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1 INTRODUÇÃO 

No presente Programa Preliminar, parte integrante do Caderno de Encargos do presente 

procedimento, estabelece-se o enquadramento e as diretrizes para o “Projeto / Conceção, 

Fornecimento e Montagem de Equipamentos para Adaptação Tecnológica da Linha de 

Tratamento Material da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (TMB) e para a Linha 

de Afinação de Composto do Parque de Compostagem do Centro de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU) de Tondela”. 

 

Figura 1 – Vista geral do Centro de Tratamento de RSU (CTRSU) de Tondela. 
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A ECOBEIRÃO, EIM S.A., doravante simplesmente designada por ECOBEIRÃO, é a Entidade 

Gestora em Alta do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos do Planalto Beirão, que 

abrange os Municípios da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB), 

sendo esta última a entidade titular do SGRU. 

O projeto, enquadrado pela operação POSEUR-11-2021-07, insere-se na estratégia das 

entidades supra mencionadas para a transição para um modelo económico assente num 

paradigma tendencialmente circular – Economia Circular – e substancia um dos seus vários 

contributos para a observância das obrigações de recolha seletiva de biorresíduos e sua 

valorização, concorrendo para as metas de reutilização e reciclagem e desvio de resíduos 

urbanos biodegradáveis (RUB) de aterro. O que aliás também é concordante com os 

desígnios da Secretaria de Estado do Ambiente do Ministério do Ambiente e da Ação 

Climática (2020), a qual identifica, na Estratégia Nacional para os Biorresíduos, seis 

orientações diretas e quatro impulsionadores transversais orientados para a consecução de 

objetivos em matéria de gestão de biorresíduos, sendo de destacar o seguinte: 

a) Garantir uma transição para a recolha seletiva de biorresíduos e a utilização da 

capacidade instalada de compostagem e de digestão anaeróbia, substituindo-se 

progressivamente as origens de recolha indiferenciada;  

b) Promover a utilização do composto resultante da valorização dos biorresíduos;  

A operação preconizada fecha a cadeia de valor perspetivada com a implementação da 

estratégia do Planeamento do Sistema de Recolha & Valorização de Biorresíduos dos 19 

Municípios da Entidade Gestora em baixa (AMRPB) no período de programação 2021-2030 

(AMRPB, 2021), permitindo uma valorização individualizada da recolha seletiva de 

biorresíduos projetada naquela estratégia, dessa forma criando condições para a produção 

de um composto orgânico com aptidão para aplicação e escoamento no contexto da 

bioeconomia.  

Precisamente os principais objetivos do investimento em apreço centram-se: 

• Na valorização orgânica de bioresíduos recolhidos seletivamente; 

• No aumento da capacidade de tratamento de resíduos urbanos biodegradáveis 

(RUB), recolhidos seletivamente, na instalação referida, o que permitirá processar as 

quantidades crescentes destes resíduos; 
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• Na produção de composto da mais elevada qualidade e a partir do processamento 

dos biorresíduos recolhidos seletivamente, sendo aquele encaminhado 

preferencialmente para utilização agrícola na região, contribuindo para a 

produtividade dos solos e combate à desertificação; 

• Na redução de RUB a depositar em aterro, com o consequente prolongamento da 

vida útil do aterro sanitário do CTRSU de Tondela; 

• Na melhoria do desempenho da Associação de Municípios do Planalto Beirão e com 

reflexos na qualidade ambiental e de vida das populações servidas. 

A intervenção preconizada compreende o projeto, fabrico e instalação de uma linha de 

equipamentos para a adaptação tecnológica da linha de tratamento material da Unidade de 

TMB (Lote 1) e o projeto, fabrico e instalação de uma linha de afinação de composto do 

Parque de Compostagem do CTRSU (Lote 2), cuja conceção será da responsabilidade dos 

concorrentes e que deve seguir as especificações que se descrevem no presente documento. 

As especificações técnicas expostas no presente documento visam detalhar os objetivos e 

as características funcionais dos dois sistemas objeto de conceção e construção. 

Na generalidade, integra-se na responsabilidade do Adjudicatário o seguinte: 

• O projeto  de execução das linhas de tratamento respeitantes a cada um dos lotes, 

incluindo todas as especialidades, com o detalhe suficiente e adequado à construção 

das mesmas, e respeitando o disposto na legislação e normas aplicáveis; 

• O aprovisionamento, em estado novo, de todos os equipamentos, mecânicos, 

eletromecânicos ou elétricos, instrumentação e automação, e todos os materiais 

necessários ao bom funcionamento da respetiva linha, incluindo a preparação dos 

dossiês de aquisição dos mesmos, após aprovação pela entidade adjudicante, ou 

seu representante; 

• O fornecimento, em estado novo, e montagem de todos os equipamentos, 

mecânicos, eletromecânicos ou elétricos, instrumentação e automação, e todos os 

materiais necessários ao bom funcionamento da respetiva linha, incluindo arranque 

e testes de performance; 
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• Preparação dos manuais de operação e manutenção de todos os elementos que 

compõem as linhas de tratamento respeitantes a cada um dos lotes, bem como dos 

projetos “como construído”, os quais devem ser entregues em papel (2 exemplares 

completos) e suporte informático (uma versão em formato editável e outra em não 

editável); 

• A assistência técnica à entidade adjudicante na supervisão da operação e 

manutenção de cada uma das linhas de tratamento respeitantes a cada um dos lotes, 

durante o período de garantia dos equipamentos; 

• Formação do pessoal de exploração e manutenção de todos os equipamentos e 

sistemas que compõem cada uma das linhas de tratamento respeitantes a cada um 

dos lotes; 

• Todos os consumíveis e serviços (tais como água, energia elétrica, combustíveis, 

comunicações, etc.), desde o início dos trabalhos até à data da receção provisória; 

• Todas as massas e óleos, lubrificantes e hidráulicos, para o primeiro enchimento de 

todos os equipamentos e seguintes que se venham a revelar necessários até à 

receção provisória; 

• Todos os encargos com o estaleiro; 

• Todas as licenças, taxas e seguros necessários para a boa realização dos trabalhos; 

• Todos os encargos e tudo o demais que se revele necessário para a boa execução 

do objeto de cada um dos lotes. 

Todas as intervenções serão executadas em conformidade com as disposições técnicas 

patentes neste Programa Preliminar, parte integrante do Caderno de Encargos, e de acordo 

com as melhores técnicas disponíveis (MTD) tendo por base os critérios definidos no anexo 

III do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na sua atual redação, relativo ao Regime 

de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e ao Controlo Integrados da Poluição. 

Nos termos dispostos no Programa do Concurso, os concorrentes poderão apresentar 

proposta global para todos os lotes, ou para cada lote a que pretendam concorrer. Seguindo 

os critérios de adjudicação estabelecidos, a adjudicação de cada lote pode ser atribuída ao 

mesmo adjudicatário ou poderá existir um adjudicatário distinto para cada lote.  
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2 LOTE 1 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA A 

ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA DA LINHA DE TRATAMENTO MATERIAL DA 

UNIDADE DE TMB 

2.1 QUANTIDADE E QUALIDADE DO MATERIAL NA ALIMENTAÇÃO À LINHA 

A valorização dos biorresíduos recolhidos seletivamente será realizada com aproveitamento 

das etapas de tratamento mecânico (TM) e biológico (TB) existentes, devendo ser a primeira, 

em particular, dotada de equipamentos novos e específicos para o efeito definido no 

presente procedimento concursal. 

Para dimensionamento da nova linha, e atendendo que esta será parte integrante da 

existente, aquela deverá ter no mínimo a capacidade nominal de processamento de 30 

ton/h de biorresíduos e considerando que a linha de TM existente funciona de segunda a 

sexta-feira em dois turnos, totalizando aproximadamente 16 horas de trabalho diárias, e 

ao sábado em um turno de aproximadamente 8 horas de trabalho.  

Os biorresíduos provenientes de recolha seletiva correspondem à fração orgânica dos 

resíduos urbanos (RU) que será recolhida seletivamente junto das habitações dos munícipes 

e nos estabelecimentos comerciais que produzem resíduos da mesma natureza, como por 

exemplo estabelecimentos do setor da restauração (restaurantes e afins) e da distribuição 

(mercados e hipermercados). 

Os biorresíduos são normalmente constituídos por restos de comida e da sua preparação, 

cascas e restos de frutas, verduras, ovos, restos de carne e de peixe, alimentos fora de 

validade, restos de cafés e infusões, restos de pão e derivados, entre outros. Nestes resíduos 

também são comuns restos de poda, aparas de relva, folhas de árvores, palhas, restos de 

plantas, flores, entre outros. 

A constituição dos biorresíduos variará de forma significativa dependendo das zonas onde 

é efetuada a recolha (moradias, prédios, zonas comerciais, entre outros) e do tipo de 

operação.  

Admite-se, como valor indicativo, que a massa específica dos biorresíduos recolhidos 

seletivamente seja da ordem de 650 kg/m3 e que o seu teor de humidade seja da ordem de 

65%. Porém, em função da época do ano e da tipologia de biorresíduos recolhidos 
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seletivamente, aqueles parâmetros poderão variar entre 0,6 a 0,8 ton/m3 e entre 60 a 80 %, 

respetivamente. 

À presente data ainda não estão implementados os circuitos de recolha seletiva de 

biorresíduos que vão ser rececionados, pelo que ainda não existe uma caracterização 

específica. Porém, admite-se que a composição física média estimada dos biorresíduos 

provenientes da recolha seletiva e na entrada do TM possa ser a que se apresenta na 

 Tabela 1. 

Tabela 1 - Composição física média estimada dos biorresíduos provenientes da futura recolha 
seletiva e afluentes à unidade de Tratamento Mecânico. 

Componente % 

Resíduos putrescíveis 77,70% 

Papel / cartão 0,10% 

Compósitos 0,10% 

Têxteis 0,10% 

Têxteis sanitários 0,30% 

Plásticos 9,10% 

Madeira 0,10% 

Vidro 0,20% 

Metais 0,30% 

Combustíveis não especificados 0,40% 

Incombustíveis não especificados 0,10% 

Resíduos perigosos 0,00% 

Outros resíduos  0,00% 

Elementos finos (< 20 mm) 11,50% 

Total 100,00% 
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2.2 PRINCÍPIOS A ADOPTAR NA PROPOSTA DE SOLUÇÃO TÉCNICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 

LINHA  

2.2.1 Capacidade de processamento 

A solução técnica a implementar deverá contemplar uma linha de tratamento com uma 

capacidade nominal de processamento 30 ton/h, em 286 dias de trabalho anuais. 

