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Resumo 

 

A rede de drenagem de efluentes industriais e pluviais na Iberol foi projetada há várias décadas e 

adaptada aos processos implementados actualmente. Assim, torna-se útil verificar o seu estado de 

conservação. 

Parte do efluente industrial produzido na Iberol é encaminhado para uma empresa vizinha para pré-

tratamento físico-químico antes de ser descarregado no coletor municipal de esgoto para posterior 

tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais local. Os restantes não necessitam de ser 

pré-tratados ou o seu conteúdo químico perigoso exige que sejam tratados externamente por uma 

empresa licenciada. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o estado atual do sistema de drenagem de efluentes 

industriais e de águas pluviais, identificando quaisquer problemas de infraestrutura e propor soluções 

para a sua melhoria. Paralelamente, as várias fontes de efluentes líquidos tiveram de ser 

caracterizadas, a fim de verificar se a(s) solução(ões) actual(ais) são adequadas. 

Amostras de efluentes dos diferentes locais foram colhidas e analisadas. Os resultados obtidos foram 

comparados com os registos diários da empresa. Verificou-se que os limites de pH, SST, óleos e 

gorduras impostos para descarga no coletor são cumpridos, embora haja algumas dificuldades no 

cumprimento do valor limite de emissão de CQO. 

Após a observação de toda a rede de efluentes e identificação de todos os locais que necessitavam 

de melhorias, procuraram-se soluções adequadas. Para cada um dos serviços, foi fornecido um 

caderno de encargos aos fornecedores para a apresentação de propostas. Foram estabelecidos 

parâmetros que permitiram a seleção da proposta mais ajustada em cada caso. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: optimização da rede de efluentes, produção de biodiesel, carência química 

de oxigénio, pH, sólidos suspensos totais, óleos e gorduras.  



   

 

Abstract 

 

The drainage network for industrial and rainwater effluents at Iberol was designed several decades 

ago and has been adapted to the processes implemented nowadays. Thereafter, it becomes useful to 

check its conservation status.  

Part of the industrial effluent produced at Iberol is piped to a neighbor company for physico-chemical 

pretreatment before being discharged into the municipal sewage collector for further treatment in the 

local Waste Water Treatment Plant. The remaining either do not need to be pretreated or its 

hazardous chemical content require it to be treated outside by a licensed company. 

This work aims to analyze the current state of the drainage system for industrial and rainwater 

effluents, identifying any infrastructure problems and to propose solutions for its improvement. In 

parallel the various sources of liquid effluents had to be characterized, in order to verify if the current 

solution(s) are adequate.  

Samples of effluents from the various sites were collected and analyzed. The results obtained were 

compared with the daily records from the company. It was verified that the limits of pH, TSS, oils and 

grease imposed for collector discharge are met, although there are some difficulties in complying with 

the COD emission limit value. 

After the observation of the entire effluent network and identification of all locations in need of 

improvement, appropriate solutions were sought. For each of the services, a set of specifications were 

given to suppliers for the presentation of proposals. Parameters were established that allowed the 

selection of the most adjusted proposal in each case. 

 

 

 

 

 

 

Key-words: optimization of effluent network, biodiesel production, chemical oxygen demand, 

pH, total suspended solids, oils and fats.  
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

 

As indústrias são responsáveis pela produção de efluentes com características distintas dos efluentes 

domésticos originados pela população comum, e que por isso merecem especial atenção. A empresa 

produtora dos efluentes é responsável pela correcta gestão dos mesmos. Estes podem ser tratados 

nas instalações da própria empresa, se esta tiver capacidade para tal. Caso contrário poderão ser 

enviados para uma ETAR, mediante a existência de uma licença de descarga, desde que se 

cumpram os valores limite de emissão (VLE). Assim, por vezes é necessário efectuar um 

pré-tratamento antes da descarga para a ETAR. As ETAR municipais estão obrigadas ao 

cumprimento de legislação relativa à qualidade do efluente lançado em meio hídrico, que deverá 

garantir que este não alterará a qualidade e as características dos rios ou afluentes onde for libertado. 

Outra opção diponível é a contratação de serviços a uma empresa externa, para recolha e 

processamento de efluentes. 

As empresas devem seguir as melhores técnicas disponíveis, dadas pelos Best available techniques 

Reference document (BREF), documentos de referência sobre Melhores técnicas disponíveis (MTD). 

As MTD consistem em técnicas utilizadas tanto no projecto, como na construção e exploração de 

uma instalação fabril, de forma a que se garanta a protecção do ambiente, com o mnimo impacto 

ambiental e de forma economicamente viável a uma escala industrial. (1) 

Actualmente não estão definidas as MTD especificamente para os efluentes resultantes do processo 

de produção de biodiesel, no entanto devem seguir-se os BREF for Large Volume Organic Chemical 

Industry (BREF LVOC), que indica quais as medidas a tomar neste sector de actividade. (2) 

Do processo de produção de biodiesel resultam efluentes contendo metanol, glicerina, sabões, 

ésteres, ácidos inorgânicos, sais, entre outros resíduos. Alguns dos processos que originam efluentes 

são a lavagem do biodiesel, a produção de água osmotizada para o processo ou a extracção de óleo. 

Os efluentes gerados na produção de biodiesel têm geralmente elevados valores de CQO, CBO, SST 

e óleos e gorduras, assim como outros poluentes menos frequentes. De acordo com Boornazian e 

Smith (3) os valores do CBO podem variar entre 4500 mg/L e 37000 mg/L, enquanto os SST podem 

atingir os 2130 mg/L, valores muito superiores aos obtidos para uma água doméstica. A qualidade do 

efluente produzido está directamente relacionada com a eficiência do processo que lhe dá origem. 

A glicerina pode ser refinada e vendida, tornando-se um sub-produto com interesse económico. 

Quando a empresa produtora não tem capacidade para o fazer pode reecaminhar este efluente para 

uma empresa externa de tratamento e valorização de resíduos. As ETAR poderão ter dificuldade em 

lidar com este efluente devido à sua viscosidade e densidade. Quanto ao metanol que não foi 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/lvoc.html
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/lvoc.html


   

 

consumido na reacção, este deve ser recuperado e introduzido novamente no processo, reduzindo a 

formação de efluentes. (3) 

Outro modo de reduzir o volume de efluente produzido é através da substituição dos solventes 

utilizados na lavagem do biodiesel por resinas de troca iónica. Ao passar o biodiesel por uma coluna 

com este enchimento os resíduos presentes no biodiesel, tais como sais, sabões, água ou glicerina 

irão ligar-se ao enchimento, obtendo-se biodiesel refinado. Os sub-produtos podem ainda ser 

recuperados, através da adição de metanol, que promove a libertação de glicerina, sendo o metanol 

recuperado e reutilizado neste processo. Este processo vai originar outro resíduo, o enchimento, que 

após várias utilizações deverá ser substituído e enviado para valorização. (3) 

Devido ao risco que acarreta o processamento de efluentes com glicerina, solventes ou vestígios de 

biodiesel, sugere-se que as produtoras de biodiesel sejam impedidas de enviar efluentes com estas 

características para ETAR, ou caso haja envio após pré-tratamento que se faça um controlo rigoroso 

da sua qualidade. Sugere-se também que um efluente contendo glicerina seja vendido ou enviado 

para ETAR preferencialmente, caso não seja possível deve ser enviado para uma empresa externa 

de tratamento de resíduos ou devem fazer-se alterações no processo, de forma a utilizar colunas de 

troca iónica para o processamento do biodiesel. Sugere-se ainda que se comercialize a glicerina,e 

quando isso não for viável deve procurar-se autorização para descarga em aterro em vez da 

descarga para ETAR. No caso dos efluentes conterem metanol ou vestígios de biodiesel deve ter-se 

especial atenção, pois existe risco de explosão caso sejam drenados através de tubagens, por isso 

devem ser tomadas medidas para minimizar a concentração destes poluentes no efluente antes de se 

efectuar uma descarga. (3) 

 

 

1.2 Biodiesel 

 

Ao longo do último século houve um crescimento drástico da população mundial, ao contrário do que 

acontecia antes desta época, em que a taxa de crescimento mundial era muito reduzida. De 1900 a 

2000 assistiu-se a um crescimento da população mundial de 1,5 até 6,5 mil milhões de pessoas. As 

actuais previsões apontam para uma redução na taxa de crescimento, no entanto estima-se que em 

2050 a população mundial atinja os 9,2 mil milhões de pessoas. Esta expansão, associada ao 

aumento do rendimento médio irá levar a maiores consumos alimentares, de água, de energia e de 

produtos industriais. Com base neste cenário prevê-se um aumento na pressão sobre os recursos 

materiais e energéticos disponíveis. Para fazer face a esta necessidade devem procurar-se soluções 

que permitam um crescimento ambiental, social e economicamente sustentável. (4) (5) 

Com o aumento das necessidades energéticas deu-se um aumento no consumo de energias fósseis, 

originando outros problemas. Trata-se de um recurso natural não renovável cujo consumo tem um 

profundo impacto ambiental que já é notório. A utilização destes combustíveis leva à emissão de 
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diversos gases de combustão, entre eles o dióxido de carbono, um dos gases responsável pelo efeito 

de estufa, entre outros gases poluentes. De facto têm sido registados valores crescentes de dióxido 

de carbono na atmosfera, bem como de outros gases de efeitos de estufa, tais como o metano e o 

óxido nitroso. (6) 

Associada à crescente necessidade energética surge uma maior consciencialização ambiental. Em 

1997 é assinado o Protocolo de Quioto, um tratado internacional que tem como objectivo limitar as 

emissões de GEE nos países-membro em cerca de 5% em relação aos níveis de 1990 durante o 

período de 2008 a 2012. (7) (8)  

Grande parte do consumo de combustíveis fósseis mundial é registado no sector dos transportes. Na 

União Europeia representava 33,2% do consumo energético total em 2014, como se pode verificar na 

Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Consumo final de energia como percentagem do consumo total na União Europeia em 
2014. (9) 

 

As necessidades energéticas neste sector também têm tendência para crescer. Na Figura 2 pode 

verificar-se que as estimativas de consumo energético mundial no sector dos transportes apontam 

para um aumento gradual, essencialmente devido ao aumento no consumo energético nos países 

fora da OCDE. 

Como alternativa aos combustíveis de origem fóssil surgiram os biocombustíveis. Os biocombustíveis 

dividem-se entre bioetanol, biodiesel, biogás, biometanol, bioéter dimetílico, bio-ETBE (bioéter etil-ter-

butílico), bio-MTBE (bioéter metil-ter-butílico), biocombustíveis sintéticos biohidrogénio e óleo vegetal 

puro obtido a partir de plantas oleaginosas. O biodiesel, também conhecido como FAME (Fatty Acid 

Methyl Esters) é uma mistura de ésteres metílicos de ácidos gordos obtida a partir de óleos vegetais 

ou animais. A reacção que lhe dá origem consiste na mistura de triglicéridos presentes no óleo com 

um álcool na presença de um catalisador, como pode ser verificado na Figura 3. (10) 



   

 

 

Figura 2 – Estimativas de consumo energético no sector dos transportes para os países da 
OCDE e fora da OCDE, de 2012 a 2040.  (11) 

 

 

 

Figura 3 - Reacção química da produção de biodiesel. (Adaptado de (12)) 

 

Actualmente a maior parte dos veículos em circulação na União Europeia permite a utilização de 

combustíveis com pequenas percentagens de biodiesel misturado, sem que seja necessária qualquer 

adaptação. Grande parte destes possibilita que se utilizem misturas com 10% ou mais de biodiesel na 

sua composição. A utilização de biodiesel em detrimento dos combustíveis fósseis permite ainda 

reduzir a dependência energética no sector dos transportes, ao mesmo tempo que minimiza o 

impacto ambiental causado, reduzindo as emissões de dióxido de carbono, partículas e outros gases. 

Este produto é biodegradável e tem ainda um impacto positivo na agricultura, ao permitir a utilização 

de campos para outras colheitas. A utilização de óleos alimentares usados como matéria-prima 

constitui também uma vantagem, pois permite a valorização de um resíduo. Contudo os custos de 

produção de biodiesel são superiores aos do diesel convencional. Em Portugal, a maior parte da frota 

automóvel utiliza gasóleo. Para fomentar a produção e consumo de biocombustíveis o governo 

Português aprovou em 2006 isenções (parciais ou totais, consoante a dimensão dos produtores no 

imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) nos biocombustíveis incorporados no gasóleo ou 

gasolina utilizados nos transportes. Estas isenções terminaram em 2011. (10) (13) 

catalisador 
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Também foram criadas directivas internacionais que promovem a utilização de biocombustíveis. A 

Directiva 2009/28/CE que revoga as anteriores (Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE) define que até 

2020 se deve consumir 20% de energia de fontes renováveis na União Europeia, sendo que o valor 

estabelecido pelo Governo Português foi de 31%, e 10% de energia de fontes renováveis nos 

transportes, constituindo um dos objectivos 20-20-20 do pacote clima-energia 2020. Portugal assume 

assim metas bastante ambiciosas. Pode consultar-se a Figura 4 para comparação dos valores 

registados em 2014 e os objectivos para 2020 nos países da EU. Mais tarde o Decreto-lei Português 

nº 117/2010 estabelece os limites de incorporação obrigatória de biocombustíveis nos combustíveis 

convencionais para 2011 em 5%, aumentando de forma gradual até se atingirem os 10% em 2020. 

(14) (15) 

 

 

Figura 4 – Consumo de energias de fontes renováveis como percentagem da energia total 
comsumida nos estados membro da UE. (16) 

 

 

Actualmente o mercado dos biocombustíveis continua em franca expansão. Os dados referentes à 

produção na EU podem ser consultados na Figura 5. Mundialmente espera-se que a procura 

ultrapasse os 30 exajoules em 2050, tal como se pode verificar na Figura 6. 

 

 



   

 

 

Figura 5 – Produção de biocombustíveis líquidos na EU. (16) 

 

 

Figura 6 – Procura de biodiesel por região, de 2010 a 2050. (17) 

       

 

1.3 Caso de estudo 

 

A Iberol – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A. situa-se na área industrial de 

Alhandra, na EN 10, Quinta da Hortinha, na União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes 

e Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa e dedica-se ao aproveitamento 

industrial e comercialização de sementes oleaginosas e seus derivados e à produção e 

comercialização de biocombustíveis e seus sub-produtos. 
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A empresa foi constituída em 1968, com a denominação Iberol – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, 

SA. E tinha como actividades a transformação e o comércio de farinhas, óleos alimentares e 

oleaginosas. Em 1998 a empresa é integrada no grupo NUTASA, dedicado à produção e 

comercialização de alimentos compostos para animais e óleos alimentares. Neste período efectua-se 

um processo de modernização da empresa, através da substituição de algum equipamento, 

permitindo um aumento de capacidade de produção, a automação do processo e melhorias nos 

desempenhos técnico e ambiental. De forma a rentabilizar a empresa e tendo em consideração as 

Directivas Europeias e protocolos internacionais que promovem a utilização de biocombustíveis e 

outros combustíveis renováveis no sector dos transportes e a redução da emissão de gases com 

efeito de estufa (Directiva 2003/30/CE e protocolo de Quioto), em 2006 conclui-se a construção da 

fábrica de produção de biodiesel a partir de óleos vegetais de sementes oleaginosas (soja, colza e 

palma, essencialmente). A Iberol torna-se a primeira fábrica de produção de biocombustíveis em 

Portugal, passando a ser essa a principal actividade da empresa. Em Abril de 2006 iniciou-se a 

entrega de biodiesel ao primeiro cliente. A empresa fornece alguns clientes, entre eles a Galp 

Energia, a BP, a Cepsa e a Repsol. (18) (19) (8) 

Desde 2010 mais de 50% do capital da empresa pertence a uma sociedade gestora de fundos de 

risco, o grupo ECS Capital, líder nacional no mercado de private equity. (18) 

As instalações fabris possuem boas condições de acesso, visto que além de ligação à EN10, 

a empresa tem ainda um cais junto às suas instalações fabris, que permite a descarga de 

oleaginosas através de barcaças, e um ramal próprio, com ligação à linha ferroviária do Norte e que 

permite a expedição de produtos por via ferroviária. Na Figura 7 é possível verificar a localização da 

empresa e a proximidade às vias referidas.  

A empresa tem capacidade para a produção anual de 110 000 t de biodiesel, 80 000 t de soja integral 

tostada (full-fat) e para a extracção de 550 000 t de grão de soja e 300 000 t de grão de colza, 

mantendo a liderança no mercado nacional de biocombustíveis e uma posição de relevo no mercado 

nacional de farinhas e bagaços para alimentação animal. (20) 

Actualmente a empresa é uma das maiores no sector químico em Portugal, com um volume de 

negócios de cerca de 150 milhões de euros no ano de 2015, e procura de forma contínua melhorar os 

processos, aumentando a sua eficiência. (21) 

 



   

 

 

Figura 7 – Localização da Iberol e vias de acesso (22). 

 

 

1.4 Produção de efluentes 

 

Diariamente são produzidos na Iberol efluentes com origem em processos distintos, que por essa 

razão terão composições diferentes. Assim, o destino deste é definido consoante o processo que lhe 

deu origem. Na Figura 8 e Figura 9 encontram-se esquematizados os principais processos. 

A semente é recepcionada nas instalações, podendo chegar por via ferroviária, rodoviária ou fluvial e 

é armazenada nos silos. Inicialmente faz-se uma limpeza da semente, de modo a garantir que são 

removidas as impurezas presentes, através da passagem por separadores gravimétricos e electro-

magnéticos. 

Segue-se a preparação da semente para o processo de extracção de óleo, que varia consoante o tipo 

de semente utilizada. No caso da semente de soja esta é triturada antes de seguir para tratamento 

térmico, de forma a facilitar a extracção de óleo. O circuito de preparação passa pelo 

condicionamento da semente, que consiste no cozimento através da utilização de vapor indirecto, 

cais 

EN10 
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permitindo aumentar a plasticidade da semente. Segue-se a laminagem, processo através do qual se 

aumenta a área de contacto com o solvente, dando origem aos flocos. Quando utilizada semente de 

colza esta sofre expansão com aplicação de vapor, que ao aumentar a pressão e temperatura irá 

provocar o rompimento da parede das células de armazenamento de óleo, com libertação do mesmo. 

De seguida ocorre a prensagem destes flocos e o arrefecimento. O óleo obtido nesta etapa passa de 

seguida por processos de decantação, centrifugação e é armazenado. 

O passo seguinte é a extracção do óleo, que se consegue utilizando um extractor rotativo com 

caçambas preenchidas com flocos, os quais são aspergidos em contra-corrente com uma mistura de 

óleo com hexano em quantidades decrescentes. Desta separação obtém-se a miscela pelo fundo das 

caçambas, que consiste numa mistura de óleo e hexano, e os flocos sem óleo. A miscela obtida é 

destilada, enquanto o bagaço de oleaginosa e os flocos sem óleo são encaminhados para um 

dessolventisador-tostador-secador, onde ocorre cozimento do bagaço. Neste último passo 

recuperam-se o hexano e o vapor de água através de processos de evaporação e secagem com 

injecção de ar quente. Dá-se ainda uma segunda secagem, de forma a permitir obter as condições de 

temperatura e humidade pretendidas para o bagaço seco, um dos produtos finais, que segue para 

armazenagem. O solvente e água recuperados são reutilizados no processo. A destilação da miscela 

permite a separação do solvente utilizado, o hexano, do óleo na mistura.  

O óleo obtido é denominado bruto e tem uma elevada quantidade de fosfatídeos 90% hidratáveis, que 

levam à formação de gomas e que por esse motivo devem ser removidos. Assim, o óleo passa por 

um processo de desgomagem física com a adição de água, que promove a mudança dos fosfatídeos 

da fase hidrofóbica para a fase hidrofílica, originando gomas insolúveis mais densas do que o óleo. 

De seguida ocorre centrifugação para separação dos dois produtos. O óleo à saída da centrifugação 

é seco sob vácuo e posteriormente arrefecido e armazenado. 

Para a produção de biodiesel é ainda necessário promover a libertação dos ácidos gordos não 

hidratáveis. Desta forma, faz-se a desgomagem química do óleo desgomado fisicamente através da 

adição de ácido fosfórico, formando ácido fosfatídico. Esta reacção aumenta a acidez do meio e por 

isso torna-se necessário neutralizar os ácidos gordos livres, bem como o ácido adicionado em 

excesso, utilizando-se para isso soda cáustica em excesso e aquecimento, num processo 

denominado saponificação.  

Com recurso a centrifugações separa-se o óleo desgomado neutro das pastas de neutralização, um 

sub-produto composto por gomas e sabões e que é enviado para tanques de expedição. O óleo 

neutro recuperado após centrifugação é lavado com água quente osmotizada e ácido cítrico para 

remoção da pasta residual e nova correcção de pH. A água recuperada nesta fase é encaminhada 

para o slop, sendo posteriormente encaminhada para tratamento na ETARI da empresa parceira. 

Segue-se uma nova centrifugação, após a qual o óleo obtido sofre secagem sob vácuo com o 

objectivo de reduzir o teor em humidade. A água vaporizada é condensada para recolha de efluentes 

da centrífuga. Após a secagem, o óleo passa por um economizador e é arrefecido num permutador 

de placas. 

 



   

 

 

 

Figura 8 – Esquema simplificado dos processos de preparação e extracção. (Adaptado de (20)) 

 

 

Figura 9 – Esquema simplificado dos processos de neutralização, transesterificação e 
purificação do biodiesel e sub-produtos. (Adaptado de (20)) 
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A produção do biodiesel dá-se através do processo de transesterificação, que consiste na reacção do 

óleo neutro com metanol em excesso e um catalisador, o metilato de sódio, formando ainda um 

sub-produto, a glicerina.  Faz-se uma centrifugação para recuperação da glicerina, que é 

posteriormente enviada para armazenagem e expedição. O biodiesel obtido passa ainda por um 

processo de lavagem e secagem, sendo encaminhado posteriormente para armazenagem e 

expedição. 

