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Comprometemo-nos a apresentar a melhor solução para a gestão dos seus solos, otimizando 
os custos e facilitando a gestão perante a Administração. 

Responsabilidades e implicações derivadas dos solos e águas subterrâneas

A normativa ambiental estabelece uma referência relativamente á proteção da natureza e do Homem. 
Portugal não dispõe de legislação específica em matéria de proteção do solo, embora atualmente esteja em 
desenvolvimento um diploma legal no âmbito da prevenção da contaminação e remediação dos solos.

A normativa estabelecerá os requisitos para: 
 Avaliar a qualidade dos solos.
 Avaliar os riscos de uma possível afetação.
 Em caso de contaminação, proceder á recuperação.

As implicações económicas podem ser relevantes, em casos como: 
 Acidentes, derrames ou contaminações históricas.
 Compra e venda de ativos industriais.
 Alterações de uso do solo.
 Cumprimento das autorizações ambientais.
 Novos projetos industriais.
 Alteração de um estabelecimento
 Cessação de uma atividade ou encerramento de um estabelecimento.
 Abertura e encerramento de aterros.

Gestão integral de solos e águas subterrâneas

Atividades da INERCO 
 em solos e águas subterrâneas

Comprovação do estado 
da situação

Investigação e certificação 
de solos e águas subterrâneas

Certificação da recuperação

Investigação

Elaboração do projeto 
de recuperação

Execução e supervisão 
da recuperação 

Tecnologias

Estudo de afetação Recuperação



Investigação exploratória da qualidade do solo e águas subterrâneas
 Estudos geológicos e hidrogeológicos.
 Sondagens, piezómetros e captadores de vapor.
 Amostras de solos, águas subterrâneas e gases.
 Análises químicas in situ e em laboratório.
 Acompanhamento e controlo de águas subterrâneas.

Tecnologías
Solos: 

 Escavação e gestão em centro de tratamento e eliminação 
 Dessorção térmica 
 Lavagem 
 Tratamento térmico ‘in situ’
 Circulação e extração de vapores 
 Landfarming e biopilhas

Águas subterrâneas: 
 Extração de fase livre 
 Bombeamento e tratamento 
 Circulação e ventilação 
 Biorrecuperação, oxidação e redução

Certificação da recuperação
 Revisão e controlo de trabalhos executados. 
 Amostragem de controlo de solos, águas e gases.
 Acompanhamento e controlo.

Investigação detalhada
 Estudos geológicos de detalhe
 Estudos geofísicos
 Estudos de gases do solo
 Estudos geológicos e hidrogeoquímicos
 Estudos de vulnerabilidade e proteção de massas de águas
 Execução de sondagens, piezómetros e captadores de vapor
 Amostragem de solos, águas subterrâneas e gases dos solos
 Modelização da zona saturada e não saturada
 Avaliação de riscos para a saúde humana e para os ecossistemas
 Tramitação administrativa da declaração do solo como contaminado

Elaboração do projeto de recuperação
 Estudo técnico e económico de alternativas de recuperação
 Modelização de plumas de contaminação
 Testes-piloto
 Elaboração de projetos de execução
 Tramitação administrativa do projeto de recuperação

Execução e supervisão da recuperação
 Projetos chave na mão
 Direção e supervisão de obras
 Gestão de compras
 Tramitação administrativa da declaração do solo como descontaminado
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México

Engenharia
• Projetos “chave na mão” e EPC´s
• Engenharia Conceitual
• Engenharia Básica
• Engenharia de Detalhe
• Gestão de Compras
• Engenharias FEED ou FEL
• Engenharia de Integração
• Direção de Projetos
• Eficiência Energética
• I+D+i. Instalações Piloto e Escala Industrial
• “Licenciamento” Industrial de Projetos
• Engenharia por Especialidades

Tecnologia
• Otimização energética de fornos e caldeiras
• Redução de emissões gasosas
• Sistemas de monitorização contínua de emissões gasosas
• Gaseificação de biomassa
• Tratamento de águas industriais
• Recuperação de solos e águas subterrâneas
• Controlo de ruido e vibrações
• Otimização de unidades de recuperação de enxofre

Meio Ambiente
• Prevenção e controlo integrados da contaminação (IPPC)
• Solos contaminados e águas subterrâneas
• Alterações climáticas
• Gestão de autorizações ambientais e licenças 
• Avaliação de impacto ambiental
• Estudos e modelização ambiental
• Ordenamento do territorio. Urbanismo industrial
• Gestão de riscos e responsabilidade ambiental
• Gestão do meio natural. Planificação ambiental e espaços protegidos
• Due diligence

Segurança Industrial e Prevenção de Riscos Laborais
• Análise de riscos industriais. Estudos HAZOP/SIL/LOPA
• Planos de emergência e autoproteção
• Sistemas de gestão de PRL, Segurança e Autoproteção
• REACH
• Avaliações de riscos laborais
• Avaliações higiénicas, ergonómicas e de fatores psicosociais
• Estudos ATEX. Prevenção de riscos por exposição a APIs
• Auditoria de equipamentos de trabalho (máquinas e instalações)
• Formação em matéria preventiva e emergências
• Conceção e/ou implantação de medidas de controlo de riscos
• Segurança e saúde em obras de construção e novas instalações
• Sistemas de informação para a gestão de riscos de emergências 
• Due diligence