2.3 DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

A preparação dos biorresíduos para a etapa de valorização biológica deverá adotar um 

conceito integrado considerando que a linha nova será parte da linha existente e com o 

objetivo de no final se produzir um composto de elevada qualidade e com valor comercial 

acrescentado. 

A fase de tratamento mecânico visa, entre outros objetivos, separar fisicamente os resíduos 

passíveis de serem valorizados e assegurar que todo o material prejudicial ao processo de 

valorização biológica ou à qualidade pretendida para o composto final, é retirado do 

processo.  

À saída da nova linha de tratamento mecânico, a implementar, a matéria deverá ter as 

características que se listam na Tabela 2. 

Tabela 2 - Características físicas da matéria à saída da nova linha de TM (Lote 1). 

Parâmetro Valor 

Granulometria < 40 mm 

Matéria seca (expresso em % peso fresco - PF) > 40 %  

Humidade (expresso em % peso fresco - PF) < 60 %  

Matéria seca volátil (expresso em % peso seco - PS) > 68 % 

Vidro (x > 2 mm) (expresso em % peso seco - PS) < 10 % 

Plástico (x > 2 mm) (expresso em % peso seco - PS) < 4 % 
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O material a valorizar biologicamente, e segregado no final da sequência de operações 

unitárias em que se integram os equipamentos do Lote 1, poderá ser posteriormente 

encaminhado para a etapa de digestão anaeróbia existente ou transportado diretamente 

para a etapa seguinte do processo, a compostagem, e que decorrerá no parque de 

compostagem a construir. 

O processo de valorização orgânica inicia-se com a chegada das viaturas à área de receção 

de resíduos, onde será descarregada a matéria provenientes dos vários circuitos de recolha 

seletiva de biorresíduos. Os biorresíduos poderão ser rececionados acondicionados em 

sacos ou a granel. 

Os biorresíduos serão descarregados à entrada do TM e em zona delimitada em laje 

existente, e serão alimentados à linha de processamento por uma máquina carregadora 

dotada de pá, sendo que o fornecimento deste equipamento não se encontra incluído no 

objeto deste concurso. 

A nova linha, com uma capacidade nominal de processamento de 30 ton/h de biorresíduos, 

deverá integrar os seguintes elementos: 

• Alimentador; 

• Abre-sacos; 

• Tapetes transportadores; 

• Cabine de triagem; 

• Separador eletromagnético; 

• Crivo de malha elástica; 

• Estrutura de suporte do abre-sacos, com mecanismo de deslocação tipo by-pass, 

tremonhas (carga, descarga, conjunto), plataforma e escadas; 

• Estrutura de suporte do separador eletromagnético, incluindo tremonha de 

descarga; 

• Estrutura de suporte da cabine de triagem, com tremonhas de descarga e uma 

escada de acesso. 
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Para articulação com o existente, deverá também ser contemplado o seguinte: 

• Modificações do tapete transportador existente 1-22, encurtando o seu 

comprimento e tornando-o reversível, incluindo o acoplamento de apoios, tremonha 

de descarga, e todas as demais alterações que se revelem necessárias à sua 

adaptação para a nova funcionalidade. 

• Tremonha de by-pass para tapete transportador 1-05 automático e acoplamento de 

apoio existente. 

Posto isto, o layout dos equipamentos a implementar deverá seguir a sequência de 

operações que se descrevem em seguida.  

O primeiro equipamento da linha deverá ser um alimentador que tem a função de 

alimentador e doseador, de forma a que o fluxo de alimentação ao abre-sacos seja regulável 

e constante, e que deverá ser dimensionado adequadamente para o fluxo de materiais a 

processar e com mecanismo de deslocação tipo by-pass. A construção a considerar para 

este equipamento deverá prever a possibilidade de aí ser admitida matéria contendo metais 

e outros elementos rígidos pelo que deverá apresentar a robustez adequada ao tipo de 

materiais a processar. Deverá igualmente ser previsto um sistema de desbloqueio 

automático do equipamento e um passadiço em toda a envolvente do equipamento para 

operações de manutenção. 

Os biorresíduos serão encaminhados para um crivo rotativo/trommel existente, o qual se 

destina a promover a separação dos resíduos em dois fluxos: 

• Fração orgânica, a fração inferior a 60 mm, cujo destino é o tratamento biológico;  

• Fração resto, que será encaminhada para os equipamentos de tratamento mecânico 

subsequentes e pertencentes à linha de processamento de resíduos indiferenciados 

e existente. 

O transportador 1.05 que irá transportar a fração orgânica deverá ser provido de uma 

tremonha de descarga tipo by-pass automática, de modo que quando estiverem a ser 

processados os biorresíduos estes sejam descarregados diretamente num novo 

transportador, o qual conduzirá o material para um novo transportador de triagem.  
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Deverá ser prevista uma cabine de triagem constituída por 4 postos de trabalho e 4 

tremonhas de descarga, onde será possível fazer a separação de distintos materiais 

circulantes no fluxo dos biorresíduos e, assim, proceder-se à segregação fina de 

contaminantes que interfeririam com o processo de valorização biológica e com a obtenção 

de um composto de elevada qualidade. A dita cabine deverá permitir, em caso de 

necessidade, a circulação inferior de máquinas e equipamentos para efeitos de manutenção. 

Após a triagem manual, a linha deverá ser dotada de um separador eletromagnético de 

forma a poder retirar-se os materiais ferrosos que existam no fluxo. Os metais ferrosos 

serão enviados para contentor de dimensão adequada, sendo que o fornecimento deste 

equipamento não se encontra incluído no objeto deste concurso. 

O fluxo dos biorresíduos deverá continuar para um novo transportador, sendo 

encaminhados para os equipamentos de tratamento mecânico subsequentes existentes da 

linha de processamento de resíduos indiferenciados.  

Por forma a melhorar a qualidade do material final deverá ser prevista a substituição do 

crivo 0-40 mm, 1-18A existente, por um crivo de malha elástica. 

Deverá ser também prevista a modificação do tapete transportador existente 1-22, 

nomeadamente prevendo a redução do seu comprimento e a sua reversibilidade, e a 

instalação de dois novos transportadores de forma a que o fluxo dos biorresíduos seja 

encaminhado para contentor de 30 m3 (sendo que o fornecimento deste equipamento não 

se encontra incluído no objeto deste concurso), o qual será posteriormente transportado 

para a etapa de valorização biológica por compostagem. Deverão ser previstos todos os 

trabalhos necessários à realização da nova funcionalidade, como por exemplo acoplamento 

de apoios, tremonha de descarga, acrescentos à correia, etc.. 

O Adjudicatário executará os trabalhos segundo um plano que privilegie ao mínimo as 

perturbações ao normal funcionamento da instalação existente, não podendo verificar-se 

interrupções contínuas no processamento de resíduos superiores a 2 (dois) dias de 

calendário seguidos. Este período inclui os dias de fim-de-semana e/ou feriados nos quais 

a laboração já é naturalmente interrompida. 

Na Figura 2 indicam-se as zonas disponíveis na unidade de TM para as intervenções 

necessárias e antes descritas.
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Figura 2 – Vista das zonas disponíveis na unidade de TM para as intervenções do Lote 1. 
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2.4 DISPOSIÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS NOVOS E A CONSIDERAR NA NOVA SOLUÇÃO TÉCNICA 

A IMPLEMENTAR 

A conceção da linha deverá contemplar todos os equipamentos necessários para a 

funcionalidade requerida e conforme diretrizes estabelecidas no item 2.3 supra, os quais 

devem verificar os requisitos mínimos que se seguidamente se estabelecem. 

2.4.1 Alimentador 

O alimentador primário tem a função de alimentador e doseador, de forma a que o fluxo de 

matéria seja regulável e constante. 

Este equipamento deverá assegurar uma capacidade mínima de processamento de material 

à entrada de 30 ton/h de biorresíduos (massa específica média estimada: 650 kg/m3; 

humidade média estimada de 65%). 

O transportador, do tipo metálico, deverá ter um segmento horizontal na entrada dos 

resíduos, um segmento inclinado que os permitirá transportar para uma altura superior, e 

um segmento final de descarga horizontal. 

O seu modo de construtivo e de funcionamento deve permitir regular o fluxo de alimentação 

ao abre-sacos em quantidade e distribuição, e deve ser tido em linha de conta a descarga 

do alimentador vazio com resíduos a partir de pá carregadora, ou seja, o equipamento deve 
estar preparado para alto impacto na zona de descarga. 

Todo o conjunto deverá apresentar grande resistência à abrasão e oxidação, e a tremonha 

de carga deverá ser constituída por chapa de espessura ≥ 4 mm. 

As placas da corrente de alimentação deverão ser em aço com uma espessura mínima de  

4 mm, lubrificadas em contínuo e automático por gotejamento de óleo, constituído por um 

regulador de agulha independente para cada lado, nível de óleo ótico e escovas de 
distribuição de óleo nas correntes. 

Para limpeza, verificação e manutenção deverá dispor de uma porta de inspeção na lateral 

da tremonha de carga.  
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O alimentador deverá ser robusto, modular e com fixação de partes amovíveis através de 

parafusos de extrema resistência, permitindo a substituição fácil de qualquer parte que o 

constitui e permitindo futuras alterações de acordo com eventuais novas necessidades. 

O tabuleiro metálico deverá ser constituído por um sistema tipo telhas metálicas articuladas 

montadas e arrastadas por correntes com rodas metálicas de apoio, de grande robustez, 

construído em aço com um elevado fator anti desgaste. As rodas deverão mover-se sobre 

guias de rolamento em aço anti desgaste, amovíveis e de fácil substituição. A carga de 

rotura superior deverá ser ≥ 32 ton. 

Para proteção das placas metálicas, deverá dispor, na zona horizontal, de barras de impacto, 
de forma a que a descarga de resíduos nesta zona não cause defeitos no equipamento. 

As cabeças de acionamento deverão ser totalmente removíveis, facilitando assim as 

operações de manutenção e reparação, e evitando necessidade de cortes e soldaduras 

subsequentes no alimentador. 