 Da centrifugação recupera-se uma mistura de glicerina, água, metanol e sabões. Através de adição 

de ácido clorídrico transformam-se os sabões em ácidos gordos que são separados por decantação. 

A restante mistura de metanol, água e glicerina passa por um processo de destilação para 

recuperação do excesso de metanol. Finalmente é evaporada parte da água presente na glicerina de 

modo a permitir obter um subproduto mais valioso. Esta água evaporada após condensar constitui o 

efluente que tem uma elevada concentração de metanol e elevada carga orgânica, sendo por isso 

necessário o envio deste efluente para tratamento por empresa externa licenciada. O efluente da 

transesterificação é o único que segue este destino. 

Na central de vapor são produzidos efluentes, resultantes do processo de produção de água 

osmotizada necessária para o processo. Como resultado da osmose inversa forma-se um caudal de 

rejeitado com um elevado teor em sais, que é enviado para colector municipal. 

À excepção do efluente resultante do processo de transesterificação, o efluente industrial da empresa 

é enviado para pré-tratamento numa ETARI de uma empresa parceira, localizada nas imediações. 

(18) 

 

 

1.5 ETARI da Biovegetal 

 

Parte do efluente industrial produzido na Iberol tem composição que não permite o seu envio directo 

para tratamento na ETAR, sem que antes exista um pré-tratamento. Assim, o efluente dos processos 

de extracção e neutralização, da produção de vapor e de ar comprimido são enviados para pré-

tratamento na ETARI na Biovegetal, uma empresa parceira localizada nas imediações. Este pré-

tratamento consiste num trattamento físico-químico com o objectivo de reduzir o valor de sólidos 

suspensos totais (SST) e de óleos e gorduras (O&G) no efluente, bem como corrigir o seu pH, de 

forma a que seja possível cumprir os VLE para tratamento na ETAR de Alverca. 

A Biovegetal – Combustíveis Biológicos e Vegetais S.A. é uma empresa produtora de biodiesel a 

partir de óleos vegetais neutralizados ou refinados obtidos a partir de semente de soja, colza ou 

palma, gordura animal e óleos alimentares usados. A empresa também comercializa sub-produtos do 

processo - glicerina e ácidos gordos. A sede e as suas instalações fabris localizam-se na zona 

industrial de Alhandra, na Quinta da Hortinha, a Norte da Iberol (Figura 10).  



   

 

 

Figura 10 – Mapa com localização da Biovegetal e Iberol. (22) 

 

A Biovegetal recebe na sua ETARI parte do efluente industrial produzido na Iberol para pré-

tratamento, antes do mesmo ser enviado para o Colector Municipal. O contrato estabelecido entre as 

duas empresas define que a qualidade do efluente é da responsabilidade da Iberol assim que chegue 

às suas instalações. A quantidade de efluente enviado para pré-tratamento é controlada através de 

um contador à saída da Iberol. (23) 

O efluente enviado sofre um pré-tratamento, que consiste num tratamento físico-químico, tal como 

descrito na Figura 11.  

 

 

Figura 11 – Diagrama simplificado do tratamento na ETARI. (24) 
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O inicio do processo de pré-tratamento tem como finalidade preparar o efluente para o tratamento 

que se segue e proteger equipamentos, tal como válvulas e bombas. A recepção dos efluentes faz-se 

por pipeline, sendo estes encaminhados para o tanque 1 (T1), onde se dá a separação de gorduras 

sobrenadantes através de raspadores de superfície e a deposição de sólidos. A água que sai de T1 

passa sequencialmente para o tanque 2 (T2) e o tanque 3 (T3), que comunicam pela parte inferior. 

Nos tanques T2 e T3 encontram-se os agitadores.  

As gorduras provenientes de T1 são acumuladas no tanque das pastas, localizado fora da ETARI. É 

feita uma separação de água por decantação, sendo as pastas enviadas por camião cisterna para 

tratamento e a água recuperada volta para a ETARI. 

O tratamento físico-químico continua com a coagulação, através da adição de um coagulante 

orgânico e outro inorgânico, com o objectivo de neutralizar as partículas com carga eléctrica e formar 

microflocos. 

A floculação dá-se utilizando um floculante orgânico catiónico, que promove a agregação e adsorção 

dos microflocos, tornando-os mais densos. Para que se faça uma eficiente floculação é necessário 

ainda corrigir o pH da água a tratar, com adição de soda cáustica. 

A água resultante do processo de coagulação e floculação entra no flotador, onde é misturada com ar 

dissolvido, levando à formação de microborbulhas que se introduzem nos flocos e os arrastam até à 

superfície. As lamas acumuladas à superfície são removidas por raspador e enviadas para o fosso 

intermédio das pastas, de onde são reencaminhadas para o tanque de recolha exterior. Desse tanque 

serão enviadas para o tanque final em utilização. 

Depois de finalizado o tratamento, as águas residuais são enviadas para a Iberol através de pipeline, 

sendo acumuladas num reservatório com essa finalidade antes de serem encaminhadas para 

descarga no Colector Municipal. O volume de efluente reenviado é medido através de um contador 

localizado à saída do flotador. A qualidade do efluente resultante do pré-tratamento é controlada 

através da recolha de uma amostra diária do efluente à saída do último equipamento, um flotador. A 

amostra recolhida é enviada para análise no laboratório da Iberol. 

 

 

1.6 ETAR Alverca 

 

No passado as águas residuais provenientes do Sistema de Saneamento de Alverca do Ribatejo não 

sofriam qualquer tipo de tratamento, sendo directamente drenadas para a ribeira da Verdelha, um 

afluente do Rio Tejo, contribuindo para a poluição de ambos. As preocupações com o impacto 

ambiental causado pela inadequada drenagem dos efluentes levaram à construção desta ETAR. 

A ETAR localiza-se na freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, nas 

imediações da linha do Norte. A vista aérea sobre a ETAR pode ser observada na Figura 12.  



   

 

 

Figura 12 – ETAR de Alverca. (25) 

 

Tem como objectivo efectuar o tratamento dos efluentes produzidos na união de freguesias de 

Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Calhandriz, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Vialonga. Esta 

estação foi projectada com capacidade para o tratamento de 188 243 habitantes equivalentes no ano 

horizonte do projecto, 2020, com um caudal médio de 20 000 m
3
/dia e entrou em funcionamento em 

Dezembro de 2010. (26) 

Os efluentes enviados pela Iberol para o colector municipal são enviados para tratamento nesta 

ETAR. A construção da estação elevatória do Sobralinho permitiu a descarga de efluentes da 

empresa para o Colector Municipal. 

O efluente é inicialmente direccionado para tanques de homogeneização e equalização com 

capacidade para 8000 m
3
, com o objectivo de regularizar o caudal de entrada no tratamento. O 

efluente passa então por um tamisador rotativo parafuso de Arquimedes, que permite a remoção de 

areia através da filtração da água. A água segue então para dois decantadores lamelares 

rectangulares “Sedipac 3D” que incluem gradagem mecânica para remoção de sólidos, 

desarenamento, desengorduramento e decantação primária com alta eficiência. A lama recolhida por 

raspagem no fundo do decantador passa por um processo de espessamento gravítico e é enviada 

para o tanque de lamas mistas. De seguida efectua-se o tratamento secundário, enviando a água 

para três tanques de arejamento a funcionar em paralelo. Nestes tanques faz-se a degradação da 

matéria orgânica biodegradável presente na água. A água é então enviada para três decantadores 

secundários no fundo dos quais se acumulam as lamas secundárias, constituídas por microrganismos 

e matéria orgânica residual. Os resíduos acumulados junto à superfície também são recolhidos e 

obtém-se o clarificado. A água passa ainda por um sistema de desodorização. Parte da água tratada 

é enviada para tratamento terciário, com nova filtração, para reaproveitamento de água na própria 

ETAR e numa das estações elevatórias a que está ligada. Em situções de caudal de ponta utiliza-se 
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outro equipamento destinado ao tratamento de efluentes pluviais, que não necessitam de tratamento 

biológico. Trata-se do equipamento “Densadeg 2D”, um decantador lamelar que efectua um 

tratamento primário avançado com utilização de reagentes. (27) (28) (29) 

As lamas resultantes são concentradas, utilizando-se para isso um espessador mecânico e um 

flotador. De seguida são recolhidas num tanque de homogeneização e enviadas para tratamento num 

digestor anaeróbio com agitação por gás. Por fim reduz-se o teor final de humidade presente nas 

lamas através de filtros de banda ou de centrífugas e procede-se à sua estabilização pela adição de 

cal, sendo posteriormente armazenadas num silo. (28) 

Após tratamento nesta ETAR o efluente segue para a ribeira da Verdelha, em Verdelha de Baixo. Os 

sólidos obtidos são enviados para o aterro sanitário do Mato da Cruz, em Alverca. 

É de extrema importância garantir que se cumpram os valores limite de emissão que vigoram no 

Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais de Vila Franca de Xira, apresentados 

noTabela 1.  

 

Tabela 1 - Valores limite de emissão de parâmetros característicos das águas residuais 
industriais na ETAR de Alverca. (30) 

 

 

Uma descarga fora destes valores poderá ter consequências tanto para a indústria produtora 

dos efluentes, que fica sujeita a uma sanção imposta pelos SMAS, entidade responsável pela 



   

 

estação, como para a ETAR que recebe o efluente, pois o seu funcionamento poderá ficar 

comprometido. Devem ter-se em consideração principalmente os valores de pH, carência química de 

oxigénio (CQO), SST e O&G, parâmetros esses que são controlados mensalmente pela ETAR no 

efluente enviado pela Iberol. 

 



 

17 

 

2. Descrição e análise das redes de efluentes industriais e 

pluviais  

  

Neste capítulo faz-se uma descrição do actual estado da rede de efluentes da fábrica. Inicialmente 

fez-se a recolha de toda a informação existente sobre o tema, incluindo plantas com a localização das 

câmaras de visita, sumidouros, caixas e tanques, dimensões de condutas e tanques. Posteriormente 

fez-se uma verificação da rede, tomando nota dos problemas ou situações a melhorar. Com base na 

planta recebida fez-se uma actualização da mesma, assinalando os sumidouros ou ligações a 

câmaras de visita em falta. 

Para facilitar a análise a efectuar utilizaram-se códigos. Os sumidouros foram numerados através do 

código GXXX e as caixas de acesso às válvulas de controlo de efluentes com código CXX, em que 

XXX e XX correspondem a números. Às câmaras de visita das redes doméstica, industrial e pluvial já 

tinha sido atribuído um código, apesar de só se encontrar em plantas antigas. Utiliza-se a designação 

P.X.X, R.X.X e I.X.X para câmaras de visita das redes pluvial, doméstica e industrial, 

respectivamente. Na Figura 13 é possível observar a planta das instalações. Para maior detalhe 

consultar o Anexo C – plantas. 

 

 

Figura 13 – Pormenor da planta das instalações com identificação da rede de efluentes 
industriais e pluviais. 

 



   

 

2.1 Parque de tanques D 

O parque de tanques D contém dois tanques para armazenamento de óleos vegetais, ambos com a 

capacidade de 1718 m
3
. Este parque tem duas caixas, CX1, para onde são encaminhados os 

efluentes pluviais que fiquem retidos no parque, com ligação à câmara de visita P.6.3, e CX2, que 

recebe os efluentes industriais do parque de tanques, bem como das bacias de retenção das bombas 

e do parque e os encaminha para a bacia de retenção de gorduras. As tampas utilizadas em ambas 

as caixas são metálicas, pesadas e não se encontram trancadas, apesar de permitirem a colocação 

de cadeado. 

O efluente que vai para a bacia de retenção deste parque de tanques é encaminhado através do 

sumidouro G39 como efluente industrial para a bacia de retenção de gorduras. 

 

2.2 Bacia de retenção de gorduras 

Aquando da construção do parque de tanques D contemplou-se a criação de um pequeno tanque 

para acumulação de pequenos derrames ou separação de eventuais resíduos decorrentes da limpeza 

do parque de tanques. Nas imediações do local onde foi edificado o parque de tanques D existia uma 

antiga báscula desativada e que viria a ser preparada para bacia de retenção de gorduras.  

O tanque foi dividido em duas zonas distintas, através da construção de um muro com altura inferior à 

altura do tanque. Parte do tanque está a ser utilizado para acumulação de efluentes industriais, com 

separação de gorduras por diferença de densidades. O efluente industrial com origem na caixa CX2 

(do parque de tanques D) e no sumidouro G39 é enviado directamente para o compartimento 1 do 

tanque, o mais afastado da entrada. Os compartimentos 1 a 3 comunicam entre si por baixo, 

permitindo a passagem de água (que tem maior densidade) e a retenção da gordura. No 

compartimento 3 existe uma bomba de nível. O nível dá indicação da necessidade de proceder à 

recolha deste efluente por empresa certificada. 

Junto ao compartimento 3 existe outro compartimento que não é utilizado para acumulação de 

efluentes. Este último compartimento tem duas ligações ao compartimento 3, uma delas tamponada 

junto ao fundo do tanque e outra acima do nível da bomba. Existe uma tubagem do primeiro 

compartimento que não é utilizada e encontra-se tamponada.  

A zona que não está destinada à separação de gorduras está ocupada com água proveniente das 

chuvas, que entram no tanque através das fissuras existentes no topo da báscula e acumulam-se 

nesta zona do tanque. Não está implementado qualquer mecanismo para a drenagem deste efluente. 

 

2.3 Bacia de retenção da descarga de produtos químicos 

Nesta zona faz-se a descarga de vários produtos químicos, nomedamente ácido clorídrico, ácido 

cítrico, ácido fosfórico e soda cáustica. O sumidouro G66 envia directamente todo o efluente recolhido 
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na bacia de retenção da descarga de produtos químicos para a câmara de visita I.5, da rede de 

efluentes industriais. 

 

2.4 Tanque de segurança 

O tanque recebe efluente com origem na bacia de retenção da descarga de metanol e hexano. O 

efluente recolhido nesta bacia é drenado através do sumidouro G77 para a caixa CX3, onde através 

de uma válvula se seleciona o encaminhamento para a caixa CX5, que liga ao tanque de segurança, 

ou para a caixa CX4, que direcciona para a linha de efluentes industriais. Trata-se de um tanque de 

fundo copado, com capacidade para cerca de 20 m
3
 e que exige que se recorra a um camião cisterna 

para sucção e recolha do efluente no seu interior, para posterior tratamento. 

A tampa existente no tanque é em betão e este encontra-se numa zona onde foram recentemente 

colocadas várias condutas que dificultam o acesso. O tanque encontrava-se cheio na totalidade. 

 

2.5 Bacia de retenção da descarga de metanol e hexano 

Tal como no caso da bacia de retenção de produtos químicos, existe um sumidouro nesta bacia de 

retenção (G77) que envia o efluente aí recolhido para a caixa CX3, que permite a selecção do destino 

deste efluente através das duas válvulas no seu interior. Em caso de derrame ou lavagem do piso da 

bacia o efluente é encaminhado por segurança para a caixa CX5, que por sua vez direcciona o 

efluente para o tanque de segurança, caso contrário fecha-se a válvula de acesso a CX5 e abre-se a 

válvula para a caixa CX4, que liga à linha de efluentes industriais. 

As válvulas da caixa CX3 abrem com uma chave em “T” que se encontra no local. As tampas das três 

caixas são de betão e o acesso às válvulas de CX3 não se encontra bloqueado por qualquer tipo de 

chave. 

 

2.6 Parque de tanques C 

Neste parque de tanques existem dois tanques para armazenamento de biodiesel, ambos com 

capacidade para 942 m
3
, três tanques de 150 m

3
, dois deles para armazenamento de glicerina e o 

outro para ácidos gordos, um outro tanque de 250 m
3
 para recolha de pastas de neutralização e um 

tanque de slop de 11 m
3
, utilizado para limpeza dos tanques ou de purga dos mesmos. 

Todo o efluente recolhido no interior deste parque segue para a caixa CX8, em conjunto com o 

efluente recolhido no posto de carga através de grelhas. As duas válvulas existentes no interior da 

caixa permitem optar por envio para a rede de efluentes pluviais ou industriais, utilizando-se para isso 

duas caixas distintas, CX6 e CX7, respectivamente. 



   

 

A parede do parque apresenta fissuras em algumas zonas. As caixas CX6 e CX7 encontram-se 

danificadas. As válvulas no interior da caixa estão partidas e as condutas de passagem para as 

outras caixas encontram-se bastante acima do nível da caixa. A tampa da caixa CX8 não tem 

possibilidade de colocação de cadeado para restringir o acesso às válvulas. As tampas das caixas 

CX6 e CX7 são de betão. 

 

2.7 Parques de tanques H 

O parque de tanques H destina-se ao armazenamento de hexano, em dois tanques recentemente 

instalados, ambos com capacidade para 75 m
3
. 

As caixas CX9 e CX10, para o escoamento do efluente proveniente do parque de tanques de hexano 

para a linha de efluentes industriais e para o tanque de segurança, respectivamente, encontram-se de 

momento sem válvulas e com uma cobertura deficiente, estando no entanto planeadas a colocação 

de tampas com fechadura e a instalação de válvulas nas condutas de saída do parque antes da 

entrada em funcionamento do mesmo. 

 

2.8 Parque de tanques B 

No parque de tanques B existem três tanques de 362 m
3
, dois deles destinados ao armazenamento 

de biodiesel do processo  e o outro ao metanol, três tanques de 244 m
3
, dois deles contendo misturas 

de óleos e outro com óleos vegetais e um tanque de slop de 11 m
3
 para limpeza ou purga dos 

restantes tanques. O tanque de metanol encontra-se separado dos restantes, com saída separada de 

efluentes. 

As caixas C11 e C12 são pontos de passagem para a rede de efluentes industriais e para o tanque 

de segurança e encontram-se ao nível do solo, com tampas de betão e sem pega. 

As caixas CX13 e CX14 têm válvulas para controle da descarga de efluentes provenientes do parque 

de tanques B. Estas permitem selecionar o seu encaminhamento para o tanque de segurança, para a 

rede de efluentes industriais ou pluviais. As tampas actuais não permitem a colocação de cadeado. 

A caixa CX15 recebe o efluente pluvial proveniente do parque de tanques através das caixas CX13 e 

CX14 e envia-o para a rede correspondente. Está coberta com uma tampa de betão. 

 

2.9 Parques de tanques A 

O parque de tanques A contém dois tanques de 1718 m
3
 para reserva de óleos vegetais. As caixas 

de descarga dos efluentes industriais e pluviais deste parque, CX16 e CX17 respectivamente, têm 

válvulas de abertura com chave em “T”, que não se encontra no local. As tampas de ambas as caixas 

são em betão.  
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2.10 Parques de tanques A1 

O parque de tanques A1 destina-se ao armazenamento de biodiesel para expedição, que é 

acumulados em três tanques de 811 m
3
 de capacidade. Os efluentes pluviais e industriais 

provenientes deste parque são encaminhados para as caixas CX18 e CX19, respectivamente. As 

tampas são em rede metálica leve e permitem a passagem de água pluvial. 

 

2.11 Linha principal de efluentes industriais 

A esta tubagem chega o efluente industrial proveniente do posto de carga, do parque de tanques C, 

do sumidouro localizado na zona de descarga de metanol e hexano e da zona de descarga de 

produtos químicos. A conduta de efluentes industriais vai desde a central de vapor até à unidade de 

produção de biodiesel (câmaras I.1 a I.5) e encontrava-se obstruída. O efluente não é bombeado, 

desloca-se apenas segundo a inclinação das condutas em que circula. A informação existente indica 

que a conduta de grés tem um diâmetro de 350 mm e tem pendente para a câmara I.5, junto à 

unidade de produção de biodiesel. Depois de chegar a esta câmara o efluente passa por várias 

caixas e câmaras de visita até chegar ao tanque de slop, onde se reúne parte do efluente industrial 

antes de ser enviado para a bacia de recolha de efluentes.  

O troço da câmara I.1 à câmara I.3 deixou de ter utilidade, pois no passado permitia o 

encaminhamento dos efluentes provenientes do parque de tanques de fuel, no entanto este produto 

foi substituído há vários anos por gás natural e o parque deixou de ser utilizado. 

 

2.12 Rede de efluentes 

Verificou-se a existência de tampas de câmaras de visita e sumidouros fracturados, bem como do 

alcatrão ao redor dos mesmos. Alguns dos sumidouros encontravam-se também obstruídos, 

principalmente na zona entre a descarga de semente e os armazéns de farinha.  

As válvulas para controle dos efluentes na grande maioria dos casos não se encontravam 

identificadas. 

 

  



   

 

3. Caraterização do efluente industrial 

 

De forma a verificar se é possível adotar medidas para a melhoria e optimização da rede de 

drenagem de efluentes industriais nesta empresa é essencial caracterizar este efluente. Tal como 

referido anteriormente, o efluente industrial produzido tem características e composição distintas 

consoante o processo que lhe deu origem. Assim, para que se consiga uma visão geral sobre a 

qualidade deste efluente é necessário fazer uma análise de amostras recolhidas em vários pontos da 

fábrica. 

A empresa dispõe de um sistema de registo de informações sobre os processos, que inclui dados 

obtidos através da análise de amostras de efluente recolhidas diariamente em alguns pontos. Estes 

dados foram facultados pela empresa, permitindo a avaliação integrada da qualidade do efluente, por 

comparação dos resultados obtidos na caracterização do efluente com estes valores. 

De seguida faz-se a caracterização do efluente, a análise dos registos diários e a sua análise 

comparativa. 

