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[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

A Sotecnisol está presente no mercado dos isolamentos térmicos e acústi-
cos desde a sua fundação, há mais de 42 anos!

Dinamizámos bastante o aglomerado negro de cortiça em diferentes apli-
cações, nas camaras frigorifi cas e na parede dupla como isolamento térmi-
co e em tetos e paredes como elemento acústico.

O poliestireno expandido, vulgo esferovite, começou a ganhar terreno em 
aplicações similares nomeadamente como isolamento térmico. Utilizamos 
muito este material no sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).

A Sotecnisol tem hoje uma grande presença no mercado das lãs minerais, 
sendo hoje um dos maiores distribuidores destes materiais em Portugal.

Há cerca de 30 anos a Sotecnisol trouxe para Portugal o poliestireno ex-
trudido da DOW. Foi a Sotecnisol que lançou este material em Portugal e 
durante alguns anos foi distribuidora em regime de exclusividade.

O mercado dos isolamentos cresceu muito, sobretudo nos últimos 15 anos, 
fruto da introdução dos regulamentos da térmica e do aumento da cons-
trução. Foram feitos avultados investimentos em novas fábricas na expe-
tativa que os ritmos de crescimento se iriam manter por mais anos, mas 
a forte retração do mercado ibérico fez com que se registasse um grande 
excesso de capacidade instalada.

A Dow anunciou ao mercado no passado mês de abril a decisão de encerrar 
a sua fábrica em Estarreja. A Sotecnisol está neste mercado por força da 
sua dinâmica e tenacidade e rapidamente redefi niu a sua estratégia de 
modo a apresentar ao mercado uma gama de produtos ainda mais com-
pleta e com melhor relação preço/qualidade.

A Sotecnisol apresentou recentemente ao mercado a sua gama de produ-
tos TEC. As placas azuis de poliestireno extrudido (XPS) TEC têm caraterís-
ticas técnicas devidamente certifi cadas que garantem aos nossos clientes 
elevados níveis de satisfação.

A Sotecnisol fi rmou um acordo de distribuição com a TOPOX, empresa que 
detém várias fábricas na Europa está especialmente vocacionada para servir 
o mercado Português pois tem uma das suas fábricas muito bem localizada.

A estratégia da Sotecnisol para o XPS pas-
sa por reforçar a posição de liderança que 
tem no mercado nacional fi delizando os 
seus clientes através da melhoria da sua 
oferta: Gama mais ampla de produtos; 
Preços mais competitivos; Maior liberdade 
de ação pelo fato de sermos fabricantes da 
marca TEC; Melhores tempos de resposta 
e maior fl exibilidade nas entregas pois os 
transportes são agora da nossa respon-
sabilidade; Documentação técnica muito 
completa e elevado número de projetos 
prescritos com os nossos materiais.

Esperamos que este número seja do seu 
agrado. Boa leitura. José Castro / Administrador

[ EDITORIAL ]

• Foi recentemente concluída pela Sotecnisol Revestimentos a emprei-
tada de fachadas ventiladas da Loja Aldi do Feijó em Almada. Esta insta-
lação foi efetuada com recurso a painéis de resinas fenólicas Meteon da 
Trespa, num total de cerca de 1.000m2.

• A empresa Contiforme Investimentos, S.A., adjudicou à Sotecnisol
Energia a execução de um sistema de Minigeração fotovoltaica 
de energia a instalar na cobertura das suas naves industriais. 
O sistema de Minigeração, enquadrado no Escalão III desta atividade, 
terá a máxima potência de ligação admissível pela legislação, 250 kWn, 
correspondendo uma potência fotovoltaica instalada de 294 kWp,  com 
ligação em média tensão a 15 kV.  Prevê-se que o sistema esteja a ex-
portar energia para a rede pública em novembro de 2012. 

• A Sotecnisol Ambiente colaborou recentemente com o LNEC – Labora-
tório Nacional de Engenharia Civil, num projeto de investigação. 

O trabalho de investigação em questão desenvolve-se no âmbi-
to de um projeto FTC (Projeto: Sistema móvel semiautomático de 
deteção de orifícios na impermeabilização de aterros de resídu-
os), cujo objetivo principal consiste em desenvolver um método 
de deteção de orifícios em geomembranas que possa ser utiliza-
do em aterros de resíduos com diferentes tipos de sistemas de 
impermeabilização.

