Resumo não Técnico

1. Identificação do operador e da instalação, actividade e respectiva localização
1.1. Identificação do Operador e da Instalação/ Localização da instalação
Operador: Eurogalva, Galvanização e Metalomecânica. SA
NIF: 507011503
CAE: 28510– Tratamento r Revestimento de metais
Morada:Zona Industrial de Monte Grande, Rua Padre António Vieira, nº183, 4505-316,
Fiães, Santa Maria da Feira
Telefone: 256919080
Fax: 256919089
A Eurogalva está abrangida pelas actividades PCIP realizadas na instalação que são a
aplicação de revestimentos protectores de metal em fusão, incluída na categoria 2.3 c) do
Anexo I do Diploma PCIP (actividade PCIP principal) e tratamento de superfície de metais
por meio de processos químicos e electrolíticos, actividade incluída na categoria 2.6 do
Anexo I do Diploma PCIP (actividade PCIP secundária).

1.2. Identificação da Actividade
Actualmente, continuamos a galvanizar peças metálicas sem qualquer alteração no
processo com excepção da introdução de um novo banho de Passivação que se encontra
logo após a galvanização do material( tina de zinco fundido)
Com o objectivo de alargar a oferta dos serviços, face às necessidades apresentadas, aos
nossos clientes, a Eurogalva decidiu incluir um outro processo de acabamento, a Pintura.
Desta forma, na Eurogalva,por um lado o cliente tem acesso a um maoir número de
sistemas de protecção a dar ao seu material e por outro surgem novas oportunidades para
o desenvolvimento económico da empresa.

2. Resumo da descrição das emissões para os diversos receptores
2.1. Emissões para a Água
Todas as águas do processo produtivo irão ser tratadas na ETAR da empresa. Após
tratamento do efluente, as águas, já tratadas, são enviadas para um colector municipal. As
análises ao efluente tratado seão de acordo com o estabelecido pelo Regulamneto da
empresa INDAQUA de forma a dar cumprimento à legislação em vigor.

2.2. Emissões para a Atmosfera
A incluir no novo processo da Pintura existem 12 chaminés.
A sua monitorização será de acordo com o estabelevido pelas alterações à Licença
Ambiental.

2.3. Emissões Difusas
A Eurogalva irá proceder à valiação das possíveis emissões difusas nas várias cabines que
constituem o processo da pintura e pré-tratamento químico também afecto à pintura.

2.4. Emissões do ruído
2.4.1. Ruído Exterior
A Eurogalva procederá à avaliação do ruído de acordo com o Decreto-Lei nº9/2007 de 17
Janeiro de forma a verificar o cumprimento da.
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2.4.2. Ruído Interior
A Eurogalva procede à avaliação anual do ruído aos postos de trabalho com nível de ruido
superior ou igual a 85db. Pelo que seguindo a mesma prática e atendendo ao facto de
existitem novos postos de trabalho os mesmos serão também caracterizados. Toda a
informação é comunicada aos colaboradores e em caso de necessidade disponibilizados os
equipamentos de protecção indicidual adequados.

2.5. Resíduos
A Eurogalva continuará a proceder à eparação de resíduos de acordo com o estabelecido
pela Licença Ambiental. Todos os resíduos continuaram a ser encaminhados para gestores
licenciados com excepção dos que irão ser tratdos pela ETAR, que requerem outras
especificidades.
No novo processo de pintura os novos resíduos que se prevêm sãos os que resultam do
tratamento da ETAR, lamas da ETAR, lamas de pintura e granalha usada. No entanto a
quantidade da tipologia de alguns resíduos, já existentes, irá aumentar nomeadamente:
Absorventes contaminados, embalagens contaminadas, embalagens metálicas
contaminadas, filme estirável, barrotes de madeiras, cintas plásticas, tinteiros e toners,
lâmpadas.
Relativamente aos parques de resíduos,os mesmo terão que ser adaptados à nova
realidade, pelo que neste momento, ainda não dispomos de informação definitiva quanto
à organização dos mesmos.