 

 

3.1   Amostragem e caracterização 

 

Para caracterizar o efluente produzido nas diversas fases do processo fez-se uma recolha de 

amostras em diferentes locais. A recolha das amostras foi feita em garrafas de plástico de 1 litro, 

previamente limpas e identificadas com o local de amostragem, a data de recolha e o tipo de análise 

a realizar. Antes da recolha do efluente foi ainda feita uma lavagem da garrafa com o efluente 

correspondente, sendo este descartado para recolha da amostra. Os locais escolhidos para a recolha 

de amostras foram sete, três dos quais coincidentes com os locais onde são recolhidas habitualmente 

as amostras para análise de efluente e encontram-se representados na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Identificação do local de recolha das amostras de efluente industrial para análise. 
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A amostra A corresponde ao efluente produzido por um destilador utilizado para remover possíveis 

vestígios de hexano de uma corrente de água que será posteriormente adicionada à farinha. Esta 

amostra foi recolhida à saída da tubagem que encaminha este efluente para a bacia de efluentes 

onde é recolhido o efluente industrial antes de ser enviado para pré-tratamento. A amostra B foi 

retirada na saída de efluente do processo de neutralização. O efluente gerado com a lavagem com 

produtos químicos e com as lavagens do piso da fábrica é drenado através da bomba da unidade de 

produção de biodiesel, onde foi recolhida a amostra C. Tal como descrito em 1.4, o processo de 

transesterificação dá origem a um efluente com maior carga orgânica, que foi analisado com a 

designação amostra D. A amostra de efluente à saída da Iberol para o pré-tratamento foi identificada 

como amostra E. A recolha da amostra F fez-se à saída do último equipamento do pré-tratamento, 

um flotador. A amostra G corresponde ao efluente que é enviado através do colector municipal para 

tratamento na ETAR de Alverca. As amostras foram recolhidas durante dois períodos, quatro dias 

consecutivos, de dia 19 a dia 22 de Julho e na semana seguinte, por mais três dias consecutivos, de 

dia 26 a dia 28 de Julho. De seguida apresentam-se as análises feitas às amostras de efluente e os 

resultados obtidos. 

Para que seja possível fazer uma análise crítica aos resultados obtidos é relevante referir quais os 

processos em funcionamento durante os dias em que se fez a recolha de amostras. De dia 19 a dia 

22 fez-se a extracção de óleo de colza e dia 26 a dia 28 houve extracção de óleo de soja. Quanto aos 

processos a decorrer na UPB, de dia 19 a 21 fez-se a neutralização de óleo de colza, alterando no 

dia 22 para óleo de soja. Nos restantes dias manteve-se a neutralização de óleo de soja. A 

transterificação esteve em funcionamento durante todo o período de recolha de amostras. 

É de referir que houve uma paragem no processo de extracção no dia 27, o que impossibilitou a 

recolha da amostra A nesse dia. A amostra C também não foi recolhida nos dias 26 e 27 pois o 

tanque cujo conteúdo é drenado através da bomba de onde se retira a amostra se encontrava com 

um volume residual de efluente, com maior concentração de carga orgânica e gordura, não sendo por 

isso representativa da qualidade do efluente qualquer amostra retirada nessas condições. 

 

3.1.1 pH 

O valor de pH de uma solução pode variar entre 0 e 14 e a partir deste é possível conhecer a 

concentração de iões H
+
 em solução. A relação entre estes valores é dada pela equação (3.1). 

 

𝑝𝐻 = − log10[𝐻+]                                                                             (3.1) 

 

Após o arrefecimento das amostras recolhidas a temperaturas mais elevadas até próximo da 

temperatura ambiente pode proceder-se à medição do pH das amostras recolhidas na própria manhã. 

Após homogeneização das amostras verteram-se cerca de 50  ml de cada para um copo, onde foi 

submerso o eléctrodo para leitura do pH. 
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Os resultados obtidos estão representados na Figura 15 e no Anexo A. Na parte superior da figura 

estão ainda marcados os limites superior e inferior de pH que devem ser cumpridos para descarga do 

efluente final no colector municipal, para encaminhamento para a ETAR de Alverca.  

 

 

Figura 15 – pH do efluente industrial. A - efluente do destilador usado para remover vestígios de 
hexano; B – efluente da neutralização; C – efluente de lavagens com químicos e lavagens da fábrica; D –  
efluente da transesterificação; E – efluente Iberol, enviado para pré-tratamento; F – efluente flotador, à 

saída do pré-tratamento; G – efluente enviado para colector municipal. 
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Pode observar-se que o valor de pH da amostra A reduziu ao longo dos primeiros quatro dias, 

mantendo-se sensivelmente constante nos restantes dias, a um valor próximo do obtido dia 19. Nos 

primeiros quatro dias o valor deste parâmetro para a amostra B, proveniente da neutralização, é 

muito próximo do valor obtido para cada dia para a amostra A. Para dia 26 oteve-se um valor muito 

superior, que reduziu nos dois dias seguintes. Este aumento significativo de pH poderá dever-se à 

alteração do tipo de semente utilizada na neutralização. Apesar desta alteração ter ocorrido no dia 22 

poderá não ter afectado o resultado obtido para a amostra deste dia pois a recolha foi feita bastante 

cedo,ao início da manhã, numa altura em que o efluente ainda poderia ser o originado na 

neutralização de colza. Quanto à amostra C, apesar de começar com um valor ligeiramente superior 

aos obtidos para as amostras A e B, mantém a mesma tendência de redução do valor até dia 22. O 

valor obtido no dia 28 encontra-se dentro do intervalo de valores obtidos nos dias anteriores. A 

amostra D apresenta um valor de pH muito constante ao longo de todo o período de análise, 

permitindo deduzir que o pH deste efluente não é afectado pelo tipo de óleo utilizado no processo de 

transesterificação. A amostra E apresenta valores de pH muito próximos dos obtidos para as 

amostras A e B nos dias 20, 21 e 22, reduzindo de forma gradual. Durante o segundo período de dia 

26 a 28 o pH da amostra E também reduz ao longo do tempo, no entanto apresenta valores 

ligeiramente superiores aos obtidos de 20 a 22. Ao contrário dos restantes dias, no dia 19 obteve-se 

uma amostra E de carácter fortemente ácido. Os valores de pH da amostra à saída do pré-tratamento 

(a amostra F) são muito inconstantes. Os valores obtidos, entre 3,39 e 6,53, nem sempre permitiriam 

uma descarga directa para colector municipal. Estas variações verificam-se devido à inexistência de 

controlo in-line das várias etapas do pré-tratamento. Verifica-se também que o pré-tratamento 

efectudado ao efluente nem sempre tem o mesmo efeito no valor de pH, podendo aumentá-lo ou 

reduzi-lo. Os valores de pH obtidos para a amostra G encontram-se representados entre os limites 

superior e inferior de 9,5 e 5,5, respectivamente,o que significa que o efluente encaminhado para 

tratamento na ETAR cumpre os limites para descarga impostos no regulamento de drenagem de 

águas residuais industriais dos SMAS de Vila Franca de Xira (ver Anexo A). 

 

3.1.2 Carência Química de Oxigénio 

A carência química de oxigénio (CQO) é uma medida dos poluentes orgânicos numa água ou 

efluente. O seu valor é dado pela quantidade de oxidante consumido durante a reacção em condições 

controladas. O método utilizado está descrito em Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, secção 5220 D - Refluxo Fechado, Método Colorimétrico (31). 

Este parâmetro foi analisado no próprio dia de recolha das amostras, apenas algumas horas depois, 

não havendo por isso necessidade de estabilizar as mesmas com a acidificação da solução. Antes 

desta análise as amostras foram homogeneizadas, devido à presença de sólidos suspensos. A 

indicação do valor de CQO é dada por espectrofotometria. 



   

 

O registo dos valores obtidos para este parâmetro encontram-se representados na Figura 16 e no 

Anexo A. A tracejado está indicado o limite máximo de CQO para descarga do efluente no colector 

municipal. 

Para o primeiro período de recolha de amostras é possível verificar que os valores de CQO da 

amostra A se encontram dentro da mesma gama. Nos dias 26 e 28 estas amostras têm valores 

próximos, no entanto são inferiores aos valores obtidos nos primeiros dias. Isto indica que a 

extracção de óleo de colza produz um efluente com valores de CQO superiores aos resultantes da 

extracção de óleo de soja. Para a amostra B os valores de CQO oscilam ao longo do tempo, 

encontrando-se no intervalo de 7800 a 12000 mg O2/L. Quanto à amostra C, houve uma redução do 

valor de CQO de dia 19 para dia 20, mantendo-se sensivelmente constante para o dia seguinte. Dia 

22 houve um aumento substancial deste valor, que se poderá dever à descontinuidade do processo, 

devido à alteração do tipo de óleo a neutralizar. Como só houve recolha de uma amostra C durante 

os restantes dias não é possível analisar a evolução deste valor, no entanto este encontra-se na 

mesma ordem de grandeza que os resultados dos dias anteriores.  

 

Figura 16 – CQO do efluente industrial. A - efluente do destilador usado para remover vestígios 
de hexano; B – efluente da neutralização; C – efluente de lavagens com químicos e lavagens da fábrica; D 
–  efluente da transesterificação; E – efluente Iberol, enviado para pré-tratamento; F – efluente flotador, à 

saída do pré-tratamento; G – efluente enviado para colector municipal. 
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Relativamente à amostra D, nos primeiros quatro dias obtiveram-se valores muito semelhantes, 

mostrando que o processo se encontrava estável. No segundo período em análise os valores são 

superiores, havendo inicialmente um aumento do valor de CQO, seguido de uma redução. Uma 

análise da amostra E permite verificar que existe um aumento gradual do valor de CQO entre os dias 

20 e 22. Tal como se verificou para o pH, o dia 19 não segue a mesma tendência, sendo neste caso 

um valor muito superior ao das amostras dos restantes dias. Entre os dias 26 e 28 houve uma 

redução do valor de CQO, seguido de um aumento. A amostra F apresenta uma qualidade variável 

ao logo de todo o período de análises, sendo que os valores de CQO para os últimos três dias são 

mais reduzidos, contudo não seria o suficiente para a descarga directa do efluente proveniente do 

pré-tratamento para colector municipal. Uma análise aos resultados obtidos para o efluente final 

permite conferir que este efluente não tem valores de CQO constantes, visto que os resultados para 

este parâmetro variam na ordem de grandeza. Com base nos valores obtidos para estes dias pode 

verificar-se que o limite máximo de CQO imposto para descarga do efluente na ETAR (1500 mg O2/L) 

nem sempre é cumprido, visto que em sete amostras este limite foi ultrapassado cinco vezes. Desta 

forma, pode concluir-se que o pré-tratamento efectuado ao efluente nem sempre tem a eficácia 

necessária quanto à remoção de matéria orgânica e à redução do valor de CQO.  

 

3.1.3 Sólidos Suspensos Totais 

Para a determinação dos SST utilizam-se filtros previamente pesados, aos quais é adicionado um 

volume conhecido de amostra, seguido de secagem em estufa, arrefecimento num exsicador e nova 

pesagem. A diferença de massas indica a massa dos sólidos suspensos, como indica a equação 

(3.2).  

 

                  𝑆𝑆𝑇 (𝑚𝑔/𝐿) =
𝑚𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝑔)−𝑚𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜(𝑚𝑔)

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜(𝑚𝐿)
× 103                        (3.2) 

 

De forma a minimizar os erros introduzidos nesta leitura fez-se a homogeneização das amostras 

antes da pipetagem, garantindo que o conteúdo dos recipientes de recolha não aderia ao seu interior.  

Os valores obtidos para este parâmetro estão representados na Figura 17, onde também foi marcado 

o limite máximo de SST para descarga de efluentes em colector municipal, e no Anexo A, juntamente 

com os dados relevantes. Devido à quantidade de sólidos em suspensão presentes em algumas 

amostras existia colmatação dos filtros utilizados, sendo por isso necessário substituí-los por filtros 

com poros de maiores dimensões. As amostras nestas condições são a amostra B do primeiro dia e 

as amostras B e C dos restantes dias, excepto quando não houve recolha de amostras.  

Fazendo uma análise à amostra A, o valor de SST na amostra é irregular, no entanto durante o último 

período de recolha de amostras obtêm-se valores com uma ordem de grandeza inferior aos obtidos 

no primeiro período. Relativamente à amostra B, efluente proveniente da neutralização, os valores de 



   

 

SST obtidos representam pequenas variações, contudo mantém-se a ordem de grandeza. Os valores 

de SST na amostra C diminuem substancialmente ao longo do período de dia 19 a dia 22, que de 

poderá dever à estabilização do processo. Dia 28 o valor de SST volta a ser superior, no entanto 

como não existem resultados para os dias anteriores não é possível analisar a evolução dos SST 

durante o segundo período em análise. Quanto à amostra D, os resultados referentes aos primeiros 

dias mostram que a quantidade de SST neste efluente é sensivelmente constante. Pelo contrário, 

durante o segundo período houve uma redução considerável deste parâmetro. No que diz respeito à 

amostra E, correspondente ao efluente enviado para pré-tratamento, o valor de SST no primeiro 

período é relativamente estável, no segundo período obtiveram-se resultados com uma ordem de 

grandeza superior e de tendência crescente.  

 

 

Figura 17 – SST do efluente industrial. A - efluente do destilador usado para remover vestígios de 
hexano; B – efluente da neutralização; C – efluente de lavagens com químicos e lavagens da fábrica; D –  
efluente da transesterificação; E – efluente Iberol, enviado para pré-tratamento; F – efluente flotador, à 

saída do pré-tratamento; G – efluente enviado para colector municipal. 

 

Analisando a amostra F, obtida à saída do pré-tratamento, é possível constatar que apesar dos 
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realizado é eficaz na remoção de SST, uma vez que o valor de SST no efluente à saída do 

pré-tratamento (F) e à saída para o colector (G) se encontra abaixo do VLE para a ETAR de Alverca. 

O efluente final, identificado como amostra G apresenta valores com diferentes ordens de grandeza 

para os dois períodos de recolha de amostras, tal como se verificou para a amostra E à saída da 

fábrica, contudo estes encontram-se sempre abaixo do limite máximo imposto em regulamento para 

descarga em colector municipal. É de realçar que, à excepção da amostra E recolhida nos últimos 

três dias, todas as restantes amostras analisadas têm valores de SST abaixo do limite estipulado em 

regulamento para descarga de 1000 mg/L. 

 

3.1.4 Óleos e gorduras 

Para determinação da quantidade de óleos e gorduras presentes numa amostra de efluente é 

necessário proceder a separação da água e dos óleos e gorduras, através da utilização de um 

solvente. Para esta análise utiliza-se todo o volume de uma segunda garrafa de amostra, idêntica à 

utilizada para a recolha do efluente utilizado na análise dos restantes parâmetros. Devido à 

morosidade da análise deste parâmetro, que não permitia a análise das amostras recolhidas no 

próprio dia analisaram-se apenas as amostras recolhidas nos primeiros quatro dias. 

Por mistura de n-hexano com a amostra de efluente e posterior decantação em ampola é possível 

separar a amostra em duas fases. Os óleos e gorduras juntam-se na fase do solvente. Faz-se uma 

secagem e por diferença entre a massa inicial com a massa obtida no final consegue inferir-se qual a 

quantidade de óleo e gordura por litro de amostra, tal como indicado pela equação (3.3). Para a 

amostra de efluente da neutralização, devido à sua natureza, não é possível recorrer ao mesmo 

solvente, utilizando-se por isso ácido clorídrico a quente, seguido de decantação numa ampola. 

 

𝑂&𝐺 (𝑚𝑔/𝐿) =
𝑚𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒𝑦𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚 𝑂&𝐺(𝑚𝑔) − 𝑚𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒𝑦𝑒𝑟(𝑚𝑔)

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜(𝑚𝐿)
× 103                                  (3.3) 

 

Os resultados desta análise encontram-se esquematizados na Figura 18, assim como o limite máximo 

a cumprir para descarga do efluente em colector municipal. No Anexo A apresentam-se as 

informações de interesse para o seu cálculo. 

A observação da Figura 18 permite verificar que a quantidade de óleos e gorduras na amostra A 

reduz significativamente de dia 19 a dia 21, quando atinge um valor reduzido, apresentando um valor 

semelhante no dia 22. Relativamente à amostra B, os resultados obtidos devem ser lidos no eixo 

secundário, pois são substancialmente superiores aos referentes às restantes amostras. Durante os 

primeiros três dias observam-se valores próximos, seguidos de um valor inferior para o último dia. Tal 

facto poderá dever-se à alteração do tipo de óleo utilizado no processo de neutalização que se 

verificou neste dia. Quanto à amostra C apresenta valores de O&G decrescentes até dia 21, seguido 

de estabilização. Os valores referentes à amostra D são muito constantes ao longo dos quatro dias, 



   

 

indicando que este tipo de efluente tem uma composição em O&G muito estável. Os resultados 

obtidos para a amostra E, do efluente à saída da empresa para o pré-tratamento demonstram um 

ligeiro aumento do teor de O&G, mantendo-se constante e reduzindo de seguida. De referir que no 

dia 21 houve perdas de O&G resultantes do processo de separação de fases para quantificação do 

valor de O&G na amostra. À saída do pré-tratamento recolhe-se a amostra F, que tem um valor de 

O&G muito estável entre os dias 20 e 22, contudo dia 19 observa-se um valor significativamente 

superior. Apenas a amostra recolhida no dia 19 ultrapassaria o limite de 100 mg/L imposto no 

regulamento para descarga municipal. Quanto ao efluente final, recolhido à saída para colector 

municipal,apresentou valores de O&G muito reduzidos e abaixo do limite até dia 21. No dia 22 esta 

amostra apresentou um valor de O&G com maior ordem de grandeza, encontrando-se bastante 

acima do VLE. Importa realçar que após secagem dos O&G separados da amostra se observou a 

formação de cristais no interior do erlenmeyer utilizado, levando a concluir que houve passagem de 

sais para o interior do erlemmeyer com os O&G da amostra. Assim, a pesagem efectuada 

contabilizou não só os O&G provenientes da amostra mas também os sais que passaram o filtro 

utilizado, justificando assim o valor obtido para este dia, bastante superior aos dos dias anteriores. 

Por essa razão este valor não foi representado. 

 

Figura 18 – O&G do efluente industrial. A - efluente do destilador usado para remover vestígios 
de hexano; B – efluente da neutralização; C – efluente de lavagens com químicos e lavagens da fábrica; D 
–  efluente da transesterificação; E – efluente Iberol, enviado para pré-tratamento; F – efluente flotador, à 

saída do pré-tratamento; G – efluente enviado para colector municipal. 
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3.2 Análise de registos 

 

Diariamente é medido o pH e o CQO de amostras de efluentes recolhidas pelas 8 horas à saída da 

Iberol para o pré-tratamento (designado efluente Iberol), à saída do pré-tratamento em empresa nas 

imediações (efluente flotador) e à saída para o colector municipal (efluente final). Estes dados 

encontram-se registados e foram cedidos pela empresa. Para este trabalho foram utilizados dados 

diários obtidos de Janeiro a Setembro do presente ano. As médias destes valores podem ser 

consultadas no Anexo A.  

A partir dos dados obtidos foi feita uma análise estatística, que se encontra representada na Figura 

19 e na Figura 20. Os diagramas de caixas representam cinco valores estatísticos que permitem 

efectuar uma leitura mais clara da diversidade de valores obtidos. Para cada uma das amostras 

recolhidas habitualmente são representados os valores máximo e mínimo obtidos desde o início de 

2016, nas extremidades das barras verticais. A base do bloco inferior representa o primeiro quartil, 

que indica que 25% dos valores se encontram abaixo deste valor. O topo do bloco superior 

representa o terceiro quartil, indicando que 25% dos valores são superiores a este. A divisão entre o 

bloco superior e inferior marca a mediana. 

 

 

Figura 19 - Leituras de pH obtidas dos registos diários da empresa. 
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A observação da Figura 19 em conjunto com o Anexo A permite verificar que o valor de pH das 

amostras recolhidas diariamente à saída da empresa para o pré-tratamento varia entre 1,6 e 8,9, 

contudo uma análise estatísica dos valores obtidos ao longo de todo o ano demonstram que apenas 

25% dos resultados se encontram abaixo do primeiro quartil, a 5,4. Tendo em consideração o limite a 

cumprir para descarga em colector municipal existe uma maior preocupação com a acidez deste 

efluente, que deve ser reduzida através de pré-tratamento. Apesar da dispersão de valores obtidos 

para o pH deste tipo de efluente 50% dos resultados situam-se num intervalo bastante reduzido, entre 

5,4 e 6, sendo que a mediana encontrada é de 5,7. 

Quanto ao efluente à saída do último equipamento do pré-tratamento verifica-se que existe uma 

menor dispersão de valores de pH, que variam entre 3,4 e 8,2. Tal como no caso do efluente final, 

também com este efluente existe uma concentração de resultados dentro de um intervalo mais 

limitado, definido pelo primeiro e terceiro quartil. Assim, 50% dos resultados encontram-se entre 4,9 e 

5,6, obtendo-se uma mediana de 5,25. Conclui-se assim que grande parte dos dias o efluente 

proveniente do pré-tratamento não estaria preparado para descarga directa em colector municipal, 

uma vez que se encontra abaixo do limite mínimo de pH de 5,5 estipulado em regulamento, apesar 

de os valores serem próximos. 

Relativamente ao efluente final, a análise dos dados obtidos permite verificar que existe elevada 

dispersão de resultados, com valores de pH entre 2,8 e 11,3. Contudo a análise estatística permite 

afirmar que 50% dos resultados obtidos desde o início do ano se encontram entre 5,5 e 7,25, sendo 

6,5 o valor da mediana obtida. Assim, é possível concluir que o efluente à saída da empresa nem 

sempre cumpre os limites mínimo e máximo definidos em regulamento para descarga em colector 

municipal, de 5,5 e 9,5, respectivamente, no entanto a maior parte dos resultados encontra-se numa 

gama de valores permitidos, ocorrendo com reduzida frequência o envio de efluente fora das 

especificações. 