É desenvolvido em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), a Empresa Geral do Fomento S.A .(EGF) e o Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa (ISEL), sendo coordenado pelo Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC).

• A Sotecnisol Materiais acaba de assinar um contrato de exclusi-
vidade com a Tensar Internacional, (Lider Mundial no fabrico de So-
luções para reforço e estabilização de solos) para a distribuição dos 
seus materiais no mercado Angolano. Tensar International é um fa-
bricante com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de 
geogrelhas, conhecida pela inovação e por ter sido a empresa que in-
ventou as Geogrelhas Poliméricas.  

• Sotecnisol Coberturas & Fachadas termina Obra de Reabilitação 
num condomínio da Portela – Foram realizadas obras nos terraços Ex-
teriores e Rampa de Acesso às Garagens, com uma área aproximada de 
1300 m2 e Reabilitação de Interiores de Garagens.

Obra foi executada em 2,5 meses, envolvendo equipamentos pesados 
durante as demolições, o que garantiu o término da obra no prazo pre-
visto. 

De referir a elevada difi culdade desta obra no que se refere à execução 
deste tipo de ladrilho, atendendo ao facto de que com juntas com igual 
espaçamento e aplicação mosaicos que teriam de ter igual esquadria, 
conseguiu-se em simultâneo executar as compensações necessárias 
para acompanhar as pendentes (pequenas) e garantir um correto es-
coamento das águas.
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[ SOTECNISOL REVESTIMENTOS VAI REALIZAR AS FACHADAS 
VENTILADAS DA NOVA SEDE DA POLÍCIA JUDICIÁRIA EM LISBOA]

Foi recentemente adjudicada à Sotecnisol Revestimentos pela OPWAY, S.A. a empreitada de revestimento 
das fachadas da Nova Sede da Polícia Judiciária em Lisboa.

3

Com um valor total superior a 1 milhão de euros e constituindo a maior 
obra de fachadas ventiladas realizada no nosso país nos últimos anos, 
esta empreitada vem reforçar o posicionamento desta área de negócios 
como líder em Portugal dos revestimentos de fachadas ventiladas e com-
prova a confi ança que os seus clientes depositam na capacidade técnica 
e produtiva que vem demonstrando ao longo dos últimos anos.

O revestimento será executado em sistema de fachada ventilada com pai-
néis de naturocimento Etercolor da Euronit. Estes painéis que aqui serão 
utilizados na cor branca, fazem parte da nova geração de painéis sílico-
-calcários reforçados com fi bras mineralizadas de celulose. Apresenta-
-se como um material isento de amianto na sua constituição, constituído 
por cimento, fi bras de reforço, fi bras de celulose, sílica amorfa, aditivo e 
água. É um produto impermeável, incombustível e imputrescível, muito 
resistente a compressão, com elevada durabilidade e resistência à corro-
são, praticamente sem necessidade de manutenção, que fazem dele um 
material de eleição de revestimento de fachadas especialmente exigentes 
do ponto de vista estético.

Tlm: +351 219 488 400
E-mail: revestimentos@sotecnisol.pt

Contactos
Sotecnisol
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[ MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA - ESCALÃO III]

Industria Têxtil aposta nas energias renováveis

MINIGERAÇÃO NA MODA 21 GERA 400.000 KWH 
E UMA RECEITA ANUAL ESTIMADA DE 100.000 EUROS

A Sotecnisol Energia foi a empresa selecionada pela Yunit Renováveis para 
dimensionar e executar uma instalação fotovoltaica de Minigeração de 
Escalão III, potência máxima de ligação de 250 kWn, para a empresa Têx-
til Moda 21 – Tinturaria e Acabamentos Têxteis, S.A., situada em Mire de 
Tibães, Braga.

Esta instalação foi mais uma que resulta da parceria da Sotecnisol com 
a Yunit Renováveis, representando um investimento total por parte da 
Moda 21 na ordem dos 530 mil euros.

A potência de ligação dimensionada pela Sotecnisol Energia foi de 250 kWn, 
potência máxima permitida para este tipo de instalações, tendo sido utili-
zado um campo fotovoltaico de 345 kWp.

A instalação foi registada ainda em 2011, obtendo assim uma tarifa de ven-
da de energia de 0,2499 €/kWh, o que se traduzirá em receitas anuais de 
venda de energia muito próximas dos 100.000 euros.

