lavador de gases e purgas da caldeira).
No Quadro Q25 não se considerou a existência de água reutilizada/recirculada, uma vez que não existe
uma efetiva recirculação da água. Parte da água das tinas de lavagem é reaproveitada para a preparação
dos banho de decapagem. Até à data não é monitorizada a quantidade reaproveitada, já que o transvase
é ainda um processo bastante manual.
Em baixo segue diagrama esquemático do circuito das águas residuais.

Reaproveitamento parcial de
águas de lavagem

De acordo com o nº 1 do artigo nº2 do Decreto-Lei nº119/2019, este é aplicável “à reutilização de
água proveniente de estações de tratamento de águas residuais (ETAR) domésticas, urbanas e
industriais, destinada a usos compatíveis com a qualidade da mesma, designadamente de rega, de
usos paisagísticos, de usos urbanos e industriais.”. Como a organização não reutiliza água proveniente
da ETARI, considera-se que o mesmo não é aplicável.

No anexo 16 vai descriminado a rede de águas residuais industriais e domésticas, bem como, o
tratamento existente e os locais de recolha/caixas de visita para controlo analítico aos pontos ED1 e
ED2.

Os efluentes tratados na ETARI, tem origem em parte da reposição de água das tinas de lavagem de
tubo da galvanização, do lavador de gases bem como das purgas da caldeira. Ver diagrama
representativo no ponto 17.

Até ao final de 2019 o valor descarregado no coletor municipal era determinado por estimativa. No
seguimento do processo de verificação do RAA 2018, em outubro foi enviado email à entidade gestora
(CM Vale de Cambra), a solicitar esclarecimento quanto aos locais de recolha para análise. No
seguimento dos contactos estabelecidos, acordou-se a instalação de um caudalímetro para controlo
efetivo da quantidade de águas residuais descarregadas no coletor municipal.
No anexo 6 e anexo 7 segue informação trocada com a CM Vale de Cambra.

Face à contestação nº2 associada ao incumprimento da razão CBO5/CQO, registada pelo verificador
PCIP, foi solicitado à entidade gestora esclarecimento acerca do ponto de recolha, já que ao efetuar a
recolha na última caixa de saneamento existente dentro das instalações, já existe a mistura de águas
residuais industriais e domésticas.
Em resposta, foi enviado ofício pela entidade gestora com informação de novos parâmetros a
monitorizar a partir de 2020 e respetivos VMA associados. Neste conjunto já não é requerida a razão
CBO5/CQO.
No anexo 7 segue ofício da CMVC.

Foi contatado o subcontratado, solicitando quais os métodos utilizados. No anexo 8 estão referidos
os métodos utilizados.
Quanto ao limite de quantificação dos parâmetros em que não é possível avaliar a efetiva qualidade
da água residual tratada, foi solicitado ao laboratório a subcontratação da análise destes parâmetros a
outra entidade devidamente acreditada.
Ver anexo 9.

Ao solicitado nas alíneas a. b. c. ver anexo 10.
Face à alínea d. ver anexo 11.

O 3º separador de hidrocarbonetos foi instalado no início de 2018, daí não constar na LA anterior.
Por lapso, no formulário PL201811330003482 não foi inserido o referido separador de
hidrocarbonetos. No anexo 16, segue informação sobre os afluentes e efluentes, localização e ponto
de descarga de cada um dos separador de hidrocarbonetos.

Relativamente a este ponto, o valor (1648 kW) foi por lapso indicado no relatório da empresa
prestadora dos serviços de monitorização (SONDAR), quando o valor correto é 1636 kW. Já
solicitamos à SONDAR que proceda à correção nos relatórios emitidos a partir de 2020.

Ver anexo 12.

No anexo 13 e anexo 13.1, seguem os relatórios/boletins das medições atmosféricas realizadas no
ano de 2019.

A situação foi alertada pela entidade que efetuou a monitorização, sendo que a anomalia foi
posteriormente corrigida com a afinação do queimador. Na monitorização seguinte os valores de
oxigénio já estavam regularizados.

Os gases encaminhados à FF14 são provenientes das 2 tinas de decapagem, das tinas de
desengorduramento e da tina de fluxo. No ponto nº 17 é apresentado o diagrama esquemático.

A exaustão do forno da galvanização corresponde à exaustão da tina de galvanização.

2,00 m

Por lapso no formulário LUA foi indicado a bacia de retenção de 25 m3 no parque de resíduos PA6.
No local em causa, estão 3 reservatórios/tanques de alta densidade de 20 m3 cada. O primeiro
reservatório é para o ácido clorídrico (produto para as tinas de decapagem do tubo), sendo que os
outros dois reservatórios são destinados aos resíduos de ácido de decapagem (L.E.R. 110105),
proveniente das tinas de decapagem.
A bacia de retenção é comum aos três reservatórios e tem a capacidade de 126 m3.
De seguida apresenta-se foto e esquema da bacia de retenção.

11,74 m

O armazenamento das escórias de zinco é feito em paletes, sendo que a capacidade máxima de
armazenamento é de 4 paletes.

Em baixo segue fotos das barreiras acústicas instaladas no ponto R4.
No anexo 14 segue relatório do ruído.

Para facilitar a leitura, dividimos a informação solicitada em 2 peças desenhadas.
No anexo 15 – Parte 1 (Rede águas residuais e pluviais – Pontos captação de água – Parque de
resíduos;
No anexo 15 – Parte 2 (Fontes fixas e sistemas de tratamento – emissões difusas – Armazéns de
matéria prima e produto acabado – posto de combustível).

Ver resumo não técnico.

No anexo 11 (sistematização dos BREEF’s), está incluído o ICS.
NOTA: Considerar email enviado a 06 de setembro (ver em baixo) com correção do tipo de
galvanização.

No RAA de 2015 foi enviado à APA o relatório base com identificação dos resíduos perigosos e das
substâncias perigosas usadas na instalação. Até à data não foi dado qualquer parecer sobre o
documento enviado.
Aguarda-se informação de como proceder.