Quanto ao CQO do efluente enviado para pré-tratamento, através da visualização da Figura 20 e dos 

dados apresentados no Anexo A constata-se que os valores variam substancialmente, entre 10,4 e 

86300 mg O2/L , no entanto ao analisar o primeiro e terceiro quartil verifica-se que 50% dos 

resultados da análise deste parâmetro se encontram dentro de um intervalo significativamente mais 

reduzido, entre 3985 e 10325 mg/L. Sabe-se ainda que a mediana é 5680 mg O2/L, demonstrando 

que os resultados próximos do máximo e do mínimo não ocorrem com elevada frequência. 

Comparativamente, os resultados obtidos para este parâmetro à saída do pré-tratamento não variam 

tanto como antes deste. Os valores de CQO situam-se entre 1620 e 73250 mg O2/L. Ao definir o 

primeiro e terceiro quartis sabe-se que 50% dos resultados obtidos se situam entre 3172,5 e 

6897,5 mg O2/L, sendo a mediana 4980 mg O2/L. Estes valores não permitiriam a descarga directa 

deste efluente para colector municipal, visto a maior parte dos resultados ser superior ao limite 

existente de 1500 mg O2/L. 
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Figura 20 - Leituras de CQO obtidas dos registos diários da empresa. 

 

Relativamente ao efluente final, enviado para colector, foram identificados os valores mínimo 

e máximo de CQO atingidos durante os meses analisados, 11 e 64800 mg O2/L, respectivamente, 

demonstrando que os resultados obtidos variam na sua ordem de grandeza, nem sempre permitindo 

o cumprimento do limite definido para este parâmetro no regulamento de descarga. No entanto 

calcularam-se o primeiro e terceiro quartis, que localizam 50% dos resultados entre 195,5 e 3145 mg 

O2/L. Pode concluir-se que 25% dos resultados são inferiores a 195,5 mg O2/L, ou seja, são inferiores 

ao limite para descarga, não constituindo por isso uma preocupação. Conclui-se ainda que 25% das 

descargas efectuadas tinham um valor de CQO superior a 3145 mg O2/L, excedendo o limite. 

Contudo a mediana obtida foi de 961 mg O2/L, bastante inferior ao limite. Pode concluir-se assim que 

menos de metade dos resultados foram superiores a 961 mg O2/L, que corresponde a uma fracção 

inferior de resultados acima do limite estabelecido. Em suma, esta percentagem será superior a 25% 

e inferior a 50%. Pode deduzir-se ainda que a percentagem de descargas dentro das especificações 

relativamente ao valor de CQO é superior a 50% e inferior a 75%. 
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3.3 Análise comparativa 

 

Três dos locais escolhidos para recolha de amostras de efluente para caracterização apresentada no 

subcapítulo 3.1 correspondem aos locais onde se recolhem diariamente amostras para análise. 

Assim, é possível avaliar se os resultados obtidos são representativos da qualidade do efluente nos 

diversos pontos de recolha. 

A amostra identificada como E corresponde à amostra de efluente Iberol, a amostra F ao efluente 

flotador e a amostra G ao efluente final. Visto os registos diários só incluirem os dados referentes ao 

pH e ao CQO das amostras, serão estes os parâmetros utilizados para comparar os resultados. Visto 

que metade dos resultados obtidos diariamente se encontram no intervalo limitado pelos primeiro e 

terceiro quartis, serão estes os parâmetros utilizados para comparação de dados 

Quanto ao pH da amostra E,pode constatar-se que os valores obtidos na caracterização do efluente 

se ajustam ao intervalo definido pelos primeiro e terceiro quartis, por se encontrarem dentro deste 

intervalo ou bastante próximo, à excepção do valor de dia 19. Quanto ao CQO, tal como no caso do 

pH, os valores resultantes da caracterização aproximam-se no intervalo entre quartis, à excepção de 

dia 28. De forma geral pode dizer-se que os resultados da análise da amostra E colhida durante sete 

dias são representativos das características deste efluente. 

No que concerne à amostra F, a análise do pH permite verificar que existe dispersão dos pontos em 

redor da área delimitada pelos quartis, tanto para valores superiores como inferiores. Apesar de a 

percentagem de pontos fora da área definida pelos quartis ser superior a 50% os pontos não distam 

mais do que uma unidade destes limites, à excepção do valor de dia 21. Relativamente ao CQO 

desta amostra, a maior parte dos pontos localizam-se dentro da área limitada pelos quartis, excepto 

dois pontos que se encontram acima. Confirma-se então que a percentagem de resultados dentro dos 

limites definidos pelos quartis é superior a 50%. Conclui-se assim que os resultados obtidos para o 

CQO da amostra F estão de acordo com os registos existentes. 

Relativamente à amostra G, como é possível verificar, quatro dos valores de pH situam-se entre o 

primeiro e o terceiro quartis, representando mais de 50% dos mesmos. Verifica-se ainda que apesar 

de alguns pontos se encontrarem acima do terceiro quartil estão bastante distantes do limite imposto 

para descarga, tal como referido anteriormente. No que respeita ao CQO, contrariamente ao que se 

verifica para o pH, apenas dois dos pontos se encontram entre os dois quartis, apesar de três dos 

pontos se encontrarem bastante próximos. Conclui-se então que existe uma dispersão de valores 

superior ao habitual.  
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4. Problemas identificados 

 

No decorrer deste trabalho verificaram-se algumas situações na rede de efluentes que poderiam ser 

melhoradas. De seguida faz-se uma descrição detalhada de cada uma delas. 

 

4.1 Parque de tanques D 

As águas pluviais que são recolhidas nas bacias de retenção das bombas e numa zona de recolha de 

mangueiras não são distinguidas dos resíduos industriais, sendo drenadas através do sumidouro G39 

e da caixa CX2 para a bacia de retenção de gorduras. As válvulas de controlo destes efluentes não 

se encontram identificadas. 

Os danos causados nos muros que rodeiam a bacia de retenção das bombas e o parque de tanques 

permitem que possa existir fuga do efluente para a bacia de retenção ou para o alcatrão, impedindo 

que as bacias cumpram a sua função de segurança. 

As tampas das caixas que dão acesso às válvulas para o encaminhamento de efluentes do parque de 

tanques devem ser leves e ter fecho de segurança, para que apenas os operadores encarregues 

dessa tarefa possam abrir ou fechar as válvulas, conforme seja necessário, o que não se verifica. 

 

4.2 Bacia de retenção de gorduras 

Com o acumular de água das chuvas na zona que não está destinada à separação de gorduras 

existe o risco deste efluente subir acima da altura da parede que separa as duas zonas do tanque, 

misturando-se com o efluente na zona onde se faz a separação de gorduras. 

O tratamento que actualmente é feito ao efluente industrial recebido no tanque faz com que apenas a 

água separada seja encaminhada para a rede de efluentes pluviais, ficando o restante efluente 

acumulado no interior do tanque durante largos períodos de tempo. O efluente entra no tanque à 

temperatura ambiente, permitindo assim a solidificação dos óleos e gorduras presentes, que se dá a 

temperaturas abaixo de 60º.  

O último compartimento, que não é destinado a acumular efluentes, não se encontra seco. 

 

 

4.3 Bacia de retenção da descarga de produtos químicos 

Todo o efluente recolhido na bacia de retenção é encaminhado como efluente industrial, não havendo 

distinção entre os resíduos industriais e as águas pluviais. Nesta situação há envio desnecessário de 

efluentes pluviais para tratamento, em conjunto com os efluentes industriais.  



   

 

 

4.4 Tanque de segurança 

O tanque não tem nenhum sistema para drenagem do efluente e encontrava-se preenchido na 

totalidade. Sendo que se trata de um tanque de segurança, deverá estar livre para poder receber o 

efluente proveniente de um derrame ou sempre que necessário. Os efluentes pluviais recolhidos na 

bacia de retenção do metanol e hexano não podem ser separados dos restantes efluentes recolhidos 

na bacia, visto só existir ligação do sumidouro na bacia à caixa CX3, sendo por isso encaminhados 

para as caixas CX4 e CX5, que encaminham para o tanque de segurança ou para a linha de 

efluentes industriais, respectivamente. Assim, o tanque poderá por vezes ser preenchido com 

efluentes pluviais. Adicionalmente regista-se a necessidade de um nível para indicação de tanque 

preenchido. A falta de identificação das válvulas nas referidas caixas poderá levar ao 

encaminhamento desnecessário de efluente industrial comum ou efluentes pluviais para este tanque, 

visto serem operadas manualmente. 

Deve ser garantido um acesso fácil ao tanque em caso de necessidade de esvaziamento, no entanto 

a tampa que dá acesso ao tanque é demasiado pesada e as condutas existentes nas proximidades 

dificultam o acesso à tampa do tanque. 

 

4.5 Bacia de retenção da descarga de metanol e hexano 

Na bacia de retenção são recolhidos efluentes pluviais que não necessitam de pré-tratamento antes 

de serem enviados para a ETAR. No entanto, o actual esquema de drenagem de efluentes nesta 

zona não permite diferenciar este tipo de efluentes pois não existe ligação do sumidouro G77 à linha 

de efluentes pluviais, sendo por isso recolhido em conjunto com os efluentes industriais. 

Caso seja necessário mexer nas válvulas da caixa CX3 ou aceder às restantes caixas para limpeza 

ou manutenção existem vários obstáculos a ultrapassar. As tampas que dão acesso às caixas CX3 a 

CX5 são demasiado pesadas e encontram-se num local de difícil acesso, devido à existência de 

gradeamento e condutas ao redor das caixas. A tampa utilizada na caixa CX3 não tem fecho de 

segurança, não permitindo proteger o acesso às válvulas. Por questões de segurança a chave de 

controlo das válvulas não se deve encontrar acessível a qualquer pessoa nas instalações. As válvulas 

que se encontram no interior das referidas caixas não se encontram identificadas, pondendo levar ao 

encaminhamento incorrecto dos efluentes recolhidos nesta bacia. 

 

4.6 Parque de tanques C 

As fissuras na parede do parque de tanques permitem a passagem de reduzidas quantidades de 

efluente industrial para o exterior do parque. O encaminhamento dos efluentes para a rede adequada 

é dificultado pelo facto de as válvulas na caixa CX8 estarem partidas. As caixas CX6 e CX7 estão 
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danificadas, permitindo a passagem de efluente entre as duas caixas. Isto poderá ser um problema 

se permitir o encaminhamento de efluentes industriais para a rede de efluentes pluviais; na situação 

inversa representará um custo acrescido no pré-tratamento dos efluentes. 

A caixa CX8 tem acumulação de efluentes devido à elevada cota a que se encontram as condutas de 

saída da caixa. Isto poderá constituir uma situação de risco, caso haja acumulação de efluentes 

industriais. A tampa da caixa CX8 é demasiado pesada, dificultando o acesso às válvulas. O acesso a 

estas deveria estar restringido aos operadores responsáveis por essa tarefa, com a utilização de uma 

chave para abertura das tampas. As tampas das restantes caixas também devem ser leves para 

permitir uma fácil abertura, caso seja necessário inspecionar o interior das mesmas ou proceder a 

trabalhos de manutenção e limpeza. Também nesta zona poderão existir falhas no encaminhamento 

de efluentes devido à falta de identificação de válvulas. 

 

4.7 Parque de tanques H 

O parque de tanques de hexano ainda não se encontra em funcionamento, no entanto antes de 

começar a ser utilizado é preciso garantir que as caixas são cobertas por tampas leves e com 

cadeado e que as condutas que encaminham o efluente do parque para estas caixas são reguladas 

por válvulas. Já está prevista a colocação de tampas adequadas, bem como a instalação das válvulas 

necessárias. Neste momento as caixas ainda não têm identificação do tipo de efluente que irão 

drenar. 

 

4.8 Parque de tanques B 

Apesar de as caixas CX11, CX12 e CX15 serem apenas locais de passagem de efluente, sem 

presença de válvulas, caso haja necessidade de proceder a uma limpeza ou inspecção das 

condições no interior das caixas a abertura das tampas não será fácil, pois estas são de betão e não 

têm pega. 

No interior das caixas CX13 e CX14 encontram-se válvulas essenciais para determinar o destino do 

efluente do parque de tanques B. O acesso a estas deve ser condicionado aos operadores 

responsáveis, através da utilização de cadeados. Actualmente as caixas não se encontram 

trancadas. Não existe identificação das válvulas, o que poderá induzir o operador em erro na 

drenagem dos efluentes. 

 

4.9 Parque de tanques A 

As tampas de ambas as caixas são demasiado pesadas e tornam-se difíceis de abrir. Por questões 

de segurança estas tampas deveriam estar trancadas, para impedir o acesso a alguém que não seja 



   

 

responsável por este serviço. Regista-se aqui também a falta de identificação nas válvulas, o que 

pode constituir um risco acrescido. 

 

4.10 Parque de tanques A1 

As tampas das caixas CX18 e CX19 não podem ser trancadas. As válvulas no seu interior permitem a 

colocação de cadeados, no entanto estes não existem, permitindo o acesso de qualquer pessoa nas 

instalações fabris às mesmas. 

As tampas são em rede metálica, logo permitem a entrada de águas pluviais para as caixas. No caso 

da caixa CX18, que encaminha o efluente para a rede pluvial, não tem qualquer importância. No caso 

da caixa CX19, que faz a drenagem do efluente para a rede industrial, pode considerar-se que a área 

da tampa que permite a passagem de água pluvial é desprezável face à área do parque de tanques. 

As válvulas também necessitam de identificação, para evitar erros no encaminhamento de efluentes. 

 

4.11 Linha principal de efluentes industriais 

O encaminhamento do efluente industrial da câmara IND07 até ao tanque de slop passa por várias 

caixas sem que haja bombeamento, circulando apenas devido à inclinação das condutas e por 

transbordo das caixas. A ineficiente drenagem do efluente industrial até ao tanque de slop leva à 

deposição de óleos e gorduras nas condutas durante largos períodos, que à temperatura ambiente 

solidificam, dificultando a passagem do efluente e o esvaziamento da linha, causando obstruções e 

entupimentos nas condutas da rede de efluentes industriais. 

A obstrução desta conduta levou à necessidade de contratação de uma empresa externa para 

proceder a um serviço de limpeza e desobstrução, de forma a restabelecer o normal funcionamento 

desta linha. A inspecção CCTV efectuada nesta linha na sequência da limpeza realizada detectou 

que em alguns troços da conduta o pendente é o oposto do esperado, dificultando o correcto 

encaminhamento do efluente. Detectaram-se ainda algumas obstruções causadas por saliências em 

argamassa de betão na junção entre duas peças das condutas, pequenas fissuras e fractura da 

conduta numa das câmaras de visita. 

Apesar de parte da conduta de efluentes industriais não ter actualmente qualquer utilidade, continua a 

exigir limpeza e manutenção, tal como se verificou recentemente, visto que também há obstrução 

nesta zona. 

 

4.12 Rede de efluentes 

Verificou-se que as plantas disponíveis estavam desactualizadas. Alguns dos sumidouros e câmaras 

de visita existentes na fábrica não se encontravam assinalados nas plantas ou não tinham as ligações 

actuais representadas. Por outro lado, alguns dos pontos representados em planta não se 
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encontravam em funcionamento, não se pode confirmar a sua existência ou as ligações existentes 

não correspondiam às representadas em planta. A inexistência de uma planta actualizada dificulta o 

planeamento de trabalhos de manutenção da rede de efluentes. 

A existência de tampas e sumidouros danificados constitui um perigo, pois estes situam-se em zonas 

de passagem de peões e circulação de veículos. A obstrução dos sumidouros da rede de efluentes 

pluviais, provocada por lixo, sementes, farinha e outros resíduos sólidos poderá causar dificuldades 

numa situação de elevada pluviosidade, visto que dificultará a drenagem das águas pluviais que 

afluem aos sumidouros. Existe ainda acumulação de matéria orgânica na zona alcatroada, em parte 

devido à existência de um processo de preparação de farinhas. Esta matéria orgânica poderá ser 

encaminhada com a precipitação para o interior dos sumidouros e tubagens, dificultando a drenagem 

de efluentes.  



   

 

5. Soluções a propor para melhoria da rede de efluentes 

industriais e pluviais 

 

Após a identificação dos vários pontos da rede de drenagem de efluentes a melhorar, procuraram-se 

soluções para cada uma das situações. As soluções foram definidas procurando obter uma gestão 

optimizada dos efluentes de forma economicamente viável.    

 

5.1  Parque de tanques D 

A proposta apresentada para a antiga bacia de retenção de gorduras leva a que o efluente industrial 

aí recolhido seja removido e tratado por empresa exterior, com custos associados. De forma a 

minimizar a quantidade de efluente enviado para esta bacia devem fazer-se alterações que evitem o 

envio da água pluvial retida na bacia das bombas e da zona delimitada pelo muro para guardar 

mangueiras. Assim, a solução que se propõe é a criação de novas ligações e o controlo do envio de 

efluentes através da instalação de novas válvulas. Deve criar-se de uma abertura no fundo da caixa 

de efluentes industriais para a bacia, com instalação de uma válvula. Na abertura já existente no 

fundo da caixa de efluentes pluviais também deve ser instalada uma válvula. Da bacia de bombas 

deve ser criada uma ligação às duas caixas, controlada através de válvulas colocadas no seu interior. 

Os muros que rodeiam a parede do parque de tanques e a bacia de retenção das bombas devem ser 

reparados. As tampas das caixas CX1 e CX2 devem ser substituídas por outras mais leves e devem 

ser colocados cadeados em ambas, por questões de segurança. Deve colocar-se sinalética 

fotoluminescente para identificação das válvulas. 

 

5.2 Bacia de retenção de gorduras 

Para evitar que haja mistura dos efluentes industriais, retidos nos compartimentos, com águas 

pluviais recomenda-se que se vedem as aberturas no topo da bacia, de forma a impedir a passagem 

de águas pluviais para o seu interior. Esta medida irá também impedir que haja acumulação de 

efluentes pluviais na zona não destinada à retenção de gorduras. 

Devido à elevada acumulação de óleos e gorduras solidificados no interior do tanque foi necessário 

proceder à limpeza do mesmo, com a contratação de uma empresa externa para proceder a este 

serviço. 

Para evitar o acumular de óleos e gorduras durante longos períodos de tempo, permitindo a sua 

solidificação, deve interromper-se a separação de gorduras feita nesta zona do tanque. Recomenda-

se que seja retirada a bomba existente no compartimento 3 e que se mantenha o nível no mesmo 

compartimento, que dá sinal na sala de comando da unidade de produção de biodiesel. Este sinal 

indicará quando deverá ser contactada uma empresa exterior para proceder à aspiração de todo o 
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efluente industrial contido nesta zona do tanque e à limpeza do mesmo, seguido de encaminhamento 

do efluente para tratamento em local adequado. 

. 

 

5.3 Bacia de retenção da descarga de produtos químicos 

Para evitar o encaminhamento desnecessário de efluente pluvial para a linha de efluentes industriais 

propõe-se a construção de uma caixa na direcção de G66, a meio da largura da bacia de retenção 

(por ser uma zona menos exposta a cargas elevadas) ligada a G66 e com duas válvulas, uma para 

encaminhamento de efluentes pluviais para a câmara P.8.1 e outra para o encaminhamento de 

efluentes industriais para a câmara I.5. Esta solução permite reduzir o volume de efluentes industriais 

a enviar para a ETARI, reduzindo assim o custo do tratamento. 

 

5.4 Tanque de segurança 

Para permitir que o tanque esteja disponível para receber o efluente industrial proveniente de um 

derrame contratou-se uma empresa para proceder à sucção do efluente acumulado. Este efluente foi 

enviado para tratamento adequado por empresa externa. 

Como o tanque não tem implementado nenhum sistema para drenagem do efluente, é necessário 

contratar uma empresa externa para fazer esse serviço. De forma a reduzir os custos associados a 

este processo deve tentar restringir-se a recolha de efluentes neste tanque aos originados por 

derrames ou limpeza do piso da bacia. Assim, deve evitar-se a recolha de efluentes pluviais no 

tanque. 

Deve ainda ser instalado um nível que indique quando o tanque estiver cheio, com leitura do sinal na 

sala de comando. Esta medida irá permitir que os operadores tomem conhecimento quando for 

necessário esvaziar o tanque. 

O acesso ao tanque deve ser feito através de uma tampa leve e com fecho de segurança. Assim, a 

tampa deve ser substituída por outra adequada. 

 

5.5 Bacia de retenção da descarga de metanol e hexano 

Para evitar o envio desnecessário de águas pluviais recolhidas na bacia para a rede de efluentes 

industriais ou para o tanque de segurança aconselha-se a construção de uma caixa na direcção de 

G77, a meio da largura da bacia de retenção (por não ser zona de passagem), ligada a G77 e com 

duas válvulas, uma para envio de águas pluviais para a câmara de visita P.9.2.1, e outra para o envio 

do restante efluente para a caixa CX3, que tem válvulas que permitem o encaminhamento 

diferenciado de efluente para o tanque de segurança ou para a rede de efluentes industriais. Esta 



   

 

opção permite reduzir o volume de efluente enviado para tratamento na ETARI, reduzindo-se assim o 

custo associado ao tratamento dos efluentes. 

As tampas das caixas CX3 a CX5 devem ser substituídas por outras mais leves e com possibilidade 

de trancar. A chave de abertura das válvulas da caixa CX3 deve ser guardada num local de acesso 

exclusivo aos operadores encarregues de controlar as válvulas. Aconselha-se a colocação de 

sinalização com identificação das válvulas. 