Para além dos componentes anteriormente descritos, este equipamento deverá ser dotado 

das seguintes características principais: 

• Estrutura de suporte; 

• Variador de velocidade; 

• Potência: ≥ 7,5 kW; 

• Fator de serviço: ≥ 1,5; 

• Mecanismo tensor equipado com um sistema de auto tensão por molas; 

• Largura efetiva: ≥ 1 250 mm; 

• Distância entre eixos: ≥ 12 000 mm; 

• Inclinação: regulável e até ângulo superior a 35°; 

• Lâminas de arrasto: tipo LPN 60, ou equivalente, a cada 500 mm; 

• Apoio central de placas; 
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• Carga de rotura teórica: ≥ 150 kN 

• Rodas: Temperadas; R ≥ 850 N/mmq 

• Eficiência energética: ≥ IE3 

• Proteção IP: ≥ IP55 

• Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (70 µm) + 1 

demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir posteriormente 

pela Entidade Adjudicante. 

2.4.2 Abre-sacos 

O abre-sacos tem a função de abrir sacos plásticos de diferentes tamanhos que contenham 

os biorresíduos, permitindo assim que os materiais que chegam dentro destes sacos 

fechados sejam tratados corretamente e recuperados nas fases seguintes do processamento 

mecânico. Porém, o abre-sacos não deve triturar os resíduos. 

Este equipamento deverá assegurar uma capacidade mínima de processamento de material 

à entrada de 30 ton/h de biorresíduos (massa específica média estimada: 650 kg/m3; 
humidade média estimada: 65%). 

Os dentes do rotor deverão ser de alta resistência, removíveis e substituíveis. 

A passagem entre as lâminas da câmara e do rotor deverá ser regulada eletricamente. A 

regulação deverá ser contínua (em todo o curso), permitindo um ajuste fino do passo 

dependendo do material a ser processado. 

O equipamento deverá ser dotado de quadro próprio com autómato e inversor de 
frequência, e de capacidade de anti bloqueio. O equipamento deverá automaticamente 

detetar os bloqueios e atuar em conformidade de forma a libertá-los. 

O abre sacos deverá ter um pente raspador de dentes, de forma a evitar que os materiais 

se enrolem nos dentes. 

O equipamento deverá dispor de porta ou sistema de acesso ao interior, para operações de 

limpeza e manutenção. 
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Todas as partes e componentes sujeitos a limpeza e manutenção devem ter plataforma de 

acesso, com 1 (um) metro de largura mínima, e respetiva escada. 

O abre-sacos deve possibilitar redundância na operação da instalação, com um 
automatismo que deverá permitir o seu deslocamento posicional, através de um sistema de 

deslocamento automático. Desta forma, o abre-sacos poderá ser deslocado da linha 

principal (bypass) quando necessário. Juntamente com o abre-sacos, deverá ser prevista 

uma tremonha que servirá para interligar o alimentador com o transportador de descarga 

(para encaminhar os resíduos entre estes dois tapetes) nos casos em que é efetuado um 

bypass ao abre-sacos. 

Para além dos componentes anteriormente descritos, este equipamento deverá ser dotado 

das seguintes características principais: 

• Estrutura de suporte; 

• Sistema de deslocamento, composto principalmente pelos seguintes elementos: 

o 1 eixo motriz (potência ≥ 1,5 kW) com rodas motrizes e 1 eixo com rodas livres; 

o Quadro local de controlo; 

o Sistema de deslocação móvel elétrico; 

• Potência acionamento rotor: ≥ 50 kW; 

• Potência acionamento abertura e fecho: ≥ 2,0 kW; 

• Eficiência de abertura de sacos: ≥ 95%; 

• Diâmetro do rotor: ≥ 750 mm; 

• Longitude do rotor: ≥ 2 250 mm; 

• N.º fileiras helicoidais: ≥ 2; 

• N.º dentes por fileira: ≥ 10; 

• Dimensões boca de entrada (sem tremonha): ≥ 2 500 x 1 000 mm; 
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• Largura total (incluindo motor): < 4 500 mm; 

• Comprimento total: < 2 250 mm; 

• Altura (sem tremonha): < 1 500 mm. 

• Eficiência energética: ≥ IE3 

• Proteção IP: ≥ IP55 

• Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (70 µm) + 1 

demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir posteriormente 

pela Entidade Adjudicante. 

2.4.3 Separador eletromagnético 

O separador eletromagnético tem a função de separar os materiais ferrosos contidos nos 

resíduos. O separador eletromagnético, com limpeza automática, deverá permitir remover 

e recuperar peças ferromagnéticas que se encontram entre o material que circula no tapete 

transportador. 

Deve estar contemplada uma armadura que impeça a projeção de resíduos metálicos fora 

do local de descarga. 

Deverão ser previstos todos os componentes associados a este sistema, nomeadamente 

quadro elétrico local e tremonhas de descarga, as quais deverão ser em material inoxidável 

quando na área de influência do campo eletromagnético gerado pelo equipamento.  

O separador eletromagnético deverá ser instalado de preferência num ponto de descarga 
do transportador que contém o material alvo, e numa posição longitudinal relativamente ao 

mesmo, de modo a potenciar a percentagem de metais ferrosos desviados da linha de 

produção.  

O separador de metais ferrosos deverá ser instalado sobre uma estrutura de suporte, a qual 

deverá dispor de passadiços em redor do mesmo para facilitar as operações de limpeza e 

manutenção, bem como prever escadas de acesso fácil. 
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Para além dos componentes anteriormente descritos, este equipamento deverá ser dotado 

das seguintes características principais: 

• Estrutura de suporte; 

• Dimensões do campo magnético: ≥ 1 200 x 1 000 mm; 

• Potência: ≥ 6,0 kW; 

• Potência de indução magnética (medida a 420 mm do núcleo): ≥ 400 Gauss; 

• Distância de trabalho: admissível até mais de 400 mm; 

• Potência do motor: ≥ 3,0 kW; 

• Largura útil de correia: ≥ 1 000 mm; 

• Velocidade de correia:  regulável, > 1,0 m/s e < 4,0 m/s; 

• Quadro elétrico próprio; 

• Eficiência energética: ≥ IE3 

• Proteção IP: ≥ IP55 

• Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (70 µm) + 1 
demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir posteriormente 

pela Entidade Adjudicante. 

2.4.4 Cabine de triagem 

A cabine de triagem destina-se fundamentalmente a operações de separação manual de 

materiais e controlo de qualidade.  

A cabine de triagem será constituída por 4 postos de trabalho e 4 tremonhas de descarga, 

onde será possível fazer a separação de distintos materiais circulantes no fluxo dos 

biorresíduos. 
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A cabine deverá ter uma área de trabalho adequada e um pé direito regulamentar. 

Deverá ser dotada de sistema de climatização e renovação de ar que garantam conforto 

térmico dos ocupantes, com controlo térmico do espaço, tanto em regime de arrefecimento 

como de aquecimento, assim como assegurar os níveis de qualidade de ar interior 

recomendados para o espaço em causa.  

O sistema de climatização contemplará a instalação de unidade condicionadora do tipo split 

para montagem exterior. Esta unidade será comandada através de controlador individual, 

com possibilidade de ajustamento por parte do utilizador.  

O ar de insuflação, retorno ou extração, será insuflado ou captado no interior de cada 

espaço, através de grelhas previstas para o efeito, situando-se as de extração no teto das 

cabines e as de insuflação nas paredes a nível baixo.  

O ar será conduzido aos espaços através de redes de condutas, dimensionadas para o efeito, 

às unidades terminais de insuflação serão difusores rotacionais e a captação através de 

grelhas.  

No cálculo das cargas térmicas deve ter-se em consideração a zona de inserção da 

instalação de triagem na zona climática correspondente.  

A cabine de triagem deverá ser dotada de janelas para observação da instalação e entrada 

de luz natural.  

Para além dos componentes anteriormente descritos, este equipamento deverá ser dotado 
das seguintes características principais: 

• Estrutura de suporte, incluindo escadas de acesso com dimensões regulamentares 

e 3 (três) portas; 

• Dimensões gerais: ≥ 3000 x 9250 x 3000 mm; 
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• Cobertura/tetos interior: 

o Tipo de cobertura: plana; 

o Base: Painel de sanduíche coberto 40 mm tipo Ter30, ou equivalente; 

o Coeficiente de transmissão térmica: > 0,650 W/m2.k; 

o Núcleo: poliuretano, ≥ 40 kg/m3 (PUR); 

• Fachada exteriores-interiores: 

o Tipo de cobertura: Painel sanduíche 40 mm (PUR); 

o Coeficiente de transmissão térmica: > 0,550 W/m2.k; 

o Núcleo: poliuretano, ≥ 40 kg/m3 (PUR); 

o Acabamentos: Chapa de aço galvanizada; 

• Janelas exteriores: perfil de alumínio extrudido; 

• Portas exteriores: reforçadas com armação de alumínio e folha em chapa lacada 

branca com a metade superior envidraçada tipo CLIMALIT 4/6/4, ou equivalente, 

com fecho antipânico e retenção; 

• Piso: anti-derrapante; 

• AVAC: 

o Capacidade de arrefecimento: ≥ 10000 Btu/h; ≥ 3 kW; 

o Amplitude térmica de trabalho da unidade exterior para arrefecimento:  

> 15 ºC e < 45 ºC; 

o Potência absorvida nominal (arrefecimento): < 1,5 kW; 

o Capacidade de aquecimento: ≥ 11500 Btu/h; ≥ 3,5 kW; 

o Amplitude térmica de aquecimento: > 15 ºC e < 25 ºC; 
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o Potência absorvida nominal (aquecimento): < 2 kW; 

o Capacidade de ventilação: ≥ 2000 m3/h; 

o Nível de ruído (pressão sonora): < 55 dBA; 

o Tipo de refrigerante: R-32; 

o Classe energética: ≥ A; 

o Deflectores: com oscilação automática (vertical); 

o Função modo automático. 

2.4.5 Tapetes transportadores 

Os tapetes transportadores deverão permitir o adequado encaminhamento de resíduos 

entre equipamentos ou entre estes e pontos de descarga. 