A instalação foi aprovada no dia 2 de agosto de 2012 pela DREN, estando a 
ligação à rede prevista para o mês de setembro.

SOLUÇÃO TÉCNICA UTILIZADA

Face aos elevados consumos energéticos da unidade industrial e disponibi-
lidade de espaço nas coberturas, requisitos essenciais no dimensionamento 
de sistemas fotovoltaicos de Minigeração, a Sotecnisol Energia propôs uma 
instalação que atingisse a potência máxima autorizada de ligação, de 250 kWn.

Assim, foram utilizados 25 inversores de 10 kWn de potência unitária de 
forma a permitir uma forte descentralização na conversão DC/AC e assim 
otimizar os períodos de funcionamento do gerador fotovoltaico.

O gerador fotovoltaico foi sobredimensionado tendo em conta a geome-
tria e orientação da cobertura da unidade fabril, optando-se por instalar 
345 kWp de painéis, deitados, a acompanhar o declive da mesma. Foram 
utilizados 1500 painéis fotovoltaicos policristalinos, com garantias de pro-
dução de 80% a 25 anos.

A ligação do sistema à rede pública foi efetuada em Média Tensão, utili-
zando-se um Transformador de Potência a óleo, de 315 kVA, dimensionado 
para garantir o mínimo de perdas na transformação BT/MT, com o corte 
de proteção da instalação colocado na Média Tensão, atuado por relé de 
tensão homopolar.

RESULTADOS EXPECTÁVEIS

A produção de energia da Minigeração da Moda 21 está estimada em 
cerca de 410.000 kWh para o primeiro ano de funcionamento, com uma 
quebra anual de 0,8%, o que representará uma receita anual a rondar os 
100.000 euros.

Face ao investimento realizado é esperado um pay-back a rondar 
os 5,5 anos, e uma TIR de projeto a 15 anos de cerca de 13%.

Contactos

Sotecnisol Tlf: +351 219 488 400
E-mail:energia@sotecnisol.pt

MAIS UM SISTEMA COM A MARCA 
SOTECNISOL ENERGIA!

NÚMEROS:

• Produção de energia estimada no primeiro ano: 410.000 kWh;

• Pay-back estimado em 5,5 anos;

• TIR de projeto a 15 anos: cerca de 13%;

• Tarifa de venda de energia: 0,2499 €/kWh;

• Potência nominal de ligação: 250 kWn;

• 25 inversores de 10 kWn;

• Campo fotovoltaico de 345 kWp;

• 1500 painéis fotovoltaicos com garantias de produção 

de 80% a 25 anos.
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[ TEC É A NOVA MARCA DE SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO TÉRMICO 
DA SOTECNISOL]

A Sotecnisol, através da marca TEC fabrica e co-
mercializa placas de espuma azul de poliestireno 
extrudido (XPS), um dos produtos mais procurados 
na área da construção civil pelas suas excelentes 
propriedades de isolamento térmico, especialmente 
em aplicações que necessitem de elevadas resis-
tências mecânicas, ausência de absorção da água, 
como coberturas planas invertidas, pavimentos, 
coberturas inclinadas entre outras.  

Os produtos para isolamento térmico TEC são pla-
cas azuis rígidas com estrutura de célula fechada, 
sendo constituídas pelas seguintes propriedades:

• Excelentes prestações térmicas (condutibilida-
de térmica muito baixa);

• Capilaridade nula;
• Elevada resistência mecânica;
• Insensibilidade à água e humidade;
• Grande resistência à difusão de vapor de água;
• Imputrescibilidade;
• Facilidade de instalação, trabalho e corte;
• Resistência ao manuseamento em obra;
• Reação ao fogo: Euroclasse E;

As placas de poliestireno TEC, foram concebidas 
e são produzidas, para proporcionar isolamento 
térmico numa variedade de aplicações em edifí-
cios residenciais, terciários ou industriais, tanto 
em obra nova como em obras de recuperação ou 
reabilitação. 

As soluções TEC reúnem diferentes tipos de placas 
de isolamento térmico, que se adequam a aplica-
ções específi cas em diferentes áreas da construção:

SOTECNISOL INVESTE NA PRODUÇÃO PRÓPRIA 
DE UM DOS PRODUTOS MAIS PROCURADOS.