 

5.6 Parque de tanques C 

As válvulas da caixa CX8 devem ser substituídas por se encontrarem partidas. As tampas das três 

caixas devem ser substituídas por outras mais leves e a tampa da caixa CX8 deve permitir a 

colocação de um cadeado para restringir o acesso às válvulas aos operadores encarregues dessa 

operação. As caixas CX6 e CX7 devem ser reparadas, tal como a parede do parque de tanques, para 

que se evite o inadequado escoamento de efluentes ou o derrame de efluentes para o exterior do 

parque. Estas válvulas devem ser identificadas através de sinalética fotoluminescente. 

Sugere-se ainda que as condutas de saída do efluente da caixa CX6 para as caixas CX7 e CX8 

sejam recolocadas a uma cota mais baixa. 

 

5.7 Parque de tanques H 

Para permitir o correcto encaminhamento dos efluentes do parque de hexano deverão ser instaladas 

válvulas nas condutas de saída do parque de tanques, nas caixas CX9 e CX10. A sua instalação já 

está prevista. 

 Aconselha-se a colocação de tampas leves em ambas as caixas, para facilitar o acesso às válvulas 

de controlo dos efluentes. Para garantir um controlo seguro do encaminhamento dos efluentes devem 

utilizar-se cadeados nas tampas de acesso às válvulas. As válvulas devem ser identficadas, tal como 

referido anteriormente. 

 

5.8 Parque de tanques B 

Devem ser colocadas tampas leves e fáceis de abrir nas caixas CX11, CX12 e CX15. No interior das 

caixas CX13 e CX14 encontram-se válvulas, que por motivos de segurança devem estar vedadas aos 

operadores encarregados de as controlar. Assim aconselha-se a colocação de novas tampas de 

material leve e com fecho de segurança. De forma a prevenir o incorrecto encaminhamento de 

efluentes deve ser colocada sinalização para identificação de válvulas. 
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5.9 Parque de tanques A 

Devem ser escolhidas novas tampas para as caixas CX16 e CX17, com cadeado incluído e de um 

material leve, para permitir uma fácil abertura aos operadores. A chave das válvulas deve ser mantida 

no interior da caixa. 

 

5.10 Parque de tanques A1 

Por questões de segurança, sugere-se a introdução de cadeados nas tampas de ambas as caixas. 

Em alternativa, caso isso não seja possível, as tampas deverão ser substituídas por outras 

equivalentes com fecho de segurança. 

 

5.11 Linha principal de efluentes industriais 

A existência de obstruções no interior das condutas da rede industrial entre as câmaras I.1 e I.5, que 

dificultam o normal escoamento deste efluente, levaram à contratação de uma empresa externa para 

efectuar um trabalho de limpeza e desobstrução da referida linha, de forma a restabelecer as 

condições necessárias para o normal encaminhamento deste efluente. O serviço de inspecção vídeo 

CCTV (circuito fechado de televisão) foi efectuado após a limpeza da conduta, com o objectivo de 

averiguar o estado da conduta. 

A existência de óleos e gorduras solidificados ao longo de vastos períodos de tempo exigiram a 

utilização de hidrojactos de elevada pressão para remoção das obstruções nas condutas. 

Propõe-se a instalação de uma bomba na caixa quadrada junto à câmara de visita I.5, de forma a 

garantir o escoamento do efluente para o tanque de slop e a manter a linha vazia, sem acumulação 

de efluente, evitando-se assim a formação de depósitos e obstruções nas condutas. 

Propõe-se ainda que se altere o traçado da rede de efluentes desta zona, tornando o trajecto 

percorrido pelo efluente tão curto e directo quanto possível. Aconselha-se a substituição do troço de 

conduta danificado, bem como o planeamento da reparação das fissuras detectadas. 

De forma a minimizar o trabalho de manutenção exigido para esta linha, com redução dos custos 

associados a este, sugere-se que a câmara I.3 seja tamponada na sua ligação à câmara I.2. Assim 

pode evitar-se a necessidade de limpeza e manutenção de um troço desta conduta que não tem 

utilidade de momento. 

É aconselhável que se faça um trabalho de manutenção preventiva na linha de efluentes industriais, 

contratando de forma regular uma empresa externa para efectuar serviços de limpeza nas condutas, 

caixas e sumidouros pertencentes a esta rede. 

 

 



   

 

5.12 Rede de efluentes 

Com base na análise à rede de efluentes fez-se o registo do traçado actual, bem como da localização 

e ligações de sumidouros e câmaras de visita que não estavam presentes nas plantas 

disponibilizadas. 

Aconselha-se a substituição das tampas de câmaras de visita e sumidouros fracturados, com a 

realização das obras necessárias para a manutenção do piso ao seu redor. Aconselha-se ainda a 

troca entre câmaras, se possível, ou caso contrário a substituição das tampas das câmaras de visita 

com denominação errada gravada no topo. 

Sugere-se a identificação das válvulas envolvidas no encaminhamento de efluentes, com indicação 

da posição de abertura e das situações em que cada uma deve estar aberta, para que não haja 

possibilidade de erro por parte dos operadores encarregues dessa operação. Para isso deve ser 

colocada sinalética fotoluminescente com identificação das válvulas junto de cada caixa. Deve 

planear-se um plano de trabalhos de manutenção preventiva de toda a rede de efluentes e a 

contratação de um serviço de limpeza e desobstrução da rede de efluentes da fábrica de forma 

regular. Para a execução deste trabalho aconselha-se a contratação de uma empresa externa com 

uma frequência mínima anual, que deverá ser ajustada consoante as necessidades. Os Serviços 

Municipais de Protecção Civil recomendam que se tomem medidas preventivas no início do ano 

hidrológico, que ocorre no dia 1 de Outubro. Nesta altura é comum sucederem-se os primeiros 

momentos de precipitação, que acarretam alguns riscos. Neste caso em concreto, durante os meses 

que antecedem este período existe acumulação de lixo, sementes e outros detritos sólidos no interior 

dos sumidouros, em especial na zona de tráfego de camiões de carga de semente, promovendo a 

obstrução da rede de efluentes. Um serviço de limpeza programada irá garantir a correcta drenagem 

dos efluentes, evitando assim que surjam outras complicações. Existindo uma contratação de 

serviços anual poderá haver interesse em elaborar um contrato para um período mais longo, com 

condições vantajosas para a empresa. (32) 

O varrimento do piso alcatroado deverá manter-se, por forma a evitar o encaminhamento dos 

resíduos acumulados para o interior dos sumidouros e das tubagens da rede pluvial, promovido pela 

precipitação. 

 

 

  



 

45 

 

6. Análise de propostas 

 

Na sequência das soluções descritas no capítulo 5 para melhoria da actual rede de efluentes pluviais 

e industriais procuraram-se fornecedores para cada um dos serviços e equipamentos necessários, 

solicitando-se propostas de cotação. No presente capítulo faz-se uma descrição do tipo de trabalho 

solicitado e dos equipamentos e peças necessários para a implementação das soluções encontradas. 

Por fim comparam-se as propostas recebidas e selecciona-se a mais adequada. 

 

 

6.1 Propostas para limpeza e manutenção da rede de efluentes 

pluviais e industriais 

 

Na sequência da avaliação feita à rede de efluentes verificou-se a necessidade de proceder a 

trabalhos de limpeza e manutenção da rede de efluentes das instalações, tal como sugerido no 

capítulo 5. Assim, contactaram-se dez empresas para a elaboração de proposta de orçamento 

detalhado para a realização deste serviço. 

A cada uma das empresas foi enviado o caderno de encargos e realizaram-se algumas visitas às 

instalações fabris. Do total de empresas contactadas sete destas apresentaram propostas, sendo que 

apenas duas o fizeram sem uma visita prévia ao local. Segue-se a descrição do trabalho pretendido e 

das propostas de cotação recebidas, assim como a sua avaliação. 

 

6.1.1 Descrição do trabalho 

Pretende-se efectuar a limpeza e desobstrução da linha principal de efluentes industriais, a única em 

utilização, que liga as câmaras de visita I.1 (frente à UPB) e I.5 (junto à central de vapor). Trata-se de 

uma conduta em grés com 350  mm de diâmetro e com uma extensão de aproximadamente 156 m. O 

trabalho deve incluir a limpeza dos sumidouros e caixas de válvulas com ligação a esta tubagem, 

assim como a desobstrução destas ligações. Os sumidouros referidos localizam-se nas zonas de 

descarga de produtos químicos e de metanol e hexano. Existem ainda duas grelhas na estação de 

carga, que se destinam a recolher derrames, ligadas à conduta de efluentes industriais e que devem 

ser limpas.Ainda na rede de efluentes industriais, pretende-se efectuar o esvaziamento e limpeza de 

dois reservatórios, a bacia de retenção de gorduras e o tanque de águas residuais contaminadas, 

contendo volumes de efluentes estimados em cerca de 10 e 20 m
3
, respectivamente. 

Quanto à rede de efluentes pluviais, pretende-se que seja feita a limpeza de 102 sumidouros e que 

seja desimpedida a sua ligação às tubagens principais desta rede, condutas de grés com 250 mm de 

diâmetro. 



   

 

O efluente recolhido durante os trabalhos de limpeza deverá ser enviado para tratamento em local 

adequado e com licenciamento próprio. De forma a verificar o estado da conduta principal pede-se 

também a inspecção vídeo (CCTV) da mesma, com registo de possíveis danos. 

 

6.1.2 Descrição de propostas recebidas 

As propostas recebidas ofereciam diferentes condições, nomeadamente no que respeita aos meios 

técnicos e operacionais colocados à disposição por cada empresa, aos custos praticados e às 

condições de pagamento. A descrição de cada proposta pode ser consultada na Tabela 2. A 

correspondência com os nomes das empresas fornecedoras, representadas de A a G encontra-se no 

Anexo B. 

 

6.1.3 Análise de propostas 

As propostas recebidas apresentavam algumas diferenças, tanto a nível técnico como económico. 

Para que fosse possível seleccionar a melhor entre todas elas foi necessário assumir alguns 

pressupostos, de forma a permitir uma comparação entre os serviços prestados pelas várias 

empresas. Apenas uma das propostas orçamentadas apresentava um valor fixo para cada um dos 

trabalhos de limpeza, para um número de horas de trabalho estimado pela própria empresa. As 

restantes propostas apresentam tarifas horárias para a utilização de equipamentos de limpeza e 

custos por deslocação de veículos. Relativamente ao serviço de inspecção vídeo, quando disponível 

tem um custo associado por deslocação de equipamento e uma tarifa horária, à excepção de uma 

das empresas, em que o custo do serviço se determina consoante o comprimento da tubagem a 

inspeccionar, valor esse que é conhecido e permite assim inferir o custo deste trabalho. Quanto ao 

tratamento do efluente recolhido, em qualquer um dos orçamentos é apresentado um custo por 

quilograma ou tonelada de efluente tratado. A maioria das empresas que apresentaram estas 

propostas não indicaram estimativa do número de horas necessárias para a execução deste trabalho, 

além disso as que o fazem indicam valores muito díspares. Assim, para que fosse possível fazer uma 

análise comparativa entre as propostas foi necessário estimar para cada empresa a duração dos 

serviços de limpeza e de inspecção vídeo no interior de condutas e o volume de efluente a recolher e 

enviar para tratamento, baseado nos meios materiais e humanos disponibilizados. Os pressupostos 

utilizados para esta análise encontram-se representados na Tabela 3. Em duas das propostas não se 

estimou o número de camiões cisterna por não ser necessário esse dado para o cálculo dos custos. 

A selecção da melhor proposta para este serviço foi feita com base em parâmetros de avaliação, 

estabelecidos de acordo com a sua importância para esta escolha, que permitiram comparar as 

várias propostas e proceder à sua análise. 



 

47 

 

Tabela 2 - Descrição das propostas recebidas para os serviços de limpeza e desobstrução das redes de efluentes industriais e pluviais, inspecção vídeo e tratamento de efluente. N/D – não disponível 

Empresas 

 A B C D E F G 

Serviços 

Limpeza 

Limpeza com bomba de água a 
alta pressão e bomba de vácuo 

para aspiração 

Veículo hidrolimpador para 
limpeza a alta presssão com 
cabeça injectora e sucção, 

descarga para cisterna 

N/D 

Aspiração e limpeza das linhas 
de efluentes industriais e 
pluviais e transporte de 

resíduos 

Viatura de sucção com injector 
para desobstrução 

Viatura de alta pressão com 
sistema de rectro-jactos 

N/D 

Taxa horária (€/h) 100 
Deslocação de veículo 

(€/deslocação) 
180 

Deslocação e 1h de 
trabalho 

(€/intervenção) 
250 

Aspiração e limpeza 
(€/h) 

120 
Limpeza da rede de 
efluentes pluviais (€) 

3900 
Limpeza de coletores e 
sumidouros incluindo 8h 

(€) 
650 

Custo de intervenção 
diária incluindo 3h 

(€/dia) 
350 

Camião cisterna + 
cisterna extra 
(€/transporte) 

450 
Taxa horária de veículo 

(€/h) 
90 

Taxa horária de 
limpeza adicional (€/h) 

80 

Transporte de resíduos 
(€/deslocação) 

230 

Limpeza da rede de 
efluentes industriais 

excluindo tanques (€) 
2650 

Taxa horária de limpeza 
adicional (€/h) 

75 Taxa horária (€/h) 85 

Camião cisterna isolado 
(€/transporte) 

325 
Recolha e transporte 

de resíduos 
(€/deslocação) 

350 
Limpeza de tanques 

(€) 
1250 

Limpeza de tanques 
(€) 

2380 
Recolha e transporte de 
resíduos (€/deslocação) 

250 
Transporte de 

resíduos 
(€/transporte) 

150 

Inspecção 
vídeo 

Equipamento IBAK, software 
Wincan; especialista e técnico; 

DVD, fotografias e relatório 

Ficheiros nos formatos MPEG e 
MDB; relatório em papel e DVD 

com vídeos e fotografias 

Registo de situações anómalas, 
relatório em papel e formato 

digital (DVD) 

N/D N/D 

Registo de situações anómalas, 
relatório em papel e DVD com 

fotografias 

Serviço disponível; informação 
não enviada deslocação (€) 175 deslocação (€) 150 desl+1h (€/interv) 200 desl+3h (€/interv) 250 

taxa de equipamento 
(€/h) 

100 Inspecção (€/m) 2,75 
Taxa trabalho 
adicional (€/h) 

75 
Taxa trabalho adicional 

(€/h) 
75 

Gestão de 
resíduos 

LER 20 01 25, não indica 
destino 

LER 20 01 25, indica destino 
LER 20 01 25, não indica 

destino 
LER 20 01 25, não indica 

destino 
LER 20 01 25 , indica destino 

LER 20 01 25, não indica 
destino 

LER 20 01 25, não indica 
destino 

tratamento (€/t) 93,0 tratamento (€/t) 42,5 tratamento (€/kg) 0,07 tratamento (€/kg) 0,14 tratamento (€/t) 48 tratamento (€/t) 75 tratamento (€/t) 0,065 

Meios técnicos e 
operacionais 

2 ou 3 pessoas;  
1 camião, 2 cisternas (no camião 

e de reboque) 

viatura ligeira com equipamento 
de bombagem,                                                    

veículo combinado de 10 m
3
 de 

capacidade com bomba vácuo, 
viatura cisterna,                                                                                                                      

viatura apoio, viatura CCTV;                                                      
motorista e operador 

2 técnicos de limpeza, 
operador/motorista e ajudante; 
viatura com bomba de vácuo, 
bomba hidrojacto e cisterna de 

20 m
3
; 2 técnicos e carrinha 
para inspecção 

informação não disponibilizada                                    
(camião de grande porte) 

Encarregado, motorista e 
operador; camião 

hidroaspirador, máquinas de 
lavagem de alta pressão até 
2400 bar, sistema Aquablast 

com pressão máxima 3000 bar 

veículo de sucção com bomba 
de vácuo e cisterna com 

capacidade de carga de 10m
3
 

Camião com saídas da cisterna 
a 3 alturas diferentes, 

permitindo a decantação do 
efluente, com separação de 

fases 

Estimativas 
24h de limpeza, 12h de 

inspecção 
N/D N/D 15/20h de limpeza 

40h de limpeza das condutas, 
12h de limpeza dos tanques 

N/D N/D 

Validade 60 dias 60 dias 30 dias 30 dias 30 dias N/D 90 dias 

Condições de 
Pagamento 

30 dias após emissão de factura 
30 dias após recepção de 

factura 
30 dias após emissão de 

factura 
No acto de conclusão ou 

condições a negociar 
30 dias após emissão de 

factura 

30 dias após emissão de 
factura, excepto CCTV pago 

contra-entrega 

30 dias após emissão de 
factura 

Notas 
Camião cisterna com cisterna 

extra perfaz 24 t 

Camião cisterna com 
capacidade para transporte de  

25 m
3
 de resíduos 

Limpeza dos tanques inclui 
deslocação de equipamento, 

transporte de resíduos e 
descontaminação de cisterna 

Camião cisterna com 
capacidade para transporte de 

12 m
3
 de resíduos 

Tempo estimado para limpeza 
das redes de efluentes: pluviais 

– 3 dias, 8h; industriais – 2 
dias, 8h; tanques – 1 dia, 12h; 
cotações para trabalho extra 

Camião cisterna com 
capacidade para transporte de 

10 m
3
 de resíduos 

Camião cisterna com 
capacidade para transporte de  

25 m
3
 de resíduos 



   

 

Tabela 3 – Pressupostos utilizados para análise de propostas de limpeza e desobstrução da rede 
de efluentes industriais e pluviais. 

 

 

Empresa 

Duração do 

serviço de 

limpeza (h) 

Número de 

camiões cisterna 

necessários 

Duração da 

inspecção em 

vídeo (h) 

Volume de 

efluente a tratar 

(t) 

A 52 2 12 50 

B 24 2 

(custo por 

comprimento – 

consideram-se 

196 m) 

50 

C 

16 (só para 

condutas e 

sumidouros) 

- 12 

25 (excluíndo 

efluente recolhido 

das bacias) 

D 52 5 N/D 50 

E - - N/D 50 

F 

44 (apenas 

condutas e 

bacias) 

5 12 50 

G 24 2 N/D 50 

  

O custo associado ao serviço de limpeza representa uma grande parte dos custos totais. Assim, 

torna-se relevante classificar cada proposta com base nestes valores e este critério assume maior 

importância que os restantes, representando 35% da avaliação. O segundo critério utilizado foi a 

análise ao serviço de inspecção vídeo. Visto os equipamentos disponibilizados por cada empresa 

serem equivalentes, o factor que permite a distinção entre propostas é o custo deste serviço. Devido 

à importância da realização de inspecção no interior das condutas para conhecimento do esatdo 

estrutural das mesmas a possibilidade de realização deste serviço é valorizada. Assim, as empresas 

que não disponibilizam este serviço são penalizadas, atribuindo-se zero a este parâmetro. Outro dos 

parâmetros utlizados para avaliar cada proposta foi o custo associado ao tratamento de efluentes. 

Visto todas as empresas atribuirem um valor por massa de efluente a tratar torna-se simples efectuar 

esta análise. 

A adequabilidade dos meios técnicos e operacionais disponibilizados por cada empresa foram 

também avaliados. Considerou-se ainda a existência de informação acerca do destino final do 

efluente recolhido na limpeza, valorizando-se as empresas que forneceram este dado. 

Por fim, uma menor percentagem da avaliação corresponde às condições de pagamento oferecidas. 

Uma proposta que indique um prazo mais alargado para o pagamento destes serviços é valorizada, 

enquanto uma proposta que implique o pagamento no acto de conclusão do serviço tem o valor zero 

neste parâmetro. Com base nos resultados obtidos atribuíram-se as pontuações correspondentes a 

cada uma das empresas, apresentadas na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Parâmetros para avaliação e pontuação de propostas de trabalhos de limpeza e 
desobstrução da rede de efluentes pluviais e industriais. 

  

pontuação (%) 

parâmetros % 
empresa 

A 

empresa 

B 

empresa 

C 

empresa 

D 

empresa 

E 

empresa 

F 

empresa 

G 

custo da limpeza 

(estimado) 
35 15 27 32 12 10 18 35 

serviço de 

inspecção vídeo 
20 10 20 13 0 0 15 0 

custo do tratamento 

por tonelada 
30 14 30 18 9 27 17 20 

adequabilidade dos 

meios propostos 
7 6 6 7 3 7 3 6 

rastreabilidade dos 

resíduos 
3 0 3 0 0 3 0 0 

condições de 

pagamento 
5 5 5 5 0 5 4 5 

Total 100 49 91 75 24 52 56 65 

 

 

As pontuações atribuídas a cada empresa, para cada um dos parâmetros a avaliar estão 

representadas na Figura 21.  

 

 

Figura 21 - Pontuação obtida pelas empresas de limpeza e desobstrução das redes de efluentes 
industriais e pluviais para cada um dos parâmetros em análise. 
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Como é possível verificar através da análise destes dados as propostas atingem pontuações bastante 

díspares. As melhores propostas correspondem às apresentadas pelas empresas B e C, que se 

destacam das restantes. Por outro lado as empresas A e D apresentam propostas bastante 

insatisfatórias, com pontuações inferiores a 50%.  

A proposta que obteve melhor pontuação foi a apresentada pela empresa B, correspondendo a 91%. 

A hierarquização de todas as propostas recebidas encontra-se esquematizada na Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Hierarquização das propostas para os trabalhos de limpeza e desobstrução das redes 
de efluentes industriais e pluviais. 

 

 

6.2 Propostas para melhoria das redes de efluentes industriais e 

pluviais actuais 

 

No decorrer da avaliação efectuada à rede de drenagem de efluentes na empresa propuseram-se 

alterações para melhoria da mesma, referidas no capítulo 5. Desta forma, procuraram-se 

fornecedores para os vários serviços e equipamentos necessários para implementação destas 

melhorias. De seguida apresentam-se as propostas recebidas e seleccionam-se as mais adequadas 

em cada caso. 