Os tapetes transportadores deverão possuir uma largura adequada face à posição na linha 

de processamento para onde está prevista a sua instalação e o material construtivo dos 

mesmos deverá ser adequado ao tipo de resíduos a transportar, nomeadamente com 

propriedades anti óleo, perfis de arrasto, etc.. Para estes equipamentos são válidas as 

seguintes disposições: 

Características Gerais: 

• Roletes: 

o Estações de rolos superiores e inferiores: os rolos deverão ter um diâmetro 

≥ 80 mm, ser de construção tubular, dotados de lubrificação permanente, 
com rolamentos de esferas vedados e vedação por juntas tipo labirinto; 

o A disposição das pontes de rolos superiores deverá ser 20° e as estações 

devem ser formadas por três rolos (um rolo central horizontal e dois rolos 

laterais posicionados a 20° na horizontal). Os rolos superiores na calha 20° 

evitam o derrame de finos e, em conjunto com as bavetes, conferem um grau 
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elevado de estanqueidade ao equipamento, o que o torna ideal para o 

transporte de materiais com presença de finos e matéria orgânica. 

o A distância entre as estações superiores deverá ser de 1 metro. 

o No tramo inferior, a disposição deverá ser horizontal e as estações devem 

ser formadas por um único rolo de autolimpeza, para limpeza da correia e 

centralizá-la.  

o Nos transportadores com correias de tacos deverá ser colocado um único 

rolo com roldana, para permitir a passagem dos tacos. A distância entre as 

estações inferiores deverá ser de 2 ou 3 metros.  

o Nas zonas de carga na correia transportadora, em caso de necessidade 

deverão ser instalados rolos de impacto, revestidos por uma capa de 

borracha de 1 cm de espessura e localizados a cada 300 mm.  

• Bavetes: 

o Todas as correias transportadoras deverão ter bavetes ao longo de todo o 

seu comprimento e em ambos os lados, a fim de impedir o derrame lateral 
do material a ser transportado. Deverão ser constituídas por uma chapa com 

espessura mínima de 3 mm, equipada com borracha (PVC e resistente a 

gorduras e óleos) de ajuste sobre a correia e com uma dureza menor que 

esta, sendo de fácil de ajuste quando ocorre o desgaste da correia.  

• Proteções: 

o A zona de tensionamento da correia deverá ser dotada com uma proteção 
removível específica, em chapa perfurada e pintada. 

o Todos os tapetes transportadores devem ter proteções laterais ao longo de 

todo o seu comprimento e em ambos os lados, em chapa perfurada 

galvanizada e removível. 

o A parte inferior dos transportadores deverá estar devidamente protegida 

com chapas cegas, pintadas e removíveis, até uma altura de 2,5 m. 
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• Outros: 

o Todos os transportadores devem ter um tirante interruptor de segurança que 

permite acionar em ambos lados. 

o Todos os transportadores devem contemplar as respetivas estruturas de 

suporte. 

o Os transportadores que serão instalados sob separadores magnéticos 

deverão contemplar com a parte de rolos, estrutura, cabeçote e tremonha, 

se necessário, de material antimagnético, aço inoxidável. 

o Todos os transportadores devem ter acionamento por moto-redutores e 
contemplar um sistema de pára/arranca sincronizado na ligação entre o 

tapete e os equipamentos que se lhe seguem ou antecedem. 

o Os transportadores que se encontrem ao nível do solo deverão possuir 

proteções de segurança, de acordo com a legislação em vigor; 

o Todos os transportadores devem ser equipados com sistema que não 

permita a queda de resíduos para o pavimento da nave, garantindo a 
acessibilidade lateral para efeitos de limpeza; 

o Todos os transportadores deverão prever coberturas com chapa ondulada na 

parte superior sempre que se localizarem no exterior ou em zonas passiveis 

de ser sujeitas a influência das condições atmosféricas;  

o Todos os transportadores, em função da sua posição na linha que ocupam e 

do fluxo de material que transportam, deverão adaptar as suas condições de 
segurança de modo a assegurar uma proteção adequada contra incêndios e 

atmosferas explosivas. 

2.4.6 Estruturas de suporte 

Para suportar os equipamentos a instalar deverão ser contempladas estruturas de suporte 

com as seguintes características mínimas: 
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• Base construtiva: com perfis estruturais, tipo HEB, IPE ... e suporte ao solo em chapa 

lagrimada 3/5;  

• Varanda de segurança: com tubo de 1” e 1⁄2”, e chapa de aço carbono de espessura 
≥ 2 mm; rodapés com chapa de aço carbono de espessura ≥ 2 mm;  

• Escada de acesso: com degraus de dimensões ≥ 300 x 300 mm, em tramex 

galvanizado, construída com perfis estruturais. 

2.5 DISPOSIÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES E A CONSIDERAR NA NOVA SOLUÇÃO 

TÉCNICA A IMPLEMENTAR 

Por forma a optimizar a solução a implementar identifica-se como necessário a intervenção 

em equipamentos existentes na linha de TM e conforme de seguida se descreve. 

2.5.1 Crivo de malha elástica 

O crivo de malha elástica tem a função de separar dois fluxos de materiais em função da 

sua granulometria. 

Deverá ser contemplada a substituição do crivo 0-40 mm, 1-18A existente, por um crivo 

de malha elástica com uma luz de corte de 40 mm e com acionamento eletromecânico 

(motovibrador). 

A malha filtrante deverá ter uma construção que permita a fácil substituição de 
componentes em caso de desgaste ou de se pretender uma malha com orifícios de diâmetro 

diferente. 

Para além dos componentes anteriormente descritos, este equipamento deverá ser dotado 

das seguintes características principais: 

• Estrutura de suporte; 

• Dimensões: ≥ 4 500 x 1 500 mm; 

• Área útil: > 6,5 m2; 

• Inclinação: > 15º; 
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• Tipo de malhas: elásticas anti-desgaste de poliuretano; 

• Luz de corte: 40 mm; 

• Fecho do crivo: cobertura de lona; 

• Tipo de moto vibrador: vibrador mecânico; 

• Potência de acionamento: > 10 kW; 

• Frequência de vibração: ≥ 800 r.p.m.; 

• Característica de vibração em termos de amplitude da estrutura do crivo: ≥ 5 mm; 

• Característica de vibração em termos de amplitude ressonante: ≥ 15 mm; 

• Tipo de anti-vibração: anti-vibração de alta eficiência; 

• Característica anti-vibrante em termos de isolamento garantido: ≥ 95 %; 

• Característica anti-vibrante em termos carga dinâmica transmitida: ≥ 1000 daN; 

• Eficiência energética: ≥ IE3; 

• Proteção IP: ≥ IP55; 

• Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 µm) + 1 
demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir posteriormente 

pela Entidade Adjudicante. 

2.5.2 Transportador 1-05 

O transportador 1-05 deverá ser integrado na nova solução técnica a implementar, na 

mesma posição onde se encontra atualmente, mas com possibilidade de orientar a tela nos 

dois sentidos, devendo ser criada uma tremonha de descarga na extremidade tensora deste 
transportador e do tipo by-pass automática, bem como assegurar o cumprimento das 

especificações definidas nas indicações da solução técnica a implementar. As alterações a 

considerar neste equipamento deverão incluir todos os trabalhos de recondicionamento 

associados a essa alteração. 
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O transportador 1-05 existente tem as seguintes características principais: 

• Comprimento da tela: 25400 mm; 

• Largura da tela: 1200 mm; 

• Tela: Plylon 400/3 4+2 MOR; 

• Marca / Modelo do motor: SEW / K67 DRS90M4; 

• Potência do motor: 1,5 kW; 

• Outras características: cf. ficha técnica em anexo (Anexo 2). 

2.5.3 Transportador 1-22 

O transportador 1-22 deverá ser integrado na nova solução técnica a implementar, na 
mesma posição onde se encontra atualmente, prevendo-se a sua reversibilidade e a redução 

do seu comprimento, bem como assegurando o cumprimento das especificações definidas 

nas indicações da solução técnica a implementar. As alterações a considerar nestes 

equipamentos deverão incluir todos os trabalhos de recondicionamento associados às 

correspondentes alterações. 

O transportador 1-22 existente tem as seguintes características principais: 

• Comprimento da tela: 19000 mm; 

• Largura da tela: 1000 mm; 

• Tela: Plylon 400/3 4+2 MOR; 

• Marca / Modelo do motor: Siemens / PB083; 

• Marca / Modelo do redutor: Motovario / 1LA7113-4AA11112M4; 

• Potência do motor: 4 kW. 



 

                  ECOBEIRÃO	-	Sociedade de Tratamento de Resíduos Sólidos do Planalto Beirão, E.I.M., S.A. 

 

Concurso	 Público	 Internacional	 para	 o	 Projeto	 /	 Conceção,	 Fornecimento	 e	Montagem	 de	 Equipamentos	 para	
Adaptação	Tecnológica	da	Linha	de	Tratamento	Material	da	Unidade	de	Tratamento	Mecânico	e	Biológico	(TMB)	e	
para	a	Linha	de	Afinação	de	Composto	do	Parque	de	Compostagem	do	Centro	de	Tratamento	de	Resíduos	Sólidos	
Urbanos	(CTRSU)	de	Tondela 
Caderno de Encargos - Programa Preliminar	 	 Página 15 de 60	
 

2.6 OUTRAS DISPOSIÇÕES A CONSIDERAR NA NOVA SOLUÇÃO TÉCNICA A IMPLEMENTAR 

A solução técnica a implementar não poderá restringir a capacidade de armazenamento dos 

materiais a triar nem dos produtos separados. Para além disto, deverá permitir a livre 

circulação dos equipamentos móveis existentes, bem como o adequado posicionamento 

dos meios de contentorização existentes. 

Todos os equipamentos devem obedecer à legislação, normas e diretivas comunitárias, 

nomeadamente, as Diretivas de Máquinas e Equipamentos de Trabalho.  

O objeto do fornecimento deverá incluir passadiços e plataformas para acesso em segurança 

a todos os equipamentos e componentes que careçam de manutenção ou eventual 

substituição. Os acessos deverão cumprir a legislação em vigor no que respeita a larguras, 

guarda-corpos, proteções e garantir espaço para as eventuais operações/tarefas a executar 

em cada local. 

Todos os equipamentos devem possuir dispositivos de paragem de emergência. 

O funcionamento dos equipamentos a instalar ou a recondicionar deverá, no aplicável, 

estarem dotados de encravamentos com o funcionamento dos demais equipamentos 

existentes na instalação e não objeto de intervenção. 
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3 LOTE 2 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA A 

LINHA DE AFINAÇÃO DE COMPOSTO DO PARQUE DE COMPOSTAGEM 

3.1 QUANTIDADE E QUALIDADE DO MATERIAL NA ALIMENTAÇÃO À LINHA 

Do processo de valorização biológica da matéria orgânica, seja a partir da digestão 

anaeróbia seguida de compostagem, seja a partir da compostagem direta, resulta um 

composto. Este deverá ser objeto de um tratamento mecânico final com vista a melhorar as 
suas qualidades físicas. 

