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[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

No segundo mês do ano, a segunda edição da Sotecnews destaca as últimas 

novidades da Sotecnisol! 

Aconselhamos os melhores materiais para revestimentos exteriores, des-

tacamos os sistemas de triagem Criterion, explanamos o conceito das fa-

chadas em zinco, e damos ainda conta das últimas novidades no Portal 

do Cliente.

Este ano comemoramos os 40 anos de existência da Sotecnisol. É sem dú-

vida um marco histórico importante, e um ponto de partida para o futuro. 

Cabe a todos os colaboradores cooperar, através de esforço e dedicação, 

para o desenvolvimento e preservação da nossa empresa, de modo a que 

esta possa ser um testemunho de orgulho do nosso trabalho. 

Queremos continuar a fazer mais e melhor pelos nossos parceiros! Com 

a consciência de que é necessário trabalhar em conjunto para atingir 

os nossos objectivos, temos, simultaneamente, a certeza que este é o me-

lhor caminho para a Sotecnisol. Neste sentido, precisamos do contributo 

de todos, sem excepção, para conseguir alcançar as metas propostas. 

O grande desafi o e ambição consiste em continuar a crescer, e corres-

ponder às expectativas de cada cliente como se este fosse único! Por isso, 

desafi amo-lo a escrever e a entrar em contacto connosco! Transmita-nos 

as suas sugestões para sotecnews@sotecnisol.pt.

SOTECNISOL 2009 – UM ANO FORTE 

A Sotecnisol foi reconhecida pela revista Exame como a 5ª melhor PME 

no sector da Construção em Portugal. Este galardão resulta da avaliação 

de vários parâmetros, entre eles o crescimento das vendas e dos lucros, 

o valor acrescentado, a liquidez, os capitais próprios e o activo da empresa.

Tendo em vista a promoção de um desenvolvimento local sustentável, 

e de forma a promover e desenvolver projectos e métodos que contri-

buam para a utilização racional da energia; valorização e melhor apro-

veitamento dos recursos energéticos endógenos; gestão ambiental 

e preservação do ambiente, a Sotecnisol Energia estabeleceu, no fi nal do 

ano passado, um Protocolo de Colaboração com a Areanatejo, Agência 

Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejo e Tejo.   

A Sotecnisol Materiais alargou o seu espectro de produtos criando par-

cerias de forma a distribuir, em exclusividade, revestimentos para facha-

das e coberturas.

Na área das triagens automáticas a Sotecnisol Ambiente participou na 

construção das Estações de Triagem do Sotavento e do Barlavento, uma 

empreitada realizada pelo consórcio Sitel / Sotecnisol para a ALGAR, S.A., 

a entidade gestora dos resíduos dos 16 municípios da região algarvia.

Com o objectivo de enfrentar os desafi os que esta economia global 

nos apresenta, e preparar uma mudança evolutiva e sustentada da em-

presa, estrutura e capital humano, a Sotecnisol desencadeou recen-

temente uma refl exão interna a fi m de realinhar a sua estratégia. 

Só desta forma sabemos responder às oportunidades que o mercado 

nos confi a, e nos afi rmamos como um grupo económico com regras 

e valores bem vincados. 

Durante o ano de 2009 voltámos a crescer, atingindo o patamar dos 36 

milhões de euros de facturação! Acreditamos que o sucesso da Sotecnisol 

espelha os seus quadros técnicos e refl ecte um vasto currículo de obras 

e prestação de serviços nos vários sectores da Construção. A equipa 

jovem, experiente e enérgica, confere à Sotecnisol o engenho, a compe-

titividade e o reconhecimento no sector da construção.
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[ NOVAS GAMAS DE REVESTIMENTOS ]

A SOTECNISOL MATERIAIS INCLUIU NO SEU ESPÓLIO 

DE MATERIAIS VÁRIAS GAMAS DE REVESTIMENTOS 

PARA FACHADAS, COBERTURAS E DIVISÓRIAS INTERIORES

Dispomos ainda de representações exclusivas dos melhores materiais e das mais avançadas soluções, 

nomeadamente, painéis cimentícios, painéis metálicos para fachadas e coberturas, painéis de cons-

trução a seco, placas e sistemas em policarbonato e coberturas em naturocimento e polymcryl.

Entre os painéis cimentícios destacamos os painéis Silbonit, com cor na massa adaptam-se perfei-

tamente a qualquer envolvente. São específi cos para revestimentos exteriores podendo, ainda, ser 

usados em aplicações interiores, como por exemplo paredes decorativas. Encontram-se disponíveis 

em várias cores e têm a possibilidade de ser serigrafados. 