Contactos

Sotecnisol Tlf: +351 219 488 400
E-mail: ccenter@sotecnisol.pt

Outubro | 12

• ROOFTEC - placa de isolamento térmico para 
coberturas inclinadas (debaixo de telha) ou 
planas invertidas;

• WALLTEC - placa de isolamento térmico para 
paredes simples e com caixa de ar;

• FLOORTEC –placa de isolamento térmico es-
pecialmente concebida para o isolamento tér-
mico de pavimentos.

Para Gonçalo Pita Soares, Administrador da 
Sotecnisol «As placas de espuma azul de poliestire-
no extrudido gozam de uma grande popularidade 
no mercado nacional, sendo um dos produtos pre-

feridos de arquitetos, projetistas, engenheiros, cons-
trutores e distribuidores de materiais de construção. 
Esta foi uma das razões que levou a Sotecnisol a 
investir numa linha de produção própria que garan-
tisse o abastecimento do mercado nacional em con-
sonância com os padrões de qualidade exigidos».

A marca TEC é fabricada e distribuída pela 
Sotecnisol através de uma rede de lojas e insta-
ladores especialistas em todo o país.

Para mais informação visite-nos em
www.sotecnisol.pt ou envie um e-mail para 
ccenter@sotecnisol.pt
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Contactos

Sotecnisol Tlf: +351 219 488 400
E-mail: engenharia@sotecnisol.pt

[ CONCLUSÃO DA “EMPREITADA PARA REABILITAÇÃO GERAL DOS 
EDIFÍCIOS DAS CAPTAÇÕES DAS LEZÍRIAS II E III, POSTO DE CLORAGEM 
DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE FRIELAS”]
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No âmbito das inspeções desen-
volvidas pela EPAL, foram defi nidas 
especifi cações para a realização de 
trabalhos relativos á reabilitação e 
conservação das suas estruturas. 

Neste sentido, a Sotecnisol Engenharia foi a 
empresa convidada para a execução da “Em-
preitada de Reabilitação dos Edifícios das Cap-
tações das Lezírias II e III, Posto de Cloragem 
dos Moinhos da Funcheira e Estação Elevatória 
de Frielas” a qual foi recentemente concluída. 
As principais atividades desenvolvidas foram as 
seguintes:

Foram concluídos os trabalhos de impermeabi-
lização e proteção das coberturas do reservató-
rio e casa das máquinas do novo Reservatório 
de Murches em Cascais. 

Trabalhos realizados:
O esquema de proteção e impermeabilização 
utilizado foi constituído por um primário de 
aderência, seguido de membrana líquida de 
poliuretano, tendo sido fi nalizado com uma 
selagem resistente aos ultra violetas sem ama-
relecimento. Foram ainda realizados trabalhos 
preparatórios referentes às particularidades 
da obra, como por exemplo: as transições en-
tre planos, ligação a tubos de queda, junta de 
dilatação, situações normais a serem objeto de 
preparação em todos os sistemas de imperme-
abilização.

Como principais vantagens deste sistema lí-
quido de impermeabilização, destacamos o 
seguinte:

• Montagem de andaimes exteriores e interio-
res aos edifícios;

• Remoção de coberturas em fi brocimentos de 
acordo com a legislação em vigor;

[ IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS DO RESERVATÓRIO E CASA 
DAS MÁQUINAS EM MURCHES - CASCAIS]

• Remoção de impermeabilizações antigas, 
preparação de novos suportes e aplicação de 
novos sistemas de impermeabilização ao nível 
das coberturas dos edifícios;

• Lavagem a alta pressão das superfícies exte-
riores, reabilitação pontual do suporte e apli-
cação de novo esquema de pintura;

• Instalação de novos tubos de queda nas fa-
chadas exteriores;

• Lixagem e aplicação de novos esquemas de 
pinturas ao nível de todos os elementos me-
tálicos (portas, janelas, guardas e grelhas);

• Limpezas, reabilitação pontuais e aplicação 
de novos esquemas de pintura no interior do 
edifício;

• Fornecimento e aplicação de escadas me-
tálicas de acesso ás coberturas com guarda 
corpos;

• A possibilidade de se conseguirem sistemas 
de impermeabilização muito mais fi nos que 
os sistemas tradicionais, e consequentemen-
te, verifi cam-se menores cargas a suportar 
pelas estruturas durante a sua vida útil; 

• Por outro lado, é um sistema de impermeabi-
lização que deixa respirar os suportes, ou seja, 
permite a passagem do vapor de ar;

• Grande poder de elasticidade, que permite 
acompanhar a trabalhabilidade das estruturas 
ao nível das juntas de betonagem e fi ssuras.