 

6.2.1 – Propostas para o trabalho de construção civil 

Algumas das sugestões de melhoria indicadas no capítulo 5 implicam a realização de trabalhos de 

construção civil para a sua implementação. Desta forma contactaram-se três empresas que prestam 

este tipo de serviços, para elaboração de propostas detalhadas para a execução dos trabalhos 

necessários para a optimização da rede. 

Após o contacto com estas empresas fizeram-se visitas às instalações, para observação dos locais a 

intervencionar e foram entregues cadernos de encargo com a descrição dos trabalhos a executar. De 

seguida descrevem-se os trabalhos pretendidos e as propostas recebidas, as quais são 

posteriormente analisadas. 

 

proposta 
B 

proposta 
C 

proposta 
G 

proposta 
F 

proposta 
E 

proposta 
A 

proposta 
D 
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6.2.1.1 Descrição do trabalho 

Várias situações identificadas requerem trabalhos de construção civil. Segue um resumo dos 

trabalhos para os quais se pediu proposta de cotação.  

Duas das tampas de câmaras de visita de efluentes domésticos encontram-se bastante abatidas em 

relação ao nível do solo. Por se encontrarem numa zona de passagem frequente de camiões estão 

sujeitas a elevadas cargas e torna-se por isso prioritária a sua recuperação. A  proposta deve incluir a 

colocação de tampa a uma cota mais elevada, com recuperação da câmara de visita.  

No decorrer da observação da rede de efluentes verificou-se que se encontravam fracturados os 

muros da bacia de bombas do parque de tanques D e um muro que delimita uma zona para 

colocação de mangueiras. Desta forma as propostas devem considerar a recuperação ou 

reconstrução destes muros. Quanto à bacia de retenção de gorduras, tal como sugerido 

anteriormente pediu-se que fosse vedado o seu topo, de forma a evitar a entrada de efluentes 

pluviais. Pediu-se também que fosse efectuado um novo tamponamento na conduta existente no 

primeiro compartimento desta bacia, para substituição do actual. Ainda nesta zona, solicitou-se a 

colocação de condutas para ligação das bacias de bombas e de retenção de gorduras às caixas de 

válvulas para controle de efluentes industriais e pluviais existentes no exterior do parque de tanques. 

Nestas tubagens devem ser instaladas válvulas para controlo de efluentes fornecidas pela Iberol. 

De forma a evitar as dificuldades na drenagem de efluente industrial pretende-se instalar uma 

estação elevatória compacta no local onde se encontra actualmente a câmara de visita I.5, junto à 

zona de descarga de produtos químicos. O trabalho efectuado deve incluir o assentamento da 

estação e a instalação de tubagem de saída da estação para o tanque que actualmente recebe o 

efluente proveniente da câmara de visita referida. A caixa quadrada localizada nas proximidades 

desta câmara de visita deixará de ter utilidade, pelo que deverá ser fechada. 

Para optimizar a drenagem de efluentes recuperados na zona de descarga de produtos químicos 

solicita-se a instalação de tubagens de ligação do sumidouro existente à câmara de visita de 

efluentes pluviais P.8.1 e à estação elevatória, com colocação de válvulas fornecidas para controle do 

efluente. O sumidouro deve ser adaptado a fim de permitir a instalação das válvulas no seu interior.  

Após inspecção vídeo recomendada no interior da tubagem de efluentes industriais entre as câmaras 

de visita I.1 e I.5 foi possível tomar conhecimento do actual estado estrutural desta conduta. O 

relatório apresentado pela empresa demonstrava a existência de uma fractura na zona da câmara de 

visita I.4, situação que deve ser considerada prioritária. Assim, requereu-se a reparação desta zona 

da tubagem. 

Tal como na zona de descarga de produtos químicos, também na zona de descarga de metanol e 

hexano se pretende efectuar ligação do sumidouro existente à câmara de visita de efluentes pluviais 

P.9.2.1, com instalação de válvula no interior do sumidouro. Deve efectuar-se nova ligação do 

sumidouro à caixa de válvulas CX3, permitindo a instalação de uma válvula. O sumidouro deve ser 

adaptado para que haja espaço disponível para instalação das válvulas e o efluente aí recolhido 

possa ser encaminhado para as duas condutas a que estará ligado. 



   

 

Quanto ao parque C, as paredes das caixas de válvulas de controlo de efluentes CX6 e CX7 

encontram-se fracturadas, tal como referido anteriormente, devendo por isso ser recuperadas. A cota 

da caixa CX8 deve ser elevada até próximo da cota das tubagens de saída desta caixa, para evitar a 

acumulação de efluente neste local.  

As recomendações apresentadas anteriormente referem o tamponamento da conduta de efluentes 

industriais na zona da câmara de visita I.3. Assim, pediu-se que este tamponamento fosse efectuado 

em betão, por ser um material resistente às condições a que será exposto. 

Por fim, a caixa de válvulas CX14 na zona do parque de tanques B encontra-se fracturada. 

Solicitou-se assim a sua reparação. 

 

6.2.1.2 Descrição de propostas recebidas 

Depois de recebidas as propostas contactaram-se novamente estas empresas para pedir a 

informação em falta de forma que permitisse uma análise comparativa. A informação recebida 

encontra-se na Tabela 5, sendo que a identificação das empresas contactadas se encontra no Anexo 

B.  

 

6.2.1.3 Análise de propostas 

As empresas contactadas apresentaram propostas para o trabalho pretendido, no entanto os valores 

para cada intervenção diferem bastante entre propostas, o que resulta numa enorme desigualdade 

entre custos totais. Além disso, apenas uma das propostas iniciais incluía informações detalhadas 

sobre os materiais e procedimentos utilizados para melhoria de cada zona assinalada, enquanto as 

restantes deixavam algumas dúvidas quanto à solução proposta. Assim, pediram-se esclarecimentos 

adicionais por forma a ser possível a comparação entre propostas. 

Para a realização desta análise foram estabelecidos parâmetros para avaliação das mesmas, sendo 

que a cada um deles foi associada uma percentagem de ponderação, consoante a sua importância 

para a selecção da empresa prestadora destes serviços. 

O critério mais relevante para eleger a melhor proposta é o custo total associado a estes trabalhos, 

correspondendo assim a uma percentagem mais elevada de ponderação. A qualidade dos materiais a 

utilizar e a durabilidade da solução proposta também assumem elevada importância na selecção de 

um fornecedor, pois são parâmetros indicadores de propostas capazes se se manterem durante 

longos períodos de tempo com reduzida manutenção. 

Outro dos parâmetros a ter em consideração são as condições de pagamento oferecidas por cada 

empresa. Assim, valoriza-se uma proposta que permita o pagamento mais tardio. São avaliados 

também o prazo de entrega da obra e a descrição dos trabalhos incluídos na proposta. 
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Tabela 5 - Descrição das propostas recebidas para os serviços construção civil. N/D – não disponível 

Empresas 

 Melhorias   
A B C 

Recuperação das 

câmaras de visita de 

efluentes domésticos 

Nivelamento das tampas; peças fraturadas serão 

unidas com cola de pedra, peças em falta 

substituídas por resina e manta de fibra de vidro, 

se não existir parte de manilha será reconstruída 

com argamassa com fibra 

Descravar aro e camada de betuminoso 

envolvente que cedeu; reforçar paredesda 

câmara de visita e repor pavimento com betão 

(pode incluir fornecimento de tampa em ferro 

fundido sem custos adicionais) 

N/D 

95 €/tampa 493 €/tampa 

190 € 986 € 400 € 

Reparar muro da bacia 

de bombas do parque de 

tanques D e muro de 

apoio 

Reparação 

Demolição e remoção de paredes da caleira 

desligadas do fundo; construção de novas 

paredes (cerca de 10 metros linearesl) 

 

275 € 486 € 730 € 

Vedar topo da bacia de 

retenção de gorduras 

Tapamento da junta da báscula com fita de 

borracha 60 mm x 3 mm de espessura (42 ml) 

com uma chapa quinada 

Fornecimento e colocação de chapa com 40 ml 

de comprimento e aproximadamente 10 cm de 

largura; tamponamento com betão 

N/D 
27,5 €/ml 

1155 € 

Tamponar ligação no 

primeiro compartimento 

da bacia de retenção 

Reparação e tamponagem com betão 

190 € 

- 1345 € 1475 € 690 € 

Colocar 4 condutas de 

ligação às caixas de 

válvulas do parque D e 

instalar válvulas 

Abertura, tapamento de roços, montagem de 

tubos Hidronil de 125 mm; colocação de válvulas 

de corte 

Abertura de 2 rasgos nas paredes das caixas em 

betão para passagem e colocação de tubagem 

em PVC 

N/D 

250 €/conduta 

1000 € 312 € 1100 € 

Instalar estação 

elevatória compacta 

Abertura, tapamento, compactação de vala  e 

colocação de EE à cota indicada (acompanhar o 

depósito com betão); montagem de estação 

elevatória 

Após escolha da EE: será necessário fazer 

uma cofragem com betão armado que poderá 

exceder o valor proposto 

Escavação e remoção de câmara de 

visita existente; fornecimento e assentamento de 

nova câmara com maior diâmetro e profundidade; 

aterro compactado e revestimento do pavimento 

Instalação de estação 

elevatória compacta 

com diâmetro de 1200 

mm sem contenção 

periférica em betão 
1750 € 

Fornecimento e aplicação de asfalto 

90 €/m2 

540 € 

2290 € 2987 € 1830 € 

Instalar conduta da 

estação elevatória para o 

tanque 

Abertura de vala, passagem de tubagem em 

Hidroflex (semi-rígida) de 63mm desde a EE até 

ao tanque (pode optar-se por Hidronil sem custos 

adicionais);fixação à parede por braçadeiras 

galvanizadas; construção de caixa para 

passagem de tubos 

Troço de tubagem embebido e troço à 

vista com apoios; caixa de visita com tampa em 

PVC; tubagem em PEAD 80 PN10, com 

acessórios 

N/D 

45 €/ml 



   

 

Empresas 

 Melhorias   
A B C 

1935 € 3555 € 1980 € 

Fechar caixa quadrada 

Executado com uma rolha de esponja e uma 

camada de betão 

Execução de laje em betão armado e 

revestimento final do pavimento 
N/D 

125 € 433 € 350 € 

Colocar 2 condutas de 

ligação ao sumidouro na 

zona de descarga de 

produtos químicos, 

instalar válvulas e 

adaptar sumidouro 

Abertura de caixa e vala, instalação de condutas 

junto ao sumidouro para encaminhamento para a 

caixa de visita de pluviais; instalação de válvulas 

nas condutas 

Abertura de rasgo no pavimento, fornecimento e 

colocação de tubagem; adaptação do sumidouro 

(volume necessário para receber as válvulas); 

tapamento e revestimento de pavimento 

N/D 

750 €/conduta 

1500 € 987 € 900 € 

Reparar conduta de 

efluentes industrais (I.4) 

reparação da conduta 
Repor laje do fundo da caixa, através de picagem 

e execução de nova laje em betão armado 
N/D 

190 € 525 € 1680 € 

Colocar 2 condutas de 

ligação ao sumidouro na 

zona de descarga de 

metanol e hexano, 

instalar válvulas e 

adaptar sumidouro 

abertura de caixa e instalação de condutas junto 

ao sumidouro para a caixa de visita de pluviais e 

para a caixa com válvulas; instalação de válvulas 

Abertura de rasgo no pavimento, fornecimento e 

colocação de tubagem; adaptação do sumidouro 

(volume necessário para receber as válvulas); 

tapamento e revestimento de pavimento 

N/D 

500 €/conduta 

1000 € 1387 € 1535 € 

Reparar 2 caixas do 

parque de tanques C e 

aumentar a cota a outra 

Picagem das argamassas, reboco com 

argamassas com fibra até 3 cm, superior a 3cm 

com betão 
Revestimento de duas caixas de águas residuais 

com polipropileno/PP e fibra de vidro/poliester, 

até à altura dos níveis existentes (exclui 

bombagem e limpeza dos fluidos existentes nas 

caixas); aumento da cota de fundo da caixa 

quadrada em cerca de 0,25m 

N/D 

120 €/caixa 

240 € 

Enchimento da caixa com betão de forma a 

elevar a cota, construção e encaminhamento de 

líquidos com argamassas 

120 € 

- 360 € 2970 € 980 € 

Tamponar conduta de 

efluentes industrais (I.3) 

limpeza e tamponagem da conduta de efluentes 

industriais junto ao posto de carga 
Tamponamento da conduta em betão  

150 € 145 € 350 € 

Reparar caixa do parque 

de tanques B 

Reparação da parede da caixa 

Remoção da faixa de parede da caixa que está 

desligada; reposição de nova faixa de parede, 

incluindo remates necessários 

N/D 

150 € 112 € 400 € 

Custo Total (não inclui 

IVA) 
10510 € 16370 € 12925 € 

Condições de pagamento 

30% com a adjudicação e início dos trabalhos + 

70% por autos de medição mensais a 30 dias da 

data das facturas 

30% com a encomenda + 70% após a finalização 

dos trabalhos 

30% com adjudicação 

+ 70% a 30 dias da 

data da factura (ou 

outras a combinar) 

Prazo de entrega A acordar entre empresas N/D 40 dias 

 

 Tabela 5 - Descrição das propostas recebidas para os serviços construção civil. N/D – não disponível (continuação) 
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Na Tabela 6 encontram-se os parâmetros utilizados para análise das propostas de construção civil, 

bem como a pontuação atribuída a cada proposta. Os resultados obtidos para cada empresa podem 

ser analisados graficamente através da Figura 23.  

 

Tabela 6 - Parâmetros para avaliação e pontuação de propostas de trabalhos de construção civil. 

  

pontuação (%) 

parâmetros % empresa A empresa B empresa C 

descrição da solução proposta 10 6 10 0 

qualidade dos materiais 20 14 20 16 

durabilidade da solução proposta 15 11 12 12 

custo 35 35 25 29 

condições de pagamento 15 15 12 15 

prazo de entrega 5 0 0 5 

Total 100 81 79 77 

 

 

 

Figura 23 - Pontuação obtida pelas empresas deconstrução civil para cada um dos parâmetros 
em análise. 

 

Uma análise da Tabela 6 permite verificar que a pontuação obtida em cada parâmetro varia bastante 

entre propostas. Um dos factores com maior peso na selecção da melhor proposta de construção civil 

é o custo total dos trabalhos, cuja pontuação reflete bem estas diferenças. Quanto à descrição da 

solução uma das propostas foi valorizada em relação às restantes, pois foi enviada com bastante 
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detalhe, ao contrário das outras, sendo que a uma delas é atribuída a pontuação zero, por não terem 

sido facultadas informações relevantes. Também quanto ao prazo de entrega existem diferenças, 

visto que apenas uma das empresas indicou uma estimativa da duração dos trabalhos. Estas 

diferenças são notórias na Figura 23. 

Verificou-se contudo que as propostas apresentadas são bastante satisfatórias e apesar das 

diferenças existentes entre estas obtiveram-se pontuações muito próximas. Ainda assim, a proposta 

que obteve melhor pontuação foi a da empresa A, com 81%. 

 

 

6.2.2 – Propostas para a estação elevatória 

 

De forma a garantir o correcto encaminhamento do efluente industrial na tubagem principal até ao 

tanque de slop deve instalar-se uma estação elevatória, tal como referido anteriormente. Assim 

contactaram-se dez empresas fornecedoras. Às empresas que demonstraram interesse em 

apresentar uma proposta para fornecimento de uma estação elevatória compacta adequada foi 

enviada a informação necessária para a escolha da estação e de todos os acessórios associados, 

nomeadamente bombas, tubagens e válvulas. Algumas das empresas efectuaram ainda uma visita às 

instalações para recolha de mais dados. Das empresas contactadas apenas quatro apresentaram 

propostas. Em seguida, descrevem-se e avaliam-se as propostas. 

 

6.2.2.1 – Especificações da estação elevatória 

A estação elevatória a instalar deverá cumprir algumas especificações. Visto a composição e caudal 

de efluente que chegam à câmara de visita I.5 variarem bastante a estação deverá ser projectada 

para o pior cenário.  

O material da estação elevatória, tubagens e acessórios deve ser resistente ao efluente, que poderá 

ter na sua composição óleos, ácidos e soda caústica em concentrações variadas. A tampa de acesso 

à estação elevatória deve ser do tipo D400, preparada para zonas de passagem de veículos pesados. 

Pretende-se manter a tubagem de efluentes industriais livre, assim, as bombas e níveis devem ser 

instalados para que não exista acumulação de efluente na conduta. Para isso, o nível para accionar a 

bomba deve estar a uma cota inferior à da tubagem, que se encontra a cerca de 1770 mm do nível do 

solo. A altura da estação é definida de acordo com estas condições, enquano que o diâmetro deve 

ser o suiciente para instalação de todo o equipamento e tubagens, deixando espaço disponível para 

aceder às bombas para manutenção. Tal como referido anteriormente o caudal não tem um valor 

constante e é inferior ao que seria desejável para manter a conduta limpa, no entanto pretende-se 

impor às bombas um caudal de cerca de 7m
3
/h. A estação deve ter duas bombas, a trabalhar de 

forma alternada e que garantam o funcionamento da estação caso uma delas avarie. A proposta deve 
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incluir a instalação de níveis para as duas bombas. Devido à existência de sumidouros com grelha 

larga ligados à tubagem de efluentes industriais existe a possibilidade de chegarem alguns sólidos à 

estação elevatória. Considerando a presença de óleos no efluente industrial, sabe-se que um 

reduzido volume de efluente na conduta principal poderá solidificar na conduta até chegar à estação 

elevatória. Por estes motivos as bombas instaladas devem ter um impulsor preparado para efluentes 

com sólidos. Para determinação do modelo da bomba é necessário calcular as perdas de carga em 

conduta, assim projectou-se o traçado da conduta que fará a ligação da estação elevatória ao tanque 

de slop. A partir do traçado tiraram-se medidas para estimativa das perdas de carga. Esta informação 

foi entregue aos fornecedores. A estação deve incluir também um sinal de que o nível atingiu um 

nível perigoso, assinalando em caso de avaria nas duas bombas ou caso as bombas não tenham 

capacidade para escoar o caudal que chega à estação, permitindo agir atempadamente. O acesso às 

válvulas deve ser fácil, seja no interior da estação ou numa caixa isolada, de modo a permitir 

controlá-las manualmente em caso de falha. 

 

6.2.2.2 – Descrição das propostas recebidas 

As propostas apresentadas por cada fornecedor podem ser consultadas na Tabela 7. Os 

fornecedores que apresentaram propostas encontram-se identificados no Anexo B. 

 

6.2.2.3 – Análise de propostas 

Através da análise da Tabela 7 verifica-se que existem vários parâmetros que distinguem as 

diferentes propostas, por isso é importante definir quais os mais relevantes. Os critérios que terão 

maior peso na escolha da estção elevatória são o custo da estação com todos os acessórios e a 

facilidade de implementação. Com este último critério valorizam-se as estações que contêm tampa 

para cargas elevadas D400, que exigem menores gastos com trabalhos de construção civil com a sua 

montagem e que facilitam a ligação a condutas de elevado diâmetro, como é o caso da conduta de 

grés ligada à câmara de visita que deverá receber a estação. Também é importante analisar a 

resistência do material da estação quando exposto a efluentes agressivos e a forças compressivas. 

Compararam-se os sistemas de fixação da estação elevatória, dando preferência a estações cujo 

desenho confere sistemas de fixação e resistência à impulsão. Com menor peso consideraram-se 

ainda os materais das tubagens, os sistemas de minimização de odores e as condições de 

pagamento. Visto a implementação da estação elevatória ser complexa, requerendo serviços de 

contrução civil, valorizarou-se a proposta cuja empresa fornecedora se encarrega de fornecer 

desenhos e acompanhar a obra, sem custos acrescidos. 

  

 

 



 

 

 

Tabela 7 - Descrição das propostas recebidas para o fornecimento de estação elevatória compacta. N/D – não disponível. 