O Coppo XL são chapas em polymcryl que imitam o aspecto tradicional da telha canudo. São pro-

duzidas pela coextrusão de três camadas de materiais de forma a conjugarem as especifi cidades 

técnicas dos materiais inertes com a elasticidade do PVC. A união de matérias-primas diferentes 

confere às chapas resistência, leveza e elasticidade, características ideiais para atenderem às exi-

gências técnicas das telhas para coberturas e paramentos verticais.

Ao longo dos anos, a Sotecnisol Materiais tem pautado o seu empenho pela representação das melhores 

marcas aliado a um forte sentido de inovação, que resulta no protagonismo perfeito para os pro-

dutos que distribui!

• Poliestireno Extrudido;

• Lãs de Rocha / Vidro;

• Lajetas Térmicas;

• Telas e Emulsões Betuminosas;

• Subtelha;

A Sotecnisol Materiais distribui ainda, no mercado da construção, materiais como:

• Membranas Drenantes;

• Geotexteis;

• Tubos de Drenagem;

• Sistemas Solares Térmicos.
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[ SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRIAGEM CRITERION ]

TAREFA

A dependência de matérias-primas fósseis, com 

todos os problemas associados, a diminuição 

do espaço dos aterros sanitários e as mudanças 

simultâneas do quadro legal, justifi cam o au-

mento constante da necessidade de utilização 

de matérias-primas secundárias.

Os materiais são recolhidos numa vasta gama de 

sistemas a fi m de serem reciclados. Para além da 

triagem de materiais mistos recicláveis, a sepa-

ração de fracções de baixa densidade, em par-

ticular, representa um desafi o considerável para 

a indústria da reciclagem. 

Os fl uxos de resíduos são decompostos em fl u-

xos individuais de materiais, na instalação de re-

ciclagem de materiais (MRF - materials recovery 

facility). Quanto mais pura a fracção, melhor será 

a sua reintrodução no circuito de produção.

SOLUÇÃO

A experiência de longos anos da Binder + Co AG, re-

presentada em Portugal pela Sotecnisol, no proces-

samento mecânico e óptico de materiais a granel para 

reciclagem, tais como, papel, cartão, vidro e vários 

tipos de plástico, foi adaptada a um conceito único 

de reutilização aplicado às necessidades do mercado 

da reciclagem. 

TECNOLOGIA

Os materiais são transportados para a máquina 

através de um tapete especial perfurado. O sis-

tema de sensores, especialmente adaptado à apli-

cação, identifi ca o fl uxo de peças singularizadas 

em diferentes áreas da linha de triagem. Os so-

pradores situam-se por baixo da cinta superior do 

tapete. O sistema calcula, combinando as coor-

denadas de espaço e de tempo, o local exacto das 

peças e através de um jacto de ar comprimido 

preciso, o sistema sopra os materiais de forma 

quase vertical para uma caixa específi ca de re-

cepção que redirecciona os já separados para 

um tapete de descarga lateral. A última fracção 

de reconhecimento óptico é enviada para uma 

caixa inserida na frente da máquina. Pratica-

mente todos os tipos de plástico, papel, cartão 

e derivados, tais como embalagens de bebidas, 

são devidamente identifi cados através da análise 

espectral de infravermelhos e de um sistema 

informático de elevado desempenho que avalia 

os dados dos sensores.

O CRITERION PLUS é uma revolucionária linha 

de triagem multi-fl uxos que separa até cinco 

fracções puras diferentes. A máquina é extre-

mamente fl exível no que diz respeito ao controlo 

e à escolha de fórmulas de triagem.

O CRITERION é a designação do sistema de triagem 

patenteada para fracções de baixa densidade.

Os plásticos, tais como o PET, PE, PP, PVC ou Tetra 

Pack, incluindo igualmente o papel e o cartão, dife-

rem na sua composição química e física e podem ser 

identifi cados recorrendo ao teor de informação de 

análise de espectro. Para identifi car o material, foi 

especialmente desenvolvido um sensor que fun-

ciona à base da refl exão de infravermelhos pró-

ximos (NIR) de forma a explorar ao máximo a ca-

racterística de cada material.

O CRITERION também pode ser equipado com um 

sensor adicional de análise da cor. Com base nesta, 

este sensor permite a separação das fracções pu-

ras de materiais de composição única. Os plásticos 

tanto podem ser transparentes como opacos. De 

modo a poder satisfazer este requisito especial, 

a máquina identifi ca e analisa a luz superfi cial refl ec-

tida, e também a luz transmitida que passa os ma-

teriais opacos.

