GALME – Galvanização e Metalização, Lda.

RESUMO NÃO TÉCNICO
INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO E ARMAZENAGEM DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS

1. ASPECTOS GERAIS

A GALME – Galvanização e Metalização, Lda, localiza-se no Lugar da Torre, Carregado,
Concelho de Alenquer, dedicando-se à galvanização, por imersão a quente de peças de aço.
Esta unidade industrial é um prestador de serviços, não tendo produção própria: recebe as
peças de diversos clientes, as quais, após um conjunto de operações, são devolvidas
devidamente galvanizadas.
A GALME iniciou sua actividade em 1979, tendo obtido autorização de laboração em 2001,
emitida pela Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo.

O processo de galvanização por imersão a quente é um tratamento anti-corrosivo para peças
em aço, que consiste na sua imersão em zinco líquido a cerca de 450ºC, ficando a peça
recoberta por uma cama de zinco, por forma a impedir a corrosão da mesma.
As operações que têm lugar na GALME são as seguintes:
a) Recepção do material
O material chega à instalação em bruto, sempre acompanhado por uma guia de transporte e
requisição, podendo as suas dimensões e peso serem muito variáveis.
b) Preparação do material
O material dá entrada na oficina e escolhe-se o método de preparação, tendo-se sempre em
atenção a forma como o material é pendurado. Isto pode ser feito com arames, se a peça é
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pequena, ou por correntes se as peças são de maiores dimensões. É essencial que o material
seja bem atado.

c) Decapagem
Como as peças chegam à GALME cobertas por uma camada mais ou menos fina de ferrugem,
gorduras e é necessário retirar estes elementos indesejáveis. Isto é feito num conjunto de 9
tinas de ácido clorídrico.
Estes banhos, para além do ácido clorídrico diluído, contêm um inibidor à base de tensioactivos
que permitem, para além de desengordurar as peças, atenuar a formação de aerosóis.
As peças ficam mergulhadas até que todos os elementos indesejáveis sejam removidos, o que
pode durar mais ou menos tempo, de acordo com o estado de oxidação e sujidade da
superfície.

d) Lavagem
O material é mergulhado numa tina de lavagem para eliminação da acidez que as peças
transportam.
e) Fluxagem com regerenação
Esta operação consiste em mergulhar as peças num banho com o objectivo de se obter uma
superfície uniforme, o que permite acelerar a galvanização. Este banho, para além de água,
contem um sal duplo de cloreto de zinco e de amónio. O banho é aquecido o que contribui para
diminuir a sua viscosidade e permitir que chegue a todos os recantos das peças.

f) Galvanização
Finalmente as peças são mergulhadas num banho de zinco fundido a 450ºC, onde vai ter lugar
a reação de galvanização.
As peças são imersas no banho de zinco e quando atingem os 250ºC inicia-se a reação de
galvanização propriamente dita, formando-se à superfície das peças, primeiro uma camada de
ferro - zinco e sobre esta, uma camada exterior de zinco puro.
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Para proteger os trabalhadores das projecções de zinco líquido e para criar um espaço fechado
e estanque que permite a recolha eficaz dos gases e poeiras produzidos, o forno é coberto por
uma estrutura em aço durante o tempo que dura a operação.
À superfície do banho de zinco, após a galvanização, acumulam-se cinzas resultantes das
impurezas que as peças ainda arrastavam combinadas com óxidos de zinco. Só depois de
limpo o banho à superfície, se inicia a emersão das peças do banho.

g) Arrefecimento
Depois de galvanizado e escorrido, o material é arrefecido em água ou ar ambiente.
Em geral, peças em chapa fina ou de estruturas com muitas soldaduras, o arrefecimento é
efetuado ao ar para evitar empenos ou deformações.

i) Inspeção, acondicionamento e pesagem:
Após arrefecidas, as peças são inspecionadas para se avaliar se há defeitos e, em seguida,
são acondicionadas, embaladas, pesadas, identificadas, colocadas no parque de expedição e
carregadas quando o cliente as vem buscar à GALME.

2. EMISSÕES PARA OS MEIOS RECEPTORES
2.1. Efluentes líquidos
Da actividade da GALME resultam águas residuais domésticas, provenientes das casas de
banho, duches, lavatórios e refeitório, que são igualmente descarregadas na rede de
saneamento do Carregado.
Relativamente às águas pluviais, são recolhidas a partir dos telhados e das zonas
impermeáveis não cobertas. Trata-se de águas não contaminadas que serão descarregadas na
rede pluvial do Carregado.
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2.2. Resíduos
Quanto aos resíduos gerados na GALME, todos são armazenados temporariamente em
parques próprios e devidamente protegidos, não resultando quaisquer lixiviados.
Da instalação, os resíduos são transportados por agentes autorizados para operadores
devidamente licenciados para procederem à sua valorização ou eliminação.

2.3. Emissões atmosféricas
No que respeita à poluição atmosférica, existem duas fontes pontuais:


Uma resultante da queima do gás natural, combustível utilizado para aquecer o forno da
galvanização, não sendo estas emissões sujeitas a qualquer tratamento, pelo facto de,
da combustão de gás natural, resultarem anidrido carbónico e vapor de água.



A segunda resulta do forno de zinco fundido, já que se formam gases e poeiras,
aquando da operação de galvanização. Estes gases e poeiras são aspirados e tratados
num filtro de mangas, onde ficam retidas as poeiras. Os ensaios realizados revelam o
cumprimento dos valores paramétricos estabelecidos na lei.

Quanto à poluição difusa, ela é proveniente essencialmente dos banhos de decapagem. No
entanto, devido à utilização de inibidor, estas emissões são pouco significativas e, de qualquer
modo, circunscritos ao local de trabalho. A boa ventilação natural existente provoca uma boa
renovação do ar.

2.4. Ruído
Finalmente, no que concerne ao ruído, o estudo feito revela que os limiares legais não são
atingidos, não provocando a actividade desta unidade qualquer incómodo a nível sonoro.
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