O processo de compostagem de biorresíduos, tanto dos provenientes da recolha seletiva 

como dos provenientes da recolha indiferenciada sujeitos a valorização biológica por 

digestão anaeróbia, compreenderá uma etapa de compostagem intensiva em leiras com 

revolvimento, a subsequente etapa de maturação, e, no final, a etapa de afinação do 

composto. 

A afinação de composto realizar-se-á em zona específica do parque de compostagem, 

sendo este a construir e que não é parte integrante do presente procedimento. Para o efeito, 

e conforme desenhos em anexo (Anexo III), existirá uma área de aproximadamente 1260,45 

m2 para a instalação de todos os equipamentos, materiais e instalações auxiliares e 

complementares, a fornecer em estado novo, necessários ao pleno funcionamento da linha 

de afinação de composto, objeto principal do Lote 2.  

Para dimensionamento desta linha, e atendendo que esta será parte integrante da rota 

tecnológica de compostagem, deverá considerar-se que a mesma deverá ter uma 

capacidade nominal de processamento de 10 ton/h de material à entrada e que é 

proveniente da etapa de maturação, e ter-se em consideração que o parque de 

compostagem funciona de segunda a sexta-feira em dois turnos, totalizando 
aproximadamente 14 horas efetivas de trabalho diárias. 

À presente data ainda não está implementado o processo de compostagem de biorresíduos 

provenientes de recolha seletiva, pelo que ainda não se conhece com exatidão a composição 

específica do composto à saída da etapa de maturação. Porém, admite-se que a composição 

física média estimada do material na entrada da linha de afinação de composto possa ser a 

que se apresenta na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Características físicas da matéria à entrada da linha de afinação de composto (Lote 2). 

Parâmetro Valor 

Granulometria < 60 mm 

Humidade (expresso em % peso fresco - PF) < 40 %  

Vidro (x > 2 mm) (expresso em % peso seco - PS) < 10 % 

Plástico (x > 2 mm) (expresso em % peso seco - PS) < 4 % 

 

3.2 PRINCÍPIOS A ADOTAR NA PROPOSTA DE SOLUÇÃO TÉCNICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 

LINHA  

3.2.1 Capacidade de processamento 

A solução técnica a implementar deverá contemplar uma linha de tratamento com uma 

capacidade nominal de processamento 10 ton/h e considerando um regime de 

funcionamento de 5 dias de trabalho (segunda a sexta-feira) em 2 turnos com a duração 

unitária efetiva de 7 horas. 

3.3 DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

A fase de afinação do composto visa fundamentalmente separar fisicamente a fração de 

matéria que corresponde ao composto final a acondicionar da fração de inertes e outros 

materiais indesejáveis (como por exemplo, vidros, plásticos, etc.) ou a recuperar para 

reutilização (como por exemplo material lenhoso utilizado como material estruturante na 

etapa de compostagem intensiva).  

À saída da nova linha de afinação de composto, a implementar, a matéria deverá ter as 

características que se listam na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Características físicas da matéria à saída da nova linha de afinação de composto (Lote 2). 

Parâmetro Valor 

Granulometria (< 15 mm) 99 % 

Humidade < 40 %  

Matéria orgânica  > 30 % 

Inertes antropogénicos (> 2mm) < 2 % 

 

A nova linha, com uma capacidade nominal de processamento de 10 ton/h, deverá integrar 
os seguintes elementos: 

• Alimentador; 

• Trommel; 

• Mesa densimétrica; 

• Ciclone 

• Filtro de mangas; 

• Crivo; 

• Tapetes transportadores; 

• Estruturas de suporte. 

A sequência de equipamentos a considerar na futura linha deverá respeitar integralmente o 

seguinte diagrama de processo: 
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Figura 3 – Diagrama de processo da linha de afinação de composto. 

Os equipamentos devem ser integralmente implantados no interior do edifício do parque 

de compostagem, mais propriamente na “Zona de Equipamentos” conforme assinalado em 

peça desenhada em anexo (Anexo 3), com exceção da descarga de composto que deverá 

ser realizada em box em edifício existente (conforme Figura 4), sendo que o ponto mais 

elevado dos mesmos não deverá ultrapassar os 9 metros de altura. 

 

Figura 4 – Localização da zona de descarga do composto final em edifício existente e contíguo ao 
parque de compostagem. 
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A linha de afinação de composto deverá funcionar da seguinte forma: 

• Após maturação, o material é transportado por meio de pá carregadora para um 

alimentador de parafuso sem-fim, que consiste no primeiro equipamento da linha 
de afinação, servindo este para dosear o material que segue para tratamento 

mecânico (afinação); 

• O material deverá ser encaminhado por meio de tapete transportador para um crivo 

rotativo, do qual resultam 2 frações distintas: a fração > 15 mm, considerado 

rejeitado e encaminhada para um contentor (cujo fornecimento é excluído do âmbito 

do presente procedimento), e a fração < 15 mm que deverá seguir para descarga na 
mesa densimétrica; 

• A mesa densimétrica deverá ser composta por uma grelha de inclinação regulável, 

com mecanismo de vibração ajustável e um ventilador de fluidização, e de um 

circuito de aspiração e de despoeiramento de ar fluidizado. O circuito de aspiração 

e despoeiramento deverá ser composto por um ciclone de separação de corpos leves 

com uma câmara alveolar na parte baixa, um filtro de mangas de despoeiramento 
de ar e um ventilador de extração de ar. Por conseguinte, a mesa densimétrica 

deverá ser dotada de aspiração forçada e recuperação de pó de composto (< 5 mm). 

Para efeitos de dimensionamento, e a título indicativo, deverá considerar-se um 

material à entrada da mesa densimétrica com uma granulometria inferior a 15 mm, 

uma massa específica aparente de 0,55 a 0,6 ton/m3 e uma humidade de 35 a 40%. 

• O crivo de malha elástica completa o processo de afinação e deverá ter uma luz de 
corte da malha de 5 mm. Para efeitos de dimensionamento, e a título indicativo, 

deverá considerar-se um material à entrada deste equipamento com uma 

granulometria inferior a 15 mm, uma massa específica aparente de 0,2 a 0,3 ton/m3 

e uma humidade inferior a 35%. 

• Da passagem pela mesa densimétrica, devem resultar os seguintes fluxos: 

o Fração composto, a qual é constituída pelo fluxo que sai pela parte inferior 
da mesa densimétrica; 

o Fração rejeitado, constituída pelo fluxo que sai pela parte superior da mesa 

densimétrica, composta por materiais pesados (vidro, pedras, metais, etc.) e 



 

                  ECOBEIRÃO	-	Sociedade de Tratamento de Resíduos Sólidos do Planalto Beirão, E.I.M., S.A. 

 

Concurso	 Público	 Internacional	 para	 o	 Projeto	 /	 Conceção,	 Fornecimento	 e	Montagem	 de	 Equipamentos	 para	
Adaptação	Tecnológica	da	Linha	de	Tratamento	Material	da	Unidade	de	Tratamento	Mecânico	e	Biológico	(TMB)	e	
para	a	Linha	de	Afinação	de	Composto	do	Parque	de	Compostagem	do	Centro	de	Tratamento	de	Resíduos	Sólidos	
Urbanos	(CTRSU)	de	Tondela 
Caderno de Encargos - Programa Preliminar	 	 Página 21 de 60	
 

a ser encaminhada para o respetivo contentor (cujo fornecimento é excluído 

do âmbito do presente procedimento); 

o Fração leves, a qual segue em direção ao ciclone. 

• Da passagem pelo ciclone resultam os seguintes fluxos: 

o Fração composto, fluxo que sai pela parte inferior do ciclone, sendo depois 

encaminhada para o crivo de malha elástica; 

o Fração rejeitado, fluxo que sai pela parte superior do ciclone, sendo depois 

encaminhada para o filtro de mangas. 

• Da passagem pelo crivo de malha elástica, devem resultar os seguintes fluxos: 

o Fração composto, constituída pelo material com dimensão equivalente 

inferior a 5 mm e a ser encaminhado para o transportador de composto final; 

o Fração rejeitado, constituída pelo material com dimensão equivalente 

superior a 5 mm e fundamentalmente composto por partículas de filme 

plástico, fibras, etc., os quais deverão ser acondicionados em contentor (cujo 

fornecimento é excluído do âmbito do presente procedimento). 

Os fluxos entre equipamentos deverão ser realizados com recurso a tapetes transportadores 

devidamente dimensionados para o efeito. 

3.4 DISPOSIÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS NOVOS E A CONSIDERAR NA NOVA SOLUÇÃO TÉCNICA 

A IMPLEMENTAR 

A conceção da linha deverá contemplar todos os equipamentos necessários para a 

funcionalidade requerida e conforme diretrizes estabelecidas no item 3.3 supra, os quais 

devem verificar os requisitos mínimos que se seguidamente se estabelecem. 

3.4.1 Alimentador 

Alimentador de composto deverá ser do tipo hélice de passo variável, no sentido de 

promover uma dosagem regular na saída, e, por outro lado, a descida equilibrada do 

composto descarregado pela pá-carregadora na tremonha recetora. 
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Este equipamento deverá assegurar uma capacidade mínima de processamento de material 

de entrada de 10 ton/h. 

Para além do anteriormente descrito, este equipamento deverá ser dotado das seguintes 
características principais: 

• Estrutura de suporte; 

• Variador de velocidade; 

• Tremonha recetora com perfis laminados e de secção trapezoidal, construídos em 

chapa metálica reforçada com as seguintes características: 

o Capacidade: ≥ 10 m3; 

o Comprimento da secção de entrada: ≥ 3,5 m; 

o Largura da secção de entrada: ≥ 1 m; 

• Hélice transportadora calculada para uma dosagem regular e construída com 

materiais de elevada resistência à abrasão (HARDOX-400 ou superior) com as 

seguintes características: 

o Diâmetro da hélice: ≥ 500 mm; 

o Passo: variável; entre 150 a 500; 

o Comprimento: ≥ 3 m; 

o Diâmetro de eixo: ≥ 100 mm; 

o Velocidade regulável. 