  Empresas 

  
A B C D 

custos 

custo de estação 

elevatória 
N/D 3 936,90 € 2 951,27 € 9 485,00 € 

Custo da bomba e 

acessórios 
N/D 

6 561,68 € 

2 281,18 € 2 760,00 € 

custo do quadro 

eléctrico 
N/D 1 103,08 € 1 037,55 € 

valor total s/IVA 13 772,74 € 10 498,58 € 8 616,72 € 13 882,55 € 

medidas 

diâmetro útil (mm) N/D N/D 1043 1355 

diâmetro exterior (mm) 1250 (1500 no fundo) 1200 1200 1430/1760 

altura (H (m)) 2500 2800 2250/3000 3000 

reservatório 

material reservatório 

chapa de aço (carbono) para 

condições mais desfavoráveis, 

com protecção interna e 

externa 

PEAD Weholite PEAD PEAD 

características do 

reservatório 

sistema de equilíbrio 

hidrostático interno em 

tubagem aberta, que 

associado ao sistema de 

encoragem externo previne o 

movimento quando o nível 

freático sobe; plataforma 

técnica em aço galvanizado 

com gradil PRFV 

SN4, parede de 70 mm de 

espessura, resiste a forças de 

compressão diametral entre 2 

a 8 kN/m2 e vertical, 

autoportante - dispensa 

contenção periférica em 

betão; grade bipartida em 

PRFV 

Muli-Max-F-D400; extensão 

ajustável (H=750/1400mm); 

design da estação impede que 

se mova devido às forças de 

impulsão mesmo que o nível 

freático suba até à áltura da 

tampa; sem necessidade de 

contenção periférica 

EE compacta modelo PUST; 

base de assentamento com 

acoplamento e curva a 90º 

(sistema auto-coupling); 

suporte superior de guias; 

grade de segurança em aço; 

design do escoadouro reduz 

os problemas relacionados 

com lamas e odores 

fundo 

fundo copado - resiste à 

impulsão hidrostática e facilita 

instalação 

fundo duplo em PEAF com 

pendente, reforço anti-

impulsão (não deforma) 

N/D N/D 

tampa Não incluída 

 adaptação para tampa em 

FFD D400; tampa PEAD 

circular (não basculante) 

tampa para rodovia 
tampa de acesso HDPE + 

tampa para rodovia 

bombas 

marca das bombas KSB KSB Empresa C Empresa D 

tipo de bomba 
Amarex NS 50-172/002YLG-

140 trituradora 
KRTF 65-217 SITA 200 N-Ex 2P Vortex 

SLV.65.65.22.2.50D.C - super 

vortex 

potência unitária 1,3 N/D N/D 2,2 

H (mca) 16 N/D 20 15,99 

Q (m
3
/h) 7 N/D 7,6 8,086 

NPSH N/D N/D N/D 0,98 

tamanho máx. 

partícula 
6 mm N/D N/D 65 mm 

Detalhes 

funcionamento alternado; 

temporizador para garantir 

que efluente não fica 

acumulado muito tempo; 2901 

rpm; diâmetro do impulsor 

140 mm 

N/D N/D 

bomba centrífuga em FF; 

trabalha em cont/descon; é 

adequada para efluentes com 

teor sólido de 5%; sistema de 

fixação das bombas em aço; 

permite um rápido acesso às 

bombas e a sua 

desmontagem 
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Tabela 7- Descrição das propostas recebidas para o fornecimento de estação elevatória compacta. N/D – não disponível (continuação) 

 

  Empresas 

  
A B C D 

tubagem 

material da tubagem 

de entrada (admissão) 
N/D 

PEAD PE100 SDR26 PN6, 

ponta de 500mm 
aço inox PE 

diâmetro de conduta 

de entrada (mm) 
N/D 400 DN150 80 (entrada na bomba) 

material da tubagem 

de saída (compressão) 
aço inox AISI304 

PEAD PE100 SDR17 PN10, 

ponta de 500mm 
aço inox PE 

diâmetro de conduta 

de saída (mm) 
50 63 DN40 ou DN50 65/75 

tubagem de ventilação contém 
PEAD PE100 SDR26 PN10, 

ø=90mm, bengala L=500mm 
DN100 para ventilação contém 

ligações N/D 

2 de junção roscada em 

PEAD, PE100, SDR17, PN10 

ø=63mm, montagem vertical 

na tubagem de compressão;                                                     

4 flanges em aço revestido a 

PP DN50 

ø=50mm p/D ext 63 mm PE 

para ligação exterior 
N/D 

níveis 
3 sondas de nível bóia - 

mínimo, máximo, emergência 
4 sondas de nível (cabo 15 m) 4 níveis pneumáticos 

4 níveis boia (minimo, 

máximo, 1ª bomba, 2ª bomba) 

válvulas 

2 de retenção DN50; 2 de 

seccionamento, de cunha 

elástica c/volante DN50 

FFD: 2 de seccionamento 

DN50 (sem volante nem 

haste); montagem horizontal 

no topo da tubagem de 

compressão; 2 de retenção de 

bola DN50, montagem vertical 

na base da tubagem de 

compressão 

válvula de bola; válvula de 

retenção em bola comfecho 

vertical 

2 de seccionamento; 2 de 

retenção 

extra 

comporta para cortar entrada 

de efluente, pode ser operada 

a partir da superfície, através 

de tubo guia 

- DN100 para cabos eléctricos - 

acesso a bombas 

pedestais com curva 

acoplados a guias em aço 

inox AISI304 e correntes de 

elevação; escada de acesso e 

plataforma técnica 

guias em aço inox A2 (AISI 

304), 54x1,5 mm; escada com 

degraus em PRFV nervurado; 

correntes de movimentação 

correntes em aço inox, guias 

flexíveis 

correntes de elevação em aço 

AISI316 

sistema de fixação 

sistema de ancoragem 

externo dado por um diâmetro 

do fundo superior ao do 

tanque. Não é necessária a 

ancoragem da estação 

elevatória em laje de betão. 

em caso de existência de 

lençóis freáticos elevados, 

recomenda-se a fixação do 

poço de bombagem a laje de 

betão, mediante buchas 

químicas 

N/D 

o diâmetro com mais 200 mm 

do que a estação adequada 

impede que a estação suba 

devido ao nível das águas 

parafusaria N/D aço inox A2 N/D N/D 

quadro eléctrico de controlo incluído 
MEGA QST 22-CL I-S  

(instalar até 3m) 
Muli-Max-F Duo 

Control LIFT 2x2,2kW/400V-

DOL-CLI-S 



   

 

Tabela 7- Descrição das propostas recebidas para o fornecimento de estação elevatória compacta. N/D – não disponível (continuação) 

 
  Empresas 

  
A B C D 

sistema de aviso/alarme aviso no quadro 

Sistema de envio de alarmes 

via GSM ligado aos 

interruptores 

aviso no quadro aviso no quadro 

inclui transporte 

acompanhamento na fase de 

execução e colocação da lage 

de cobertura e na colocação 

da EE em funcionamento 

transporte - 

Visita à Iberol não sim não não 

prazo de validade 60 dias N/D N/D N/D 

prazo de entrega 

3/4 semanas excepto 

Agosto/Dezembro (em cima 

de camião) 

3 semanas após adjudicação 3/4 semanas 5 semanas 

garantia 

1 ano (não estão abrangidos 

por garantia os materiais tidos 

como consumíveis ou sem 

“limite de vida” prevista) 

N/D N/D N/D 

condições de pagamento 

empresa apenas trabalha com 

garantias de pagamento - 

pagamento da totalidade do 

equipamento ou emissão de 

garantia bancária no valor da 

adjudicação ou outras formas 

de pagamento; combinar 

mediante a real extensão do 

fornecimento 

50 % na adjudicação + 50% a 

60 dias da data da factura 

crédito mediante aval da 

seguradora de crédito. Contra 

entrega da mercadoria - 2% 

de desconto; 30 dias - 1% de 

desconto; mais de 60 dias - 

sujeito a acordo entre as 2 

empresas; material à medida, 

será cobrado 30% do valor 

total com a confirmação da 

encomenda 

40% com encomenda + 40% 

com entrega + 20% condições 

habituais 

outros 

esquema de protecção interno 

e externo com decapagem ao 

grau SA 2 ½ e 1 demão de 

endoprene de 2 componentes 

sem solventes, ou em PRFV 

não inclui trabalho de 

construção civil 
-  - 
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Tabela 8 - Parâmetros para avaliação e pontuação de propostas de fornecimento de estações 
elevatórias compactas. 

  
pontuação (%) 

parâmetros % 
empresa 

A 

empresa 

B 

empresa 

C 

empresa 

D 

resistência do material da EE à 

corrosão 
10 2 10 10 10 

resistência da EE à 

compressibilidade 
10 10 8 8 7 

sistema de fixação da 

EE/resistência à impulsão 
10 10 10 10 10 

custo do equipamento 20 13 16 20 12 

facilidade de implementação 

(tampa, tanque, diâmetro de 

admissão) 

20 18 18 20 20 

material das tubagens e 

válvulas 
8 4 8 4 8 

problemas de lamas e odores 4 2 2 2 3 

condições de pagamento 8 1 6 8 3 

acompanhamento na instalação 

da EE 
10 0 10 0 0 

Total 100 59 88 82 74 

 

 

Como se pode verificar na Tabela 8 e na Figura 24 a pontuação da proposta A distancia-se da 

pontuação das restantes. Esta é a única que inclui uma estação em aço, ao contrário das restantes, 

Tabela 7 - Descrição das propostas recebidas para o fornecimento de estação elevatória compacta (continuação). N/D – não disponível. 

 



   

 

que sugerem estações em PEAD. O aço tem algumas desvantagens, entre elas poder oxidar e 

degradar-se com o tempo. Ao analisar o custo da estação a proposta C destaca-se, por ser a mais 

económica. Contudo, somando a pontuação obtida para todos os parâmetros a melhor opção é a 

proposta B, com 88%. As propostas estão ordenadas de forma crescente na Figura 25. 

 

 

 

Figura 24 – Pontuação obtidas pelas empresas de fornecimento de estações elevatórias 
compactas. 

 

 

 

Figura 25 – Hierarquização das propostas de fornecimento de estações elevatórias compactas. 
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6.2.3 – Propostas para nível para o tanque de águas residuais contaminadas 

  

Para a bacia de águas residuais contaminadas sugeriu-se a instalação de um nível, com indicação de 

bacia cheia para a UPB. Para a obtenção de orçamento para este equipamento contactou-se um 

fornecedor de qualidade reconhecida pela empresa. A proposta apresentada pelo fornecedor 

contempla um equipamento com medição contínua vibratória de nível de líquidos com precisão 

milimétrica, com flange DN25, PN25/40, em aço inox 316L, tubo de extensão para sonda de 500 mm 

em aço inox 316L, aprovação ATEX grupo II, zona 1, categoria 2 G, destinado a atmosferas 

explosivas intermitentes em serviço normal. A entrega é feita num prazo de 14 dias úteis após 

confirmação da encomenda. O custo sem IVA incluído é de 900,07 €, com pagamento a 60 dias. 

 

 

6.2.4 – Propostas para os trabalhos de instalação eléctrica 

 

Para que seja possível a instalação da estação elevatória compacta e do nível para o tanque de 

águas residuais contaminadas deve programar-se a sua instalação eléctrica. A Iberol dispõe de 

capacidade para suprir esta necessidade. Desta forma, fez-se um pedido de cotação aos serviços de 

manutenção eléctrica da própria empresa. Na Tabela 9 apresenta-se um resumo da proposta. 

 

Tabela 9 - Descrição da proposta para os serviços de instalação eléctrica. 

 
Instalação de nível no 

tanque 

Instalação da estação 

elevatória compacta 

Custo da mão-de-obra (€) 800 915 

Custo dos materiais (€) 500 1515 

Custo total (€) 
1300 2430 

3730 

 

Para a referida proposta considera-se que existe uma entrada disponível no autómato para ligação ao 

nível. Caso não exista os valores apresentados para essa instalação terão um acréscimo significativo. 

A proposta apresentada para a ligação à estação elevatória compacta contempla a construção de 

caixa para recepção de tubagem de cabos eléctricos entre a estação elevatória e a parede da UPB.  

 



   

 

6.2.5  - Propostas para as válvulas 

 

Para que seja possível encaminhar correctamente o efluente que chega aos sumidouros das bacias 

de descarga de produtos químicos e de metanol e hexano, assim como o efluente recolhido nas 

caixas do parque de tanques D é necessário que se faça a instalação de válvulas nas tubagens por 

onde será drenado esse efluente. As válvulas a utilizar devem ser selecionadas tendo em conta o 

diâmetro da tubagem onde irão ser ligadas e as características do efluente a circular. As válvulas  

escolhidas deverão ser duráveis e capazes de resistir ao efluente que irá ser drenado pelas tubagens.  

A qualidade do efluente recolhido em qualquer uma destas zonas irá variar, podendo ser água pluvial 

ou efluente industrial contendo óleos, ácidos, soda cáustica, metanol ou biodiesel. O vedante utilizado 

nas válvulas encontra-se em contacto com o fluido a circular, desta forma deve optar-se por um 

material resistente. Os vedantes em EPDM (Borracha de Etileno-Propileno-Dieno) são a opção 

indicada, por serem constituídos por um material versátil, com resistência moderada a ácidos 

concentrados e solventes orgânicos. (33) (34)  

A drenagem do efluente nestes pontos dar-se-á graviticamente, não sendo por isso necessário 

recorrer a válvulas com resistência a uma elevada pressão nominal. Foi ainda necessário definir o 

diâmetro de todas as tubagens a instalar. Uma conduta de 4 polegadas permite o fácil escoamento 

gravítico do efluente, sem que haja um elevado risco de obstrução por sólidos. Também é necessário 

escolher um tipo de válvula que se ajuste à utilização. Escolheram-se válvulas do tipo borboleta por 

ocuparem pouco volume no interior dos sumidouros e caixas onde deverão ser instaladas e por ser o 

modelo utilizado para o controle de efluentes à saída dos vários parques de tanques. Por existirem 

várias válvulas do mesmo tipo e tamanho em utilização na empresa, caso haja necessidade de 

manutenção ou substituição destas válvulas será mais simples. 

Conforme relatado anteriormente verificou-se a existência de válvulas danificadas nas saídas de 

efluentes dos parques de tanques, que devem ser substituídas. Assim, foram contactados vários 

fornecedores, entre eles o fornecedor habitual da empresa para este tipo de material, para a 

apresentação de propostas para o fornecimento de onze válvulas borboleta de 4 polegadas e duas de 

cinco polegadas, com sede EPDM e corpo resistente aos efluentes industriais da fábrica. Estes 

números incluem as válvulas a instalar em novos locais e as válvulas para substituição das 

existentes. A empresa fornecedora é escolhida unicamente pelos custos praticados. As condições 

oferecidas pela empresa selecccionada estão expostas na Tabela 10. 

 

 

 

 

http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-epdm.php
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Tabela 10 - Descrição da proposta apresentada pelo fornecedor de válvulas borboleta. 

 Válvulas de 4” Válvulas de 5” 

Custo unitário (€) 51 73 

Custo total sem IVA 707 

Transporte Incluído 

Prazo de entrega 1 semana 

 

 

6.2.6 – Propostas para as tampas das câmaras de visita e sumidouros 

 

Existem várias tampas de câmaras de visita danificadas ou com a identificação errada, tal como 

relatado anteriormente. Deste modo sugere-se a substituição de todas as tampas nestas condições. 

Tratam-se de tampas em ferro fundido dúctil com resistência a cargas até 40 toneladas, com a 

designação D400. 

No total, entre tampas de câmaras de visita de efluentes industriais, pluviais e domésticos 

contabilizam-se 16 tampas que devem ser substituídas. Para determinação dos custos consultaram-

se vários fornecedores e os preços unitários para as várias tampas situam-se entre  os 97 € e os 

141 €, sem incluir transporte ou IVA, estimando-se assim custos na ordem dos 2000 € para a 

substituição das 16 tampas. 

O sumidouros possuem características semelhantes às tampas das câmaras de visita, são de FFD, 

da categoria D400. Para a substituição dos três sumidouros danificados contactaram-se os 

fornecedores das tampas no mesmo material. Estima-se que o custo dos três sumidouros seja cerca 

de 382,50 €. 

 

 

6.2.7 – Proposta para as tampas das caixas 

 

Tal como referido no capítulo 5, as tampas utilizadas nas caixas de válvulas e nas caixas de 

passagem de efluente são na sua maioria demasiado pesadas, condicionando o acesso ao interior da 

caixa. Adicionalmente, estas tampas nem sempre permitem a colocação de cadeado ou de qualquer 

mecanismo de segurança. Assim, pediu-se às empresas contactadas para a elaboração de 

orçamentos para os trabalhos de construção civil que se fizesse uma proposta para o fornecimento 

de catorze tampas de tamanhos distintos. Pediu-se ainda que as tampas cumprissem as condições 

necessárias, que fossem suficientemente leves para que a sua abertura fosse fácil e que permitisse a 

colocação de cadeado e de preferência que tivessem opção para fixação de chave para abertura das 

válvulas no seu interior. De seguida faz-se uma breve descrição das propostas apresentadas. 



   

 

 

6.2.7.1 – Descrição das propostas recebidas 

Com base nos critérios estabelecidos e na utilização que as tampas irão ter cada fornecedor elaborou 

uma proposta, utilizando os materiais que lhe pareceram mais convenientes. As condições oferecidas 

por cada empresa estão expostas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Descrição das propostas para fornecimento de tampas para as caixas de válvulas. 
N/D – não disponível. 

 empresas 

 A B C 

Descrição do 

material e 

serviço 

Fornecimento e 

montagem de 

tampas de caixas 

de visita 

sinfonadas 

galvanizadas 

Aros e tampas em 

PVC; inclui 

adaptação às 

dimensões da 

caixa com orla em 

betão armado 

N/D 

Custo total sem 

IVA (€) 
2890 2490 3195 

Condições de 

pagamento 

30% com a 

adjudicação e 

início dos 

trabalhos + 70% 

por autos de 

medição mensais 

a 30 dias da data 

das facturas 

30% com a 

encomenda + 

70% após a 

finalização dos 

trabalhos 

30% com 

adjudicação + 

70% a 30 dias da 

data da factura 

(ou outras a 

combinar) 

 

 

6.2.7.2 – Análise de propostas 

Para que seja possível escolher o fornecedor das tampas estabeleceram-se parâmetros para 

avaliação de propostas. Na Tabela 12 é possível consultar a pontuação atribuída a cada um deles 

para as várias propostas apresentadas. 

Qualquer uma das empresas propõe tampas adequadas à utilização para a qual foram planeadas, 

por isso o critério utilizado para selecção da melhor proposta com maior ponderação é o custo do 

material e instalação. Outro dos parâmetros estabelecidos é a durabilidade dos materais utilizados. A 

empresa A propõe a montagem de tampas galvanizadas, mais resistentes e duráveis do que as 

tampas propostas pela empresa B, constituídas em PVC. 
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Por outro lado, avalia-se também a adequabilidade da solução encontrada por cada empresa. Aas 

tampas da empresa A são fabricadas num material que as torna mais pesadas, dificultando a sua 

abertura, a empresa B apresenta uma proposta em PVC, um material bastante mais leve, sem 

constituir qualquer problema de segurança, visto não existir passagem de veículos ou peões sobre as 

caixas. Este factor é bastante valorizado pois é essencial que a sua abertura seja fácil. Contudo a 

proposta da empresa A considera o fabrico de tampas de tamanhos personalizados, preparadas para 

instalação e às quais será mais fácil fixar uma chave para abertura de válvulas no seu interior. 

Os restantes parâmetros considerados são a apresentação de uma descrição pormenorizada da 

proposta e as condições de pagamento oferecidas. 

 

Tabela 12 – Parâmetros para avaliação e pontuação de propostas para fornecimento de tampas 
para caixas de válvulas. 

  
pontuação (%) 

parâmetros % empresa A empresa B empresa C 

descrição da solução proposta 10 10 10 0 

durabilidade da solução proposta 15 15 9 8 

adequabilidade da solução proposta 10 7 9 5 

custo 55 56 65 51 

condições de pagamento 10 10 8 10 

Total 100 91 92 68 

 

Na Figura 26 é possível verificar graficamente a pontução atribuída a cada proposta para cada um 

dos parâmetros considerados. 

 

Figura 26 – Pontuação obtida pelas empresas fornecedoras de tampas para caixas de válvulas. 
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É possível constatar que as duas primeiras propostas obtiveram pontuações muito próximas, contudo 

a proposta seleccionada é a da empresa B, que obteve 92%. 

 

 

6.2.8 – Propostas para sinalética 

 

A implementação das propostas de melhoria referidas no capítulo 5 leva à criação de novas ligações 

à rede de efluentes pluviais em zonas onde actualmente apenas existe ligação aos efluentes 

industriais. Sendo a drenagem do efluente regulada manualmente através de válvulas controladas por 

operadores, esta operação terá um risco associado ao perigo do envio incorrecto de efluentes 

industriais para a rede pluvial. Com o objectivo de minimizar esse risco deve ser colocada sinalização 

com identificação das válvulas a instalar. Além disso, tal como referido anteriormente as caixas com 

válvulas para controle do efluente proveniente dos vários parques de tanques carecem de 

identificação. Deste modo contactaram-se 6 fornecedores, aos quais se enviou um esboço dos 

esquemas que se pretendiam representar na sinalização. Para elaboração das propostas indicou-se a 

preferência por materiais e quantidades e medidas pretendidas. Seguidamente apresentam-se as 

propostas enviadas pelos fornecedores e faz-se uma análise comparativa para selecção da melhor. 

  

6.2.8.1 – Descrição das propostas recebidas 

Cinco das empresas contactadas responderam com propostas para o fornecimento de oito placas de 

400x600 mm e duas placas de 300x400 mm. Na Tabela 13 estão descritas de forma sucinta as 

propostas apresentadas. 

