
TRATAMENTO DE EFLUENTE
DE LAGAR DE AZEITE

As águas residuais resultantes dos Lagares de Azeite 
caracterizam-se pela extrema sazonalidade e elevada 
concentração de compostos poli-fenólicos, impedindo 
deste modo a utilização dos sistemas biológicos tradicionais.
Vocacionada para o tratamento de efluentes difíceis a 
Adventech utiliza, nas suas ETAR’s destinadas a tratar o 
efluente dos Lagares de Azeite, sistemas avançados de 
oxidação catalítica de forma a garantir a qualidade do 
efluente de saída.
A longa experiência neste tipo de efluente e instalações 
garantem aos nossos clientes um tratamento credível e 
eficaz.
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INVESTIGAÇÃO TECNOLOGIA ETAR

ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS
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- Visualização gráfica do estado operacional

- Modo de operação “ User-friendly”

- Facilidade de  operação e manutenção

- Robustez na interação do operador

- Controlo e alarmes automáticos

- Registos e recursos de relatórios eficazes

- Diagnósticos e operações remotas

Uma equipa experiente, profissional e altamente 
qualificada garante a supervisão e manutenção ao 
longo de toda a vida da ETAR.

A Adventech possui um serviço de Assistência   Técnica 
24h, com stock permanente das peças suplentes de 
maior desgaste.

-Equipa com elevado carácter científico e tecnológico; 

-Instalações eficientes e eficazes em várias localizações;  

-Laboratório totalmente equipado para o desenvolvimento 
de análises e processos;

-Soluções personalizadas para as necessidades específicas 
de cada efluente; 

- Reutilização e Reengenharia de estruturas existentes; 

- Parcerias com universidades europeias.

TRATAMENTO EFICAZ COM TECNOLOGIAS AVANÇADAS

ENGENHARIA E TECNOLOGIAS    OPERAÇÕES E CONTROLO

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

Para o tratamento de efluente de lagares de azeite, a Adventech utiliza as tecnologias de tratamento mais 
avançadas como por exemplo a fotocatálise, a ozonólise simples ou catalítica, a oxidação de fenton, a 
oxidação catalítica húmida, entre outras. De forma a otimizar o custo de tratamento, estas tecnologias de 
ponta são acopladas aos tradicionais sistemas de coagulação/floculação.

Este tipo de ETAR permite um rendimento máximo desde o primeiro minuto de funcionamento estando deste 
modo perfeitamente adaptada à sazonalidade deste tipo de efluente.

As ETAR’s da Adventech são desenvolvidas à medida de cada tipo de efluente. Em Laboratório são 
determinados quais os processos de tratamento mais eficazes e com menor custo de operação. De acordo 
com a sua dimensão e capacidade de investimento, poderá optar por uma solução mais manual ou com 
mais automatismos como por exemplo o controlo remoto.