• Para limpeza, verificação e manutenção deverá dispor de duas portas de inspeção 

de um lado da tremonha de carga; 

• Todas as partes móveis do mecanismo de acionamento deverão estar devidamente 

protegidas por caixas envolventes perfuradas nas áreas convenientes, para que 

possam ser observadas sem a necessidade de desmontar estas proteções. 
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• Eficiência energética: ≥ IE3; 

• Proteção IP: ≥ IP55; 

• Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 
equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 µm) + 1 

demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir posteriormente 

pela Entidade Adjudicante. 

3.4.2 Trommel 

De forma a executar a classificação do composto através de uma superfície filtrante que 

permite o rastreio do material das dimensões requeridas, o material é encaminhado por 
meio de tapete transportador para um trommel (crivo rotativo).  

O crivo rotativo deverá ser constituído por três secções: dois extremos cegos (virolas cegas) 

que são os que suportam as rodas maciças, e uma central perfurada, que consiste no 

conjunto de chapas perfuradas de crivagem. A primeira das virolas cegas (a que se encontra 

no lado da entrada/alimentação do equipamento) deverá ter lâminas para ajudar a facilitar 

o avanço do material que é alimentado. O tambor deverá ser reforçado por uma estrutura 
de caixa com perfil laminado, de grande dimensão, para formar um conjunto rígido, 

evitando assim deformações. 

O trommel deverá dispor de dois grupos de transmissão mecânica constituídos 

respetivamente por motor e redutor, acoplado diretamente ao eixo das rodas de tração, 

devendo estas serem sólidas e duplas nas duas unidades. O ângulo máximo das laterais das 

tremonhas de descarga com a vertical deverá ser de 30°. 

O trommel deverá assegurar um compromisso entre acessibilidade, limpeza e facilidade de 

manutenção dos seus componentes mecânicos.  

O equipamento deverá ter janelas de inspeção laterais com um sistema de abertura 

pneumática para facilitar a abertura e o fecho. 

O acesso ao interior do trommel deverá ser feito através de uma porta localizada na zona 

de saída da fração não selecionada (rejeitados) com uma passagem de acesso rebatível.  
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A proteção das áreas de crivagem deverá ser dotada de fechos labirínticos com babetes de 

borracha para evitar derrames para exterior e de resguardos de chapas perfuradas nas áreas 

móveis (zonas de tração e das rodas maciças) de acordo com as normas de segurança. 

Este equipamento deverá assegurar uma capacidade mínima de processamento de material 

de entrada de 10 ton/h. 

Para além do anteriormente descrito, este equipamento deverá ser dotado das seguintes 

características principais: 

• Estrutura de suporte; 

• Variador de velocidade; 

• Potência: ≥ 2 x 7,5kW; 

• Diâmetro: > 1800 mm; 

• Comprimento da zona filtrante: > 5000 mm; 

• Superfície filtrante: ≥ 35 m2 

• Malha de crivagem: 15 mm 

• Rodas de rotação maciças: ≥ 8; 

• Diâmetro das rodas: > 500 mm; 

• Largura das rodas: < 200 mm; 

• Eficiência: >90%; 

• Eficiência energética: ≥ IE3; 

• Proteção IP: ≥ IP55; 

• Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 
equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 µm) + 1 

demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir posteriormente 

pela Entidade Adjudicante. 
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3.4.3 Mesa densimétrica, ciclone e filtro de mangas 

A mesa de separação densimétrica é um equipamento utilizado para a separação de 

partículas de acordo com a sua densidade. O material a classificar deverá ser alimentado 
pela parte superior do equipamento, uniformemente distribuído por toda a largura, por um 

tapete, caindo sobre uma bandeja inclinada. 

O ar deverá ser injetado no equipamento por meio de turbinas centrífugas, e o equipamento 

deve possuir um defletor interno para que o ar seja distribuído. A mesa densimétrica deverá 

ser composta por uma grelha de inclinação regulável, com mecanismo de vibração ajustável. 

O circuito de aspiração e despoeiramento deverá ser composto por um ciclone de separação 
de corpos leves com uma câmara alveolar na parte baixa, um filtro de mangas (25000 m3/h) 

de despoeiramento de ar e um ventilador de extração de ar. 

O equipamento deverá ter portas de inspeção de forma assegurar um compromisso entre 

acessibilidade, limpeza e facilidade de manutenção dos seus componentes mecânicos. 

Este equipamento deverá assegurar uma capacidade mínima de processamento de material 

de entrada de 8,0 ton/h. 

Para além do anteriormente descrito, este equipamento deverá ser dotado das seguintes 

características principais: 

• Mesa densimétrica: 

o Estrutura de suporte; 

o Dimensões úteis: ≥ 1 500 x 1 250 mm; 

o Inclinação: regulável; ≥ 2,5º; 

o Tratamento do fundo: chapa de aço inox; 

o Potência do moto-vibrador mecânico: ≥ 2 kW; 

o Tipo de transmissão: polias e correias; 

o Tipo de movimento de vibração: elíptico; 
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o Amplitude do movimento de vibração: ≥ 10 mm; 

o Potência de acionamento do ventilador de fluidização: ≥ 5 kW (@1500 rpm); 

o Tipo de transmissão do ventilador de fluidização: polias e correias; 

o Tipo de ventilador de aspiração: centrífugo, lâminas curvas; 

o Potência de acionamento do ventilador de aspiração: ≥ 35 kW (@1500 rpm); 

o Tipo de transmissão do ventilador de aspiração: polias e correias; 

o Eficiência energética: ≥ IE3; 

o Proteção IP: ≥ IP55. 

o Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 
equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 

µm) + 1 demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir 

posteriormente pela Entidade Adjudicante. 

• Ciclone: 

o Estrutura de suporte; 

o Diâmetro do ciclone: ≥ 1 500 mm; 

o Diâmetro da rotoválvula: ≥ 400 mm; 

o Potência da rotoválvula: ≥ 0,75 kW; 

o Eficiência energética: ≥ IE3; 

o Proteção IP: ≥ IP55. 

o Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 
µm) + 1 demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir 

posteriormente pela Entidade Adjudicante. 
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• Repartidor vibrante: 

o Estrutura de suporte; 

o Largura do tabuleiro: ≥ 200 mm; 

o Dimensões da alimentação: ca. 1250 x 200 mm; 

o Material do tabuleiro: aço carbono; 

o Material do forro: inox (partes aparafusadas em contato com o material) 

o Potência do motovibrador: ≥ 2 x 0,3 kW; 

o Frequência do moto vibrador: ≥ 1 500 rpm; 

o Certificação do moto vibrador: ATEX II 2 D (D-PO Zona 21); 

o Frequência de vibração: ≥ 1 500 rpm; 

o Aceleração de vibração: ≥ 4,5 G; 

o Amplitude da vibração: ≥ 3,5 mm; 

o Carga dinâmica transmitida no isolamento: ≥ 50 daN; 

o Eficiência energética: ≥ IE3; 

o Proteção IP: ≥ IP55; 

o Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 

µm) + 1 demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir 

posteriormente pela Entidade Adjudicante. 

• Filtro de mangas: 

o Estrutura de suporte; 

o Variador de frequência; 
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o Caudal a tratar: ≥ 25 000 m3/h; 

o N.º de mangas: ≥ 180; 

o Superfície filtrante: ≥ 250 m2; 

o Temperatura de trabalho: 20 ºC; 

o Material das mangas: poliéster anti-estático; 

o Diâmetro das mangas: ≥ 125; 

o Altura das mangas: ≥ 3 500 mm; 

o Perda de carga nas mangas: < 200 mm c.a.; 

o Tipo de gaiolas: monobloco; 

o Material das gaiolas: aço epóxi; 

o Tremonha da extração de pó: piramidal; 

o Tipo de ventilador de aspiração: centrífugo, lâminas curvas; 

o Potência de acionamento do ventilador de aspiração: ≥ 75 kW (@3 000 rpm); 

o Tipo de transmissão do ventilador: polias e correias; 

o Eficiência energética: ≥ IE3; 

o Proteção IP: ≥ IP55. 

o Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 

µm) + 1 demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir 

posteriormente pela Entidade Adjudicante. 

3.4.4 Crivo de malha elástica 

O crivo de malha elástica será instalado à saída do ciclone (válvula alveolar) e destina-se ao 

aproveitamento da fração leve/fina que resulta da fluidização da mesa densimétrica, 
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rejeitando todas as partículas com dimensão equivalente maior que 5 mm (como por 

exemplo, plástico filme fragmentado). A fração inferior a 5 mm (composto de alta qualidade) 

será enviada para box em edifício existente e juntamente com a fração de composto final 
resultante da operação unitária na mesa densimétrica. 

Este equipamento deverá ser fornecido/constituído por: 

• Estrutura de suporte; 

• Variador de velocidade; 

• Tipo de crivo: malha elástica de duplo chassi ressonante; 

• Tipo de malhas: painéis elásticos de poliuretano; 

• Luz de corte das malhas: ≥ 5 mm; 

• Comprimento: ≥ 2 500 mm; 

• Largura útil: ≥ 800 mm; 

• Inclinação: ≥ 15º; 

• Número de pisos: 1; 

• Material do crivo: aço carbono; 

• Potência dos motovibradores: ≥ 2 x 3 kW; 

• Frequência: ≥ 1 000 rpm; 

• Aceleração da vibração: ≥ 5 G; 

• Frequência da vibração: ≥ 1 000 rpm; 

• Amplitude de vibração (chassi crivo): ≥ 8 mm; 

• Carga dinâmica transmitida de isolamento: ≥ 450 daN; 

• Eficiência energética: ≥ IE3; 
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• Proteção IP: ≥ IP55. 

• Tratamento de superfície e pintura: 1 demão primário epoxy zinco 7k800 ou 

equivalente (60 µm) + 1 demão intermédio epoxy 7140 ou equivalente (80 µm) + 1 
demão de Poliuretano 7P258 ou equivalente com cor RAL a definir posteriormente 

pela Entidade Adjudicante. 

3.4.5 Tapetes transportadores 

Os tapetes transportadores deverão permitir o adequado encaminhamento de mateiriais 

entre equipamentos ou entre estes e pontos de descarga. 