 

6.2.8.2 – Análise das propostas 

Para a selecção da melhor proposta foram definidos alguns parâmetros de avaliação. A sinalização 

pretendida será para colocação no exterior, em zonas por vezes fracamente iluminadas durante a 

noite. A sua visualização e leitura deverá ser possível em qualquer momento, por isso pediu-se que 

as placas fossem em PVC fotoluminescente, no entanto uma das empresas enviou orçamento 

apenas para sinalização em PVC opaco. Assim, o material das placas será um dos critérios a 

considerar e valorizam-se as propostas para material fotoluminescente. Visto que o produto 

apresentado pelas várias empresas é muito semelhante o parâmetro com maior poderação é o custo 

da sinalização. Para avaliação de propostas analisaram-se também os prazos de entrega e as 

condições de pagamento. Quanto mais rápida for a entrega do material e mais tarde for efectuado o 

pagamento, mais valorizada será a proposta. Na Tabela 14 é possível conferir os parâmetros 

utilizados para a análise de propostas e a pontuação obtida por cada empresa. 
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Tabela 13 - Descrição das propostas para fornecimento de sinalização personalizável para 
exterior. N/D – não disponível. 

 empresas 

 A B C D E 

Material da 

sinalização 

PVC 

fotoluminescente 

PVC 

fotoluminescente 

PVC (não 

fotoluminescente) 

com laminação 

protecção UV 

PVC 

fotoluminescente 

PVC 

fotoluminescente 

Custo total 

sem IVA 

(€) 

576,00 * 577,98 137 620,40 540,00 

Condições 

de entrega 

Inclui entrega 

por 

transportadora 

Inclui entrega 

CTT expresso 
N/D N/D Entrega incluída 

Prazo de 

entrega 

A combinar entre 

empresas 

2 a 3 dias após 

adjudicação e 

pagamento 

5 dias 
3 a 4 dias após 

confirmação 

2 a 3 dias úteis 

após 

adjudicação 

Condições 

de 

pagamento 

Pagamento a 

pronto para ter 

acesso a 

desconto 

Pagamento 

antecipado 

Pagamento a 30 

dias 
N/D 

30% com 

adjudicaçao + 

70% contra 

entrega 

* inclui desconto 

 

 

Tabela 14 - Parâmetros para avaliação e pontuação de propostas para fornecimento sinalização 
personalizável para exterior. 

  
pontuação (%) 

parâmetros % empresa A empresa B empresa C empresa D empresa E 

material da sinalização 35 35 35 17,5 35 35 

custo total sem IVA 45 26 25 45 20 30 

prazo de entrega 10 5 10 5 7 10 

condições de 

pagamento 
10 5 0 10 5 4 

Total 100 71 70 78 67 79 

 

 

As pontuações obtidas para cada parâmetro em todas as propostas pode ser observado graficamente 

na Figura 27. Verifica-se que a proposta C se distingue das restantes. Esta proposta é penalisada 



   

 

pela utilização de PVC opaco, no entanto equilibra esta diferença com uma pontuação mais elevada 

nos custos. A pontuação global obtida varia pouco entre as várias empresas, no entanto a melhor 

opção é a proposta da empresa E, com 79%. A hierarquização de propostas encontra-se 

representada na Figura 28. 

 

 

Figura 27 - Pontuação obtida pelas empresas fornecedoras de sinalização personalizável para 
exterior. 

 

 

 

Figura 28 - Hierarquização das propostas de fornecimento de sinalização personalizável para 
exterior. 

 

 

6.2.9 Implementação de propostas 

 

Após selecção das melhores propostas é possível verificar quanto custaria a implementação das 

melhorias para o sistema de efluentes sugeridas neste trabalho. Os custos corrspondentes aos 

serviços e equipamentos necessários foram contabilizados e reunidos na Tabela 15, obtendo-se um 

total de 31758,15 €. 
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Tabela 15 – Sumário dos custos associados aos serviços e materiais necessários à 
implementação das propostas de melhoria da rede de efluentes seleccionadas. 

Trabalhos/materiais custo total (€) 

construção civil 10 510,00 

estação elevatória 10 498,58 

nível para tanque de segurança 900,07 

instalação eléctrica de EE 2 430,00 

instalação eléctrica de nível 1 300,00 

sinalização fotoluminescente 540,00 

válvulas borboleta 707,00 

tampas para câmaras de visita 2 000,00 

tampas para caixas de válvulas 2 490,00 

sumidouros 382,50 

Total 31 758,15 

 

  



   

 

7. Conclusão e Trabalho futuro 

 

Neste trabalho foram apresentadas várias propostas para a melhoria de diversos pontos da rede de 

drenagem de efluentes, tendo sido seleccionada a opção mais adequada. No caso dos trabalhos de 

limpeza e desobstrução a proposta foi escolhida com base em pressupostos e estimativas 

apresentadas por algumas das empresas. De facto, após execução deste serviço verificou-se que a 

duração do mesmo excedeu as estimativas mais optimistas, principalmente devido ao elevado 

número de horas necessárias para a desobstrução de tubagens. Tal facto deveu-se à falta de um 

serviço de limpeza de manutenção, levando a que os resíduos se acumulassem durante largos 

períodos de tempo no interior das tubagens, solidificando e obstruindo-as. Por outro lado observou-se 

uma elevada acumulação de sólidos nos sumidouros da rede pluvial, que ocorreu durante um grande 

intervalo de tempo, dificultando ou por vezes impedindo o escoamento de água. Conclui-se assim que 

um serviço de manutenção planeada evitaria falhas na drenagem dos efluentes industrial e pluvial 

bem como trabalhos de limpeza tão exaustivos como os realizados durante este estágio. 

De forma a garantir que a rede de efluentes funcione em pleno é essencial que no futuro se faça um 

trabalho de manutenção, que consistirá na limpeza de sumidouros, caixas de válvulas e todos os 

acessos às tubagens de efluentes, bem como a verificação das câmaras de visita das redes pluviais e 

industriais, a fim de verificar que não existem obstruções, as quais a existir deverão ser eliminadas. 

Para a execução deste trabalho aconselha-se a contratação de uma empresa externa com uma 

frequência mínima anual, que deverá ser ajustada consoante as necessidades. Os Serviços 

Municipais de Protecção Civil recomendam que se tomem medidas preventivas no início do ano 

hidrológico, que ocorre no dia 1 de Outubro. Nesta altura é comum sucederem-se os primeiros 

momentos de precipitação, que acarretam alguns riscos. (32) Neste caso em concreto, durante os 

meses que antecedem este período existe acumulação de lixo, sementes e outros detritos sólidos no 

interior dos sumidouros, em especial na zona de tráfego de camiões de descarga de semente, 

promovendo a obstrução da rede de efluentes. Um serviço de limpeza programada irá garantir a 

correcta drenagem dos efluentes, evitando assim que surjam outras complicações. Existindo uma 

contratação de serviços anual poderá haver interesse em elaborar um contrato para um período mais 

longo, com condições vantajosas para a empresa.  

A análise à actual rede de efluentes permitiu identificar vários pontos que poderiam ser melhorados. A 

implementação das propostas seleccionadas, orçamentada em 31 758,15 € traria inúmeras 

vantagens, pois permitiriam o normal funcionamento da rede, com optimização da drenagem de 

efluentes e melhoria das condições de segurança na manipulação das válvulas de seccionamento de 

efluente. Desta forma evitaria o envio de efluentes pluviais para tratamento, que por ser um efluente 

com menores necessidades de tratamento que o industrial não deve ser misturado com este, de 

acordo com os BREF. 

Para além da manutenção programada aconselha-se ainda a verificação periódica de toda a rede de 

efluentes. A título de exemplo, durante o estágio efectuado verificou-se a existência de dificuldades 
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no encaminhamento de efluentes domésticos. A identificação deste problema na drenagem de 

efluentes levou a uma intervenção imediata, que foi planeada e executada num curto espaço de 

tempo e permitiu a sua correcção. Conclui-se assim que a observação periódica da rede de 

drenagem possibilita o planeamento de trabalhos de manutenção e a intervenção atempada em caso 

de necessidade. 

Como trabalho futuro sugere-se que se continuem a procurar novas soluções para melhoria da rede 

de efluentes industriais. Poderá ser avaliada a hipótese de utilizar uma tubagem de menor diâmetro 

para o encaminhamento de efluentes industriais. Isto permitiria atingir maiores velocidades de 

escoamento no interior das tubagens, reduzindo a acumulação de resíduos e evitando assim a sua 

obstrução que ocorre actualmente devido ao sobredimensionamento da conduta. Outra hipótese a 

estudar no futuro será a adaptação do sistema para implementação de condutas aéreas em aço inox 

em substituição das condutas de grés enterradas que são utilizadas actualmente. Este tipo de 

tubagens oferece várias vantagens relativamente às existentes na empresa, nomeadamente permite 

uma observação directa do estado de conservação das mesmas, bem como a identificação imediata 

de uma fuga, ao contrário das actuais, que exigem a contratação de um serviço de inspecção em 

vídeo.  

Após a caracterização do efluente recolhido em vários pontos das instalações e da análise dos 

registos da qualidade do efluente conclui-se que nem sempre o pré-tratamento efectuado ao efluente 

industrial na ETARI na empresa parceira é suficiente para que se cumpram as condições 

estabelecidas no contrato com a ETAR de Alverca. Os registos assinalam sobretudo valores de CQO 

acima do limite estabelecido no regulamento, no entanto não é uma situação frequente, pelo que as 

análises efectuadas mensalmente por uma entidade certificada garantem o cumprimento das 

condições estabelecidas contractualmente. Os valores de pH encontram-se habitualmente dentro dos 

limites estabelecidos, salvo raras excepções, pelo que se pode afirmar que o pré-tratamento 

efectuado na empresa parceira é eficaz na regularização do pH do efluente. A caracterização das 

amostras de efluentes recolhidas durante o estágio permitiu confirmar as conclusões acerca dos 

valores de CQO, confirmando que o pré-tratamento a que é submetido o efluente não reduz o valor 

de CQO como seria desejável. Quanto aos SST e O&G não existem registos na empresa para 

comparação, no entanto podem retirar-se conclusões das análises efectuadas durante o estágio. Os 

SST cumprem o limite máximo durante os dois períodos em análise. Confirma-se assim que o 

pré-tratamento remove parte dos sólidos em suspensão no efluente, tal como seria de esperar. 

Relativamente aos O&G registou-se um desvio em relação ao limite máximo num dos quatro dias 

analisados. Este desvio poderá dever-se à descontinuidade do processo na Iberol, correspondendo a 

um dia em que houve paragem na fábrica, seguido de arranque. Para concluir acerca da eficácia do 

pré-tratamento na remoção de óleos seria aconselhável obter mais dados para análise. 

Concluiu-se que a variabilidade da qualidade e caudal de efluente enviado pela empresa tem um 

impacto significativo na eficácia do pré-tratamento efectuado ao efluente. Assim, sugere-se o estudo 

da instalação de um tanque de equalização, de modo a permitir a homogeneização do efluente 

enviado para a empresa parceira. As recolha de amostras de efluente produzido em várias zonas das 



   

 

instalações e a análise das mesmas são efectuadas de forma morosa, não permitindo a tomada de 

acções em tempo útil, por isso propõe-se que seja estudada a instalação de medidores de pH em 

linha. 

 Adicionalmente, durante o período de estágio houve necessidade de alteração das empresas 

seleccionadas para o encaminhamento do efluente de elevada carga orgânica, proveniente do 

processo de transesterificação, devido ao facto da empresa anterior não possuir capacidade para o 

tratamento deste efluente. Esta alteração de parceiros levou a uma alteração do paradigma, pois 

acarreta um aumento significativo do custo associado a esta operação. Este facto, associado às 

dificuldades em atingir os limites para descarga no colector municipal utilizando apenas o 

pré-tratamento levam à necessidade de encontrar soluções alternativas. 

Assim, recomenda-se o estudo da hipótese de efectuar um novo tratamento aos efluentes industriais 

produzidos na fábrica de produção de biodiesel, bem como aos produzidos na restante fábrica. Esta 

hipótese poderá passar pela construção de uma ETARI nos terrenos da Iberol, que trataria os 

efluentes industriais produzidos na empresa, antes do seu encaminhamento para o colector 

municipal. Pode considerar-se também a hipótese de se fazer a degradação anaeróbica do efluente 

produzido no processo de trasesterificação, com elevada concentração de metanol, que poderá ser 

valorizado através da metanogénese.  
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Anexo A 

Caracterização do efluente 

Tabela A1 – Resultados das análises de pH, CQO, SST e O&G efectuadas no dia 19 de Julho. 

  19-07-2016, 3ªf 

amostra A B C D E F G 

pH 5,96 5,94 6,56 3,16 1,95 6,1 7,09 

CQO (mg 02/L) 4165 12000 6240 12400 11300 8242 158 

SST 

mplaca+filtro (g) 23,15 15,71 22,61 17,28 18,39 20,78 17,66 

mplaca+filtro am (g) 23,18 15,73 22,64 17,29 18,40 20,78 17,66 

V amostra (mL) 100 100 46 100 62 91 100 

SST (mg/L) 245,0 147,0 626,1 68,0 172,6 84,6 9,0 

O&G 

pi (g) 1096,35 - 1045,39 1086,58 882,84 816,69 882,57 

pf (g) 54,64 - 98,77 99,59 73,71 54,62 54,65 

m erl (B) (g) 170,98 120,06 129,23 129,28 129,15 120,24 129,00 

m erl c/O&G 

(A) (g) 
171,90 121,22 129,86 129,42 129,31 121,21 129,01 

O&G (mg/L) 879,80 2467,81 666,48 149,24 203,30 1270,22 10,75 
 

Tabela A2 - Resultados das análises de pH, CQO, SST e O&G efectuadas no dia 20 de Julho. 

  20-07-2016, 4ªf 

amostra A B C D E F G 

pH 5,56 5,41 6,32 3,16 5,57 4,31 7,52 

CQO (mg 02/L) 4043 9459 4348 11500 3671 10400 4639 

SST 

mplaca+filtro (g) 23,15 14,25 5,46 17,26 18,39 20,76 17,66 

mplaca+filtro am (g) 23,16 14,27 5,50 17,26 18,39 20,77 17,66 

V amostra (mL) 100 100 100 24 23 25 45 

SST (mg/L) 79,0 197,0 374,0 62,5 178,3 96,0 60,0 

O&G 

Pi (g) 959,53 - 1193,45 1205 1106,4 963,53 1083,04 

Pf (g) 48,42 - 95,47 96,56 75,22 53,48 53,53 

m erl (B) (g) 150,72 120,06 129,14 103,80 129,00 120,15 129,31 

m erl c/O&G (A) 

(g) 
150,92 121,13 129,73 103,97 129,42 120,20 129,33 

O&G (mg/L) 220,61 2166,46 537,90 155,44 404,49 50,88 18,36 



   

 

Tabela A3 - Resultados das análises de pH, CQO, SST e O&G efectuadas no dia 21 de Julho. 

  21-07-2016, 5ªf 

amostra A B C D E F G 

pH 5,32 5,23 5,23 3,05 5,22 3,39 7,64 

CQO (mg 02/L) 5038 10664 4827 11000 4251 6959 3800 

SST 

mplaca+filtro (g) 23,15 14,25 5,46 17,27 18,38 20,77 17,65 

mplaca+filtro am (g) 23,18 14,27 5,47 17,28 18,38 20,77 17,65 

V amostra (mL) 100 100 100 100 50 31 50 

SST (mg/L) 250,0 171,0 136,0 103,0 68,0 109,7 42,0 

O&G 

Pi (g) 973,11 - 1587,37 1604,24 1066,61 903,22 1080,73 

Pf (g) 54,59 - 570,66 569,41 72,62 54,31 52,71 

m erl (B) (g) 171,01 129,27 120,23 118,67 171,01 120,20 133,94 

m erl c/O&G 

(A) (g) 
171,04 130,40 120,32 118,83 171,40 120,24 133,95 

O&G (mg/L) 32,77 2369,52 88,23 158,29 389,64 51,01 5,74 

 

 

Tabela A4 - Resultados das análises de pH, CQO, SST e O&G efectuadas no dia 22 de Julho. 

  22-07-2016, 6ªf 

amostra A B C D E F G 

pH 4,93 4,77 5,08 3,17 5,17 5,84 6,9 

CQO (mg 02/L) 4143 8344 8410 12900 6092 5400 680 

SST 

mplaca+filtro (g) 23,16 14,26 5,46 17,27 18,37 20,78 17,66 

mplaca+filtro am (g) 23,16 14,27 5,47 17,27 18,38 20,78 17,67 

V amostra (mL) 100 100 100 100 34 50 73 

SST (mg/L) 47,0 123,0 127,0 77,0 152,9 40,0 42,5 

O&G 

Pi (g) 1040,49 - 1107,02 872,95 1058,45 938,48 1040,06 

Pf (g) 73,35 - 72,09 72,22 74,95 53,85 73,08 

m erl (B) (g) 129,14 128,41 129,19 128,95 120,27 133,90 117,21 

m erl c/O&G 

(A) (g) 129,16 129,14 129,38 129,07 120,37 133,91 117,63 

O&G (mg/L) 20,58 1515,27 179,82 149,49 96,39 9,95 440,65 
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Tabela A5 - Resultados das análises de pH, CQO e SST efectuadas no dia 26 de Julho. 

  26-07-2016, 3ªf 

amostra A B C D E F G 

pH 5,06 8,43 - 3,2 6,08 5,67 5,7 

CQO (mg 02/L) 2778 10866 - 25300 10093 3863 3470 

SST 

mplaca+filtro (g) 23,15 14,25 - 17,27 17,06 20,77 17,66 

mplaca+filtro am 

(g) 
23,15 14,29 - 17,29 17,19 20,79 17,67 

V amostra 

(mL) 
100 100 - 72 100 39 40 

SST (mg/L) 24,00 381,00 - 343,06 1323,00 366,67 232,50 

 

 

 

 

Tabela A6 - Resultados das análises de pH, CQO e SST efectuadas no dia 27 de Julho. 

    27-07-2016, 4ªf 

amostra A B C D E F G 

pH - 6,37 - 3,27 5,93 4,98 6,46 

CQO (mg 02/L) - 7804 - 36600 5872 4869 3491 

SST 

mplaca+filtro 

(g) 
- 14,24 - 17,26 17,05 20,77 17,66 

mplaca+filtro 

am (g) 
- 14,26 - 17,27 17,35 20,78 17,68 

V amostra 

(mL) 
- 100 - 59 100 63 50 

SST (mg/L) - 128,00 - 162,71 2978,00 161,90 326,00 

 

 



   

 

 

Tabela A7 – Resultados das análises de pH, CQO e SST efectuadas no dia 28 de Julho. 

  28-07-2016, 5ªf 

amostra A B C D E F G 

pH 5,13 6,07 6,17 3,26 5,63 6,53 7,4 

CQO (mg 02/L) 2499 9009 6704 17600 35400 3220 2113 

SST 

mplaca+filtro 
(g) 

23,1592 14,2501 17,0571 17,2608 18,3527 20,7709 17,6566 

mplaca+filtro 

am (g) 
23,1608 14,2651 17,098 17,2683 18,7326 20,7805 17,6692 

V amostra 
(mL) 

100 100 100 100 50 31 50 

SST (mg/L) 16,0 150,0 409,0 75,0 7598,0 309,7 252,0 

 

 

 

Registos de qualidade dos efluentes 

 

Tabela A8 – Valores médios de pH e CQO dos efluentes E, F e G registados ao longo do ano 
2016. (35) (36) 

 Efluente E Efluente F Efluente G 

 pH 
CQO 

(mg/L) 
pH 

CQO 

(mg/L) 
pH 

CQO 

(mg/L) 

Janeiro 5,83 6133 5,55 5585 7,82 499 

Fevereiro 5,88 13487 5,67 14290 7,42 1781 

Março 5,83 18898 5,46 11046 7,00 781 

Abril 5,49 4372 5,27 3541 6,88 1728 

Maio 5,87 15068 5,54 7976 5,95 2833 

Junho 5,67 6001 5,31 3760 5,60 2282 

Julho 5,07 13417 5,19 6386 6,20 6780 

Agosto 5,63 8215 4,93 4278 6,10 2027 

Setembro 5,54 12004 4,98 7000 6,08 3675 

médias 5,6 10844 5,32 7096 6,56 2487 
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Tabela A9 – Média, erro padrão, mínimo, máximo, mediana, 1º quartil e 3º quartil dos valores de 
pH e CQO registados na empresa. (36) 

 pH CQO 

 Iberol flotador final Iberol flotador final 

média 5,6 5,3 6,6 11084,7 6829,7 2704,0 

erro padrão 0,8 0,6 1,7 14533,1 9118,4 6427,0 

mínimo 1,6 3,4 2,8 10,4 1620 11 

1º quartil 5,4 4,9 5,5 3895 3172,5 195,5 

mediana 5,7 5,3 6,5 5680 4980 961 

3º quartil 6 5,6 7,3 10325 6897,5 3145 

máximo 8,9 8,2 11,3 86300 73250 64800 



   

 

Anexo B 

Listas de fornecedores 

 

Tabela B1 – Lista com a correspondência de códigos para fornecedores dos serviços de limpeza 
e desobstrução da rede de efluentes. 

código Empresa 

A Bricotec 24 

B EGEO 

C Slimcei 

D D&D 

E Carmona 

F Desentupex 

G Hidrotrans 

 

 

 

Tabela B2 – Lista com a correspondência de códigos para fornecedores dos trabalhos de 
construção civil. 

código Empresa 

A EIE – Electricidade e Instalações especiais 

B OPMC 

C Diniz & Filho 
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Tabela B3 - Lista com a correspondência de códigos para fornecedores de estações elevatórias 
compactas. 

código Empresa 

A OMS 

B Termoono 

C ACO 

D Grundfos 

 

 

Tabela B4 - Lista com a correspondência de código para fornecedor de níveis. 

código Empresa 

A Hendress + Hauser 

 

 

Tabela B5 - Lista com a correspondência de códigos para fornecedores de válvulas. 

código empresa 

A Gonçalves Ferreira 

B ASC 

C JMSoares 

D Plimat 

E Valcontrol 

F Iberacero 

G ETOPI 

 

 

 

Tabela B6 - Lista com a correspondência de códigos para fornecedores de tampas de caixas. 

 

código Empresa 

A EIE – Electricidade e Instalações especiais 

B OPMC 

C Diniz & Filho 

 



   

 

Tabela B7 - Lista com a correspondência de códigos para fornecedores de sinalização 
personalizável para o exterior. 

código Empresa 

A Segur-Sinal 

B Aman 

C Paulo Rosa 

D Sinalux 

E Tecnipreve 
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Anexo C – plantas 

 

Figura C1 - Pormenor das caixas de efluentes CX1 e CX2 do parque de tanques D. 



   

 

 

Figura C2 - Pormenor da bacia de descarga de produtos químicos e proposta de ligação da EE ao 
tanque de slop. 
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Figura C3 - Pormenor da bacia de descarga de metanol e hexano e das caixas de efluentes CX3, 
CX4 e CX5. 



   

 

 

Figura C4 - Planta das instalações da Iberol com propostas de melhoria. 