Dados Gerais:
• Áreas impermeabilizadas: 1.750 m2;

Dados Gerais:
Os trabalhos realizaram-se ao longo de nove 
edifícios distintos;
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[ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAIS UMA UNIDADE 
DE OSMOSE INVERSA PARA TRATAMENTO DE LIXIVIADOS]
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O SISAV é uma unidade Integrada de Trata-
mento e Eliminação de Resíduos Industriais 
Perigosos (CIRVER), constituída por um agru-
pamento de empresas, nomeadamente o grupo 
EGEO e pela Câmara Municipal da Chamusca. 
Esta instalação industrial está situada no con-
celho da Chamusca, no Eco Parque do Relvão. 
Foi inaugurada no dia 4 de junho de 2008, com 
um investimento total a rondar os 29 milhões 
de EUR, abrangendo uma área de 3 ha, sendo 
que só existem duas unidades do género em 
Portugal.

A capacidade média instalada de tratamento 
de resíduos industriais é de 150 mil tonela-
das por ano, com uma capacidade máxima de 
350 mil toneladas por ano, abrangendo di-
versas valências nesta área de operação, com 
unidades tão diversas como: descontamina-
ção de solos; estabilização e solidifi cação; 
classifi cação, triagem, desacondicionamento 
e armazenagem; aterro de resíduos industriais 
perigosos e unidade de tratamento de resíduos 
orgânicos, a qual é composta por: tratamento 
físico-químico-orgânico, tratamento biológico, 
evapo-oxidação e tratamento de óleos usados. 
Todos estes processos são suportados por um 
laboratório de análises químicas interno, equi-
pado com a mais alta tecnologia.

O SISAV é uma unidade industrial licenciada e 
que pretende com os seus processos de trata-
mento de resíduos otimizar a cadeia logística 
e permitir que as operações de gestão de resí-
duos sejam mais efi cientes e económicas. Nes-
te contexto, apresentaram à Sotecnisol uma 
oportunidade de melhoria, nomeadamente no 
tratamento de águas residuais geradas nos seus 
diferentes processos, nomeadamente as águas 
lixiviantes.

A Licença Ambiental, estabelece limites muito 
rigorosos para a descarga de águas residuais 
tratadas e o SISAV, na procura das melhores 
tecnologias disponíveis para cada uma das suas 
valências decidiu, em conjunto com a Sotecnisol
Ambiente, instalar um sistema de tratamento 
por Osmose Inversa.

Assim, a Sotecnisol Ambiente projetou um sis-
tema com três etapas, com um caudal médio 
diário de 144m3, recorrendo à tecnologia de-
senvolvida pela Rochem, uma empresa alemã, 

O QUE É A OSMOSE INVERSA

A Osmose é o nome dado a um fenómeno físico 
que consiste na difusão de um líquido (solven-
te) através de uma membrana semipermeável, 
permitindo a passagem das moléculas do sol-
vente e retendo as do soluto, passando de uma 
solução pouco concentrada para uma outra de 
concentração superior. Este movimento do sol-
vente visa a equalização das concentrações em 
ambos os lados da membrana e tende para o 
equilíbrio. Ao aplicar pressão na solução con-
centrada, obtém-se o fenómeno contrário, os-
mose inversa.

No campo da proteção ambiental, este fenó-
meno da Osmose Inversa é particularmente in-
teressante no tratamento de efl uentes gerados 
nos aterros sanitários.

Contactos

Tlf: +351 219 488 400
E-mail: ambiente@sotecnisol.pt

do grupo APT Water, com a qual tem uma rela-
ção de vários anos.

O sistema contentorizado permite tratar as 
águas lixiviantes produzidas na unidade indus-
trial e produzir um permeado para descarga 
no meio hídrico que cumpre os valores exigi-
dos pela Licença Ambiental ou, em alternativa, 
reutilizar a água no processo industrial, já que 
a taxa de rejeição dos diversos contaminantes 
presentes no lixiviado é superior a 99%.

A tecnologia de Osmose Inversa garante uma 
segurança aos clientes e uma redução dos cus-
tos no tratamento de águas residuais, já que 
reduz a carga de mão de obra necessária (o sis-
tema pode ser operado remotamente) e a água 
produzida pode ser reutilizada.