Os tapetes transportadores deverão possuir uma largura adequada face à posição na linha 

de processamento para onde está prevista a sua instalação e o material construtivo dos 

mesmos deverá ser adequado ao tipo de materiais a transportar, nomeadamente com 

propriedades anti óleo, perfis de arrasto, etc.. Para estes equipamentos são válidas as 

seguintes disposições: 

Características Gerais: 

• Roletes: 

o Estações de rolos superiores e inferiores: os rolos deverão ter um diâmetro 

≥ 80 mm, ser de construção tubular, dotados de lubrificação permanente, 

com rolamentos de esferas vedados e vedação por juntas tipo labirinto; 

o A disposição das pontes de rolos superiores deverá ser 20° e as estações 
devem ser formadas por três rolos (um rolo central horizontal e dois rolos 

laterais posicionados a 20° na horizontal). Os rolos superiores na calha 20° 

evitam o derrame de finos e, em conjunto com as bavetes, conferem um grau 

elevado de estanqueidade ao equipamento, o que o torna ideal para o 

transporte de materiais com presença de finos e matéria orgânica. 

o A distância entre as estações superiores deverá ser de 1 metro. 
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o No tramo inferior, a disposição deverá ser horizontal e as estações devem 

ser formadas por um único rolo de autolimpeza, para limpeza da correia e 

centralizá-la.  

o Nos transportadores com correias de tacos deverá ser colocado um único 

rolo com roldana, para permitir a passagem dos tacos. A distância entre as 

estações inferiores deverá ser de 2 ou 3 metros.  

o Nas zonas de carga na correia transportadora, em caso de necessidade 

deverão ser instalados rolos de impacto, revestidos por uma capa de 

borracha de 1 cm de espessura e localizados a cada 300 mm.  

• Bavetes: 

o Todas as correias transportadoras deverão ter bavetes ao longo de todo o 

seu comprimento e em ambos os lados, a fim de impedir o derrame lateral 

do material a ser transportado. Deverão ser constituídas por uma chapa com 

espessura mínima de 3 mm, equipada com borracha (PVC e resistente a 

gorduras e óleos) de ajuste sobre a correia e com uma dureza menor que 
esta, sendo de fácil de ajuste quando ocorre o desgaste da correia.  

• Proteções: 

o A zona de tensionamento da correia deverá ser dotada com uma proteção 

removível específica, em chapa perfurada e pintada. 

o Todos os tapetes transportadores devem ter proteções laterais ao longo de 

todo o seu comprimento e em ambos os lados, em chapa perfurada 
galvanizada e removível. 

o A parte inferior dos transportadores deverá estar devidamente protegida 

com chapas cegas, pintadas e removíveis, até uma altura de 2,5 m. 

• Outros: 

o Todos os transportadores devem ter um tirante interruptor de segurança que 

permite acionar em ambos lados. 
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o Todos os transportadores devem contemplar as respetivas estruturas de 

suporte. 

o Todos os transportadores devem ter acionamento por moto-redutores e 
contemplar um sistema de pára/arranca sincronizado na ligação entre o 

tapete e os equipamentos que se lhe seguem ou antecedem. 

o Os transportadores que se encontrem ao nível do solo deverão possuir 

proteções de segurança, de acordo com a legislação em vigor; 

o Todos os transportadores devem ser equipados com sistema que não 

permita a queda de resíduos para o pavimento da nave, garantindo a 
acessibilidade lateral para efeitos de limpeza; 

o Todos os transportadores deverão prever coberturas com chapa ondulada na 

parte superior sempre que se localizarem no exterior ou em zonas passiveis 

de ser sujeitas a influência das condições atmosféricas;  

o Todos os transportadores, em função da sua posição na linha que ocupam e 

do fluxo de material que transportam, deverão adaptar as suas condições de 
segurança de modo a assegurar uma proteção adequada contra incêndios e 

atmosferas explosivas. 

3.4.6 Estruturas de suporte 

Para suportar os equipamentos a instalar deverão ser contempladas estruturas de suporte 

com as seguintes características mínimas: 

• Base construtiva: com perfis estruturais, tipo HEB, IPE ... e suporte ao solo em chapa 

lagrimada 3/5;  

• Varanda de segurança: com tubo de 1” e 1⁄2”, e chapa de aço carbono de espessura 
≥ 2 mm; rodapés com chapa de aço carbono de espessura ≥ 2 mm;  

• Escada de acesso: com degraus de dimensões ≥ 300 x 300 mm, em tramex 

galvanizado, construída com perfis estruturais. 
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3.5 OUTRAS DISPOSIÇÕES A CONSIDERAR NA NOVA SOLUÇÃO TÉCNICA A IMPLEMENTAR 

A solução técnica a implementar não poderá restringir a capacidade de armazenamento do 

material a classificar nem dos produtos separados. Para além disto, deverá permitir a livre 

circulação de equipamentos móveis, bem como o adequado posicionamento dos meios de 

contentorização. 

Todos os equipamentos devem obedecer à legislação, normas e diretivas comunitárias, 

nomeadamente, as Diretivas de Máquinas e Equipamentos de Trabalho.  

O objeto do fornecimento deverá incluir passadiços e plataformas para acesso em segurança 

a todos os equipamentos e componentes que careçam de manutenção ou eventual 

substituição. Os acessos deverão cumprir a legislação em vigor no que respeita a larguras, 

guarda-corpos, proteções e garantir espaço para as eventuais operações/tarefas a executar 

em cada local. 

Todos os equipamentos devem possuir dispositivos de paragem de emergência. 
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4 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 

4.1 INTRODUÇÃO 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com as presentes condições 

construtivas e de funcionamento e será observado o prescrito na legislação portuguesa 
aplicável e em vigor, nomeadamente: 

a) Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), aprovadas pela 

Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro; 

b) As Normas Portuguesas aplicáveis; as recomendações técnicas da IEC, as 

determinações ERSE e da Empresa Fornecedora de energia elétrica e respetivas 
DRME, e demais regulamentação aplicável. 

Os aparelhos elétricos serão executados de acordo com as condições construtivas e de 

funcionamento observando o prescrito nas normas europeias aplicáveis e em vigor. 

Os materiais e equipamentos a utilizar nas instalações de utilização de energia elétrica 

deverão verificar os requisitos de segurança previstos nos artigos 3.º a 6.ºdo Decreto-lei 

n.º 117/88, de 12 de abril e na secção 511.2 da RTIEBT. 

Os equipamentos devem ser selecionados em função de: 

a) Tensão nominal; 

b) Corrente de serviço; 

c) Frequência nominal; 

d) Potência nominal; 

e) Isolamento elétrico; 
f) Fator de potência. 

4.2 PROJETO DE DETALHE E LICENCIAMENTOS 

O projeto de detalhe das instalações será desenvolvido pelo adjudicatário tendo em 

consideração os equipamentos que efetivamente vierem a ser fornecidos e instalados. 
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4.3 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Não excluindo a existência de quadros locais, na medida do estritamente necessário, os 

novos equipamentos serão alimentados em energia elétrica e protegidos a partir de: 

a) Lote 1: Quadro parcial já existente na unidade de TM; 

b) Lote 2: Quadro parcial a existir no parque de compostagem. 

No que respeita ao Lote 1, apresenta-se na figura seguinte a localização relativa da sala de 

quadros elétricos existente e a partir da qual se deverá realizar a alimentação elétrica os 
novos consumidores elétricos. No disjuntor geral da unidade de TM verifica-se a 

disponibilidade de mais um incremento de 189 A, sendo que este deve ser feito de modo 

sequencial à semelhança do arranque existente. 
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Figura 5 – Localização da sala de quadros elétricos na unidade de TM. 

No que respeita ao Lote 2, apresenta-se em anexo (Anexo III) detalhe sobre o 

supramencionado quadro parcial a existir (“Q.Posto Compostagem”). 

4.4 QUADROS ELÉTRICOS 

O fornecimento e montagem nos quadros elétricos dos respetivos equipamentos 

complementares ou acessórios, compreende, nomeadamente:  

a) Fornecimento, transporte e montagem;  

b) Colocação em serviço, regulações e afinações do conjunto desta instalação;  

c) Fornecimento de todos os planos necessários à definição de todas as infraestruturas, 
nomeadamente de construção civil, referentes à instalação dos quadros;  

d) Fornecimento do esquema elétricos, com a simbologia definida pelas normas CEI, 

que será submetido à apreciação da fiscalização para aprovação.  

Todas as características dos equipamentos, nomeadamente as referentes às condições de 

corrente proteção de pessoas e ensaios, estarão em conformidade com as Normas 

aplicáveis, das quais se destacam as indicadas: IEC 62208;IEC 60439; IEC 60529; IEC 62262. 

Os equipamentos respeitarão ainda os regulamentos de segurança e demais disposições 

legais nacionais em vigor, nomeadamente as RTIEBT.  

4.5 ELETRIFICAÇÃO E APARELHAGEM ELETROMECÂNICA (QUADROS ELÉTRICOS) 

A aparelhagem que equipará os quadros estará, na generalidade, de acordo com a CEI 
60947-2, devendo apresentar as seguintes características essenciais:  

1. Interruptores dos quadros: 

a) Os interruptores basculantes, com número de polos adequado ao circuito onde 

se inserem e destinam-se ao comando e seccionamento dos circuitos de 

potência.  

b) Permitirão em permanência a sua intensidade nominal, suportando as correntes 
de curto-circuito previstas até à atuação dos disjuntores de proteção.  

 

2. Disjuntores: 
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a) Serão do tipo magneto-térmico com a intensidade nominal indicada nas peças 

desenhadas, com poder de corte adequado à corrente de curto-circuito calculada 

para o quadro.  
b) Quando indicado, serão equipados com bloco auxiliar para a função de proteção 

diferencial 

c) Os disjuntores de calibre inferior a 63A serão modulares, poder de corte 

adequado ao quadro onde estejam instalados e curva de disparo do tipo B, C, D 

e Z, destinando-se esta a:  

i. Circuito elétricos ou geral; 
ii. C e D: Força-Motriz (motores); 

iii. Z: Comando e controlo. 

d) Os disjuntores de proteção de motores terão os calibres definidos nos esquemas 

e regulação térmica, com poder de corte adequado à corrente de curto-circuito 

calculada para o quadro. 