De modo a abranger toda a gama de requisitos, o sis-

tema CRITERION pode ser equipado com um sensor 

de metal não ferroso. Esse sensor assegura a au-

sência de contaminação metálica das fracções re-

cicláveis antes de estas serem encaminhadas para 

a reciclagem.

• Especialmente concebido para separar materiais leves e obter uma recolha selectiva

• Custos de investimento e operação reduzidos

• Tecnologia robusta e simples

• Integração fácil em sistemas existentes

> Tapete de Detecção de Materiais
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Em função dos requisitos do cliente, a construção 

do equipamento pode ser adaptada ao número 

e tipo de fracções a separar. Deste modo, podem 

ser recuperados, até seis produtos fi nais numa 

única fase de processamento. Pode ser, opcional-

mente, adicionado equipamento, tal como sis-

temas de sucção e de remoção de poeiras.

1 Caixas de ejecção 

2 Sensores ópticos

3 Tapete de alimentação e separação

4 Sistema de sopragem

5 Fracção de materiais sobrantes 

6 Dispositivo / Tapetes de descarga

OPERAÇÃO

A experiência e conhecimento da Binder + Co AG 

na área da separação óptica revela-se pela escolha 

inteligente de materiais e pela concepção técnica 

aperfeiçoada do sistema CRITERION.

O CRITERION foi construído com base num sis-

tema provado modular, de modo a que a inte-

gração numa instalação existente não apresente 

quaisquer problemas. O design moderno pre-

tende assegurar um elevado nível de facilidade 

de utilização. Foi concebido para um funcio-

namento de triagem completamente automá-

tico, pelo que não requer operadores. A qua-

lidade de triagem pode ser adaptada de modo 

fl exível, não só ao material de alimentação 

corrente mas também ao produto fi nal pre-

tendido. O ecrã táctil intuitivo simplifi ca con-

sideravelmente as operações manuais e a ve-

rifi cação da máquina. Para além disso, as avarias 

e os erros são apresentados grafi camente no 

monitor. Foi ainda prestada particular atenção 

ao design do CRITERION para facilitar a mani-

pulação na montagem e desmontagem de pe-

ças sobressalentes.

Este é um sistema que marca o futuro da sepa-

ração dos materiais de baixa densidade. Através 

da expansibilidade do sistema CRITERION e do 

constante desenvolvimento e investigação a 

área dos resíduos leves, bem como do proces-

samento de materiais fi brosos, a Binder + Co AG 

demonstrou ser um parceiro extremamente  

competente na indústria de reciclagem. A sua 

experiência e conhecimento no processamento 

de materiais de granel e na reciclagem dos mes-

mos são comprovados pela vasta gama de má-

quinas especializadas, geralmente utilizadas na 

indústria de matérias-primas, construção e quí-

mica.

A Sotecnisol pode, assim, oferecer projectos 

“chave-na-mão”, percorrendo o planeamento e 

design, chegando à produção, montagem e co-

locação em serviço.

O CRITERION é o nome do dispositivo mais efi ciente de processamento 

de resíduos leves. Estas máquinas compactas efectuam a triagem de 

resíduos leves até ao material puro de valor elevado. Uma tecnologia 

efi ciente acondicionada num design atractivo.

A instalação do CRITERION pode adaptar-

-se de forma fl exível aos requisitos locais, 

de acordo com o sentido de descarga das 

fracções de materiais individuais recupe-

radas.
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[ REVESTIMENTOS DE FACHADAS E COBERTURAS EM ZINCO ]

ZINCO

VERSATILIDADE, LEVEZA, 

MODERNIDADE 

O Zinco é um material natural, duradouro, reci-

clável e apresenta uma variedade de tons e tex-

turas. Os painéis em zinco, ainda que associa-

dos às coberturas, são materiais infi nitamente 

versáteis no revestimento de fachadas propor-

cionando leveza e modernidade à construção. 

As diferentes técnicas de instalação facilitam a 

combinação de distintos elementos e volumes, 

permitindo estimular a criatividade do projecto 

arquitectónico a limites inesperados. 

As razões para a sua popularidade são diversas. 

