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O que é 
ENVIROCHEM

Apresentação Técnica



O que é ENVIROCHEM
Características do Produto

É um produto líquido produzido pela
SARGO (desde 1992) que atua como
Agente de Controlo Preventivo de
Odores
• A sua ação mitiga a emissão de gases com odores

indesejados (H2S, NH3, mercaptanos) resultantes
da decomposição orgânica de líquidos e sólidos

• É biodegradável e não perigoso (seguro para o meio
ambiente e os trabalhadores)

• Não é bactericida - não interfere com os processos
de degradação de águas residuais ou resíduos em
curso no sistema

• Aplicação fácil

• Atuação imediata
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Mitiga a formação de gases e
sequestra os gases formados no
processo
• As proteinas existentes nas