 
3. Interruptores e disjuntores diferenciais: 

a) Os interruptores e disjuntores diferenciais de características indicadas nos 

quadros, sensíveis às correntes homopolares destinam-se a desligar os circuitos 

com tensões de contactos perigosas.  

b) Suportarão sem danos as correntes de curto-circuito previstas nos quadros até à 

atuação dos disjuntores de proteção.  
c) Todos os interruptores e disjuntores diferenciais serão obrigatoriamente 

equipados com contactos auxiliares de defeito, mesmo que não indicado nos 

esquemas unifilares. 

 

4. Contactores: 

a) Na seleção dos contactores atender-se-á às classes de funcionamento que 
deverão ser AC3 para motores e AC1 para outros fins; 

b) Quando destinados a lâmpadas fluorescentes serão do tipo AC3 ou especial; 

c) Serão dimensionados para as potências indicadas nos esquemas, com a tensão 

de comando 230V e/ou de 24V, 50Hz ou outra quando assim indicado nos 

esquemas elétricos; 

d) Todos os contactores serão obrigatoriamente equipados com contactos de 
estado, mesmo que não indicado nos esquemas unifilares. 
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5. Arrancadores: 

a) Para acionamento dos motores de alguns dos equipamentos serão utilizados 
arrancadores de dois tipos:  

i. Arrancador direto;  

ii. Arrancador reversível. 

b) Os arrancadores serão do tipo compacto, para montagem em calha, ou se for o 

caso nos quadros parciais, com calibre de corrente dimensionado em função do 

equipamento que vai acionar, equipados com proteção magneto-térmica e 
comando. 

 

6. Sinalizadores: 

a) Os sinalizadores a estabelecer nos quadros serão equipados com transformador 

de tensão de 24V;  

b) A sua proteção contra defeitos far-se-á através de fusíveis de calibre 2A.  
 

7. Transformadores de comando: 

a) Os transformadores de comando serão monofásicos para 230V/24V, 50Hz para 

instalação no interior do quadro, fixados ao chassis, equipados com bornes de 

ligação, isolantes da classe B, para uma temperatura ambiente de 35 °C.  
 

8. Bornes de ligação: 
a) Os bornes a utilizar na eletrificação dos quadros, equipados com dispositivo de 

aperto dos condutores apenas por compressão, apropriados às secções e tipos 

de cabos para montagem em calha DIN, podem sintetizar-se de acordo com o 

indicado:  

i. Bornes de potência; 

ii. Bornes de comando, controlo e sinalização; 
iii. Bornes de sinais analógicos. 

 

9. Ligações à terra: 

a) A ligação à terra das massas metálicas e dos elementos das estruturas metálicas 

será cuidadosamente assegurada.  
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10. Ensaios de receção: 

a) Após instalação serão realizados todos os ensaios julgados convenientes até 

considerar o equipamento pronto para colocação em serviço.  
 

11. Diversos: 

a) O adjudicatário obriga-se a apresentar os esquemas de princípio multifilar para 

aprovação 30 (trinta) dias antes da realização dos ensaios em fábrica. 

4.6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO  

1. Extensão do fornecimento:  

a) Estão incluídos no projeto o fornecimento e montagem de todos os cabos 

elétricos de baixa tensão que alimentam os equipamentos mecânicos a instalar. 

 

2. Canalizações elétricas: 
a) As seções e composição das canalizações são as definidas em projeto, devendo 

ser utilizados, basicamente, cabos com almas condutoras em cobre, de 

isolamento extrudido para a tensão nominal 0,6/1KV; 

b) Os cabos seguirão traçados retilíneos quer verticais quer horizontais, 

estabelecidos em condutas formadas por caminho de cabos ou tubagem. 
  

3. Cabos: 
a) Âmbito:  

i. As condições técnicas que a seguir se descrevem, destinam-se a 

cabos rígidos com almas condutoras em cobre, de isolamento 

sintético extrudido, para a tensão nominal 600/1000V. 

 

b) Normas: 
i. IEC 60228; IEC60502-1 – Construction and test standards; 

ii. IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 Flame retardante. 

 

c) Identificação: 

i. Os condutores isolados, que constituem os cabos objeto da presente 
especificação serão identificados por:  

1. Coloração (cabos até 5 condutores);  
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2. Numeração (cabos de mais de 5 condutores). 

ii. As cores a utilizar são:  

1. Cabos mono condutores ..... preta ou castanha ou azul;  
2. Cabos 2 condutores .......… azul clara, preta; 

3. Cabos 3 condutores ……... azul clara, preta + condutor terra;  

4. Cabos 4 condutores .......… azul clara, preta, preta, castanha;  

5. Cabos 5 condutores .......… anterior + verde/amarelo.  

 

d) Travessias: 
i. De modo a respeitar a compartimentação corta-fogo, todas as 

travessias em paredes corta-fogo serão obturadas com material 

ignífugo. Pela mesma razão, nestas zonas, as esteiras metálicas serão 

tratadas com tinta adequada numa extensão de 0,50m para cada 

lado, de forma a respeitar a legislação de segurança contra incêndios. 

ii. Nas restantes travessias, nomeadamente entre compartimentos e 
quadros, caleiras e saídas inferiores de quadros, saídas de tubos 

devem ser seladas para evitar a passagem de insetos e roedores e 

infiltrações de água. 

4.7 TUBAGEM 

1. Tubos: 

a. Os tubos metálicos respeitarão as normas IEC EN 61386 e IEC EN 60423, 

apresentando, tanto interiormente como exteriormente, superfícies lisas, 

isentas de rugosidades e defeitos de fabrico;  

b. O diâmetro nominal dos tubos a utilizar será definido em função do número 

e secção dos condutores ou cabos a instalar, de modo que a soma das 
secções dos cabos seja menor ou igual a 20% da área do tubo. 

 

2. Caminho de cabos:  

a. As esteiras metálicas a utilizar serão do tipo varão electrosoldado com 

galvanização por emersão a quente, instaladas suspensas as estruturas, 

apoiadas à parede ou instaladas nos ductos verticais; 
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b. As caixas de derivação instaladas em esteiras deverão ter como suporte 

placas de montagem metálica instaladas perpendicularmente ao sentido 

daquelas.  
c. Inclui-se no fornecimento todos os materiais e acessórios inerentes à sua 

instalação, nomeadamente uniões, fixações ao teto, parede e pavimento, 

suportes para caixas de derivação e fixação de tubo. 

4.8 CABOS 

1. Âmbito:  

a) As condições técnicas que a seguir se descrevem, destinam-se a cabos rígidos com 

almas condutoras em cobre, de isolamento sintético extrudido, para a tensão 

nominal 600/1000V. 

 

2. Normas: 

a) IEC 60228; IEC60502-1 – Construction and test standards; 

b) IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 Flame retardante. 

 

3. Identificação: 

a) Os condutores isolados, que constituem os cabos objeto da presente especificação 

serão identificados por:  

i. Coloração (cabos até 5 condutores);  

ii. Numeração (cabos de mais de 5 condutores)  

b) As cores a utilizar são:  

i. Cabos mono condutores ..... preta ou castanha ou azul;  

ii. Cabos 2 condutores .......… azul clara, preta  

iii. Cabos 3 condutores ……... azul clara, preta + condutor terra;  

iv. Cabos 4 condutores .......… azul clara, preta, preta, castanha;  

v. Cabos 5 condutores .......… anterior + verde/amarelo. 
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4. Travessias: 

a) De modo a respeitar a compartimentação corta-fogo, todas as travessias em paredes 

corta-fogo serão obturadas com material ignífugo. Pela mesma razão, nestas zonas, 

as esteiras metálicas serão tratadas com tinta adequada numa extensão de 0,50m 

para cada lado, de forma a respeitar a legislação de segurança contra incêndios. 

b) Nas restantes travessias, nomeadamente entre compartimentos e quadros, caleiras 

e saídas inferiores de quadros, saídas de tubos devem ser seladas para evitar a 

passagem de insetos e roedores e infiltrações de água.  
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5 CONTROLO, AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO 

No presente capítulo apresentam-se os requisitos mínimos a respeitar em matéria de 

controlo, automação e supervisão das instalações elétricas, mecânicas e de processo. 

Deverá ser assegurada a centralização do comando/controlo de todos os equipamentos, 

bem como, no caso do Lote 1 deverá ser assegurada a integração no sistema de supervisão 
existente.  

No caso do Lote 1 deverá ser tido em linha de conta o seguinte: 

a) O sistema de automação instalado na Unidade de Tratamento Mecânico é Marca 

Siemens, Modelo ET 200 S, ref.ª 6ES7 151-8AB01-0AB0; 

b) Sistema está aberto e existe back-up, sendo que informação mais detalhada será 

disponibilizada ao adjudicatário após a consignação dos trabalhos; 

c) Os elementos de controlo e de potência estão dentro do mesmo armário elétrico, 

na sala de distribuição. O armário elétrico contém todos os elementos de 

proteção e controlo de cada um dos motores das linhas existentes. 

d) O armário elétrico está ligado por um cabo profinet a um computador com 

SCADA, com o qual se controla e supervisiona toda a instalação. 

No que respeita ao Lote 2 o sistema de supervisão/visualização deverá permitir comandar 

e observar o estado de funcionamento dos equipamentos (parado, em funcionamento, em 
stand-by ou avariado) e alterar o estado dos mesmos, bem como os estados da 

aparelhagem dos quadros elétricos, centrais de medida, presença de tensão, comando de 

iluminação interior e exterior, etc..  

Os autómatos a usar deverão possuir a configuração adequada aos equipamentos e 

instrumentação que irão comandar, e o programa neles instalados será fornecido 

comentado e livre de qualquer proteção. Caso seja instalado mais do que um autómato, 
estes comunicarão entre si e com o sistema de supervisão através de ligação em rede sobre 

protocolo de comunicação aberto. 
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6 NORMAS, STANDARDS E MARCAS 

Qualquer referência, nas peças do procedimento, designadamente no que às especificações 

técnicas do fornecimento diz respeito, a normas, standards ou marcas específicas 

(trademarks/brands/standards), e na medida em que aquela pretende apenas enunciar as 

características, especificações e desempenhos dos bens, materiais ou prestações de 
trabalho que vinculam o Adjudicatário no quadro da execução do contrato, deve ser lida e 

entendida como obrigatoriamente acrescida da menção “ou equivalente”. 
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7 ANEXOS 

7.1 LOTE 1 

Anexo 1 – Planta e cortes da unidade de TM existente 

Anexo 2 – Ficha técnica do transportador 1-05 

7.2 LOTE 2 

Anexo 3 – Planta, cortes e pormenores do parque de compostagem 