Sólido, isento de manutenção e permite for-

mas complicadas. Esteticamente é um material 

neutro que se harmoniza com outros materiais 

usados na construção e satisfaz todas as exi-

gências ecológicas dos tempos actuais. Como 

exemplo podemos verifi car que a restauração 

de coberturas e de fachadas com este tipo de 

material, contribui para uma signifi cativa me-

lhoria em termos térmicos e de efi ciência ener-

gética, além de permitir uma impermeabilização 

absoluta.

DURABILIDADE

Em termos de durabilidade de uma cobertura 

ou fachada de zinco à que referir que a pro-

porção varia consoante a espessura da chapa 

utilizada. As pesquisas mais recentes indicam 

um prazo previsível de até 100 anos baseado 

em metade da perda da espessura da chapa de 

0,8 mm.

OXIDAÇÃO

O Zinco, como a generalidade dos metais, reage 

em contacto com o ar originando fenómenos 

de oxidação. Mas há que realçar que esta oxida-

ção contrariamente à dos metais ferrosos, não 

é um fenómeno destrutivo para o zinco. A sua 

ocorrência dá lugar a uma camada protectora 

que se apelida de patina. O zinco pode estar em 

contacto com outros materiais como alumínio, 

chumbo, aço inoxidável e aço galvanizado sem 

que a sua durabilidade seja alterada, com ex-

cepção do cobre que em contacto com placas 

de zinco fomenta uma corrosão electro-quími-

ca diminuindo a durabilidade do zinco.

APARÊNCIA

O aspecto luzidio que o zinco possui, a quando a 

sua laminagem, vai gradualmente transformar-

se numa tonalidade mate acinzentada, face à 

exposição ambiental, resultado da formação 

de uma patina de carbonato básico de zinco na 

superfície do metal. Para além do zinco natu-

ral existe também o pré-envelhecido e o zinco 

bi-lacado, todavia no mercado encontram-se 

disponíveis produtos químicos, que alteram a 

tonalidade da patina. 

FACILIDADES DE CONCEPÇÃO: 

• Adaptação a vários regimes de inclinação que 

vão desde 5% até à vertical (platibandas e man-

sardas); 

• Adaptação a vários tipos de formas (rectas, 

arqueadas e cónicas); 

• Suporte contínuo de madeira e ventilação em 

subface através de uma lâmina de ar;

• Suporte ou isolamento rígido, no caso de so-

luções de telhados quentes;

• Fixações móveis que permitem a dilatação do 

material

• Sistemas com junta alçada — oferecem qua-

lidades de economia e grande durabilidade, 

muito aplicado em modernas e arrojadas 

obras de arquitectura.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Não necessita de manutenção; 

• Várias cores de material;

• Material não corrosivo.
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Há muito poucos materiais com um saldo po-

sitivo ambiental similar. O consumo de energia 

é extremamente baixo, tanto na obtenção da 

matéria-prima como na obra. As emissões são 

minimizadas graças ao processo metalúrgico 

e posterior tratamento com modernas instala-

ções de produção. De salientar que percentagem 

de reciclagem é superior a 90%.

A Sotecnisol NTC, Novas Técnicas na Construção, 

desenvolveu uma parceria comercial com a em-

presa Rheinzink que possibilita estas novas op-

ções de construção. A Rheinzink é conhecida pela 

excelente qualidade dos seus materiais e pelo 

fabrico dos seus produtos, que resultam da ex-

periência e inovação de largos anos. Com esta 

parceria o espectro de obras da Sotecnisol NTC é 

alargado, o que nos permite oferecer ao mercado 

as mais modernas soluções e técnicas constru-

tivas, e reforçar a nossa posição como parceiro 

de especialidade.

De forma a simplifi car os processos de trabalho, entre os clientes e a equipa da 

Sotecnisol, foi criada uma nova área no Portal do Cliente. Assim, os nossos parceiros 

podem efectuar o download de vários documentos institucionais, úteis para o de-

senvolvimento das actividades profi ssionais, tais como o Alvará de Construção, 

o Cartão de Contribuinte ou a Declaração da Segurança Social.

Para aceder aos documentos necessários da Sotecnisol deverá ir ao separador da área 

de Marketing e aceder à pasta Documentos Empresa.

NOVIDADES NO PORTAL DO CLIENTE

Desta forma os processos são simplifi cados e tornam-se 

mais céleres.

• Resina fenólica (ou madeira)

• Naturocimento

• Betão polímero

• Compósito de alumínio

• Cimento e madeira

• Cerâmica

• Pedra

• Vidro

• Cobre

• Alumínio Simples

A SOTECNISOL NTC REALIZA TAMBÉM 

TRABALHOS COM DIVERSOS TIPOS DE PAINÉIS: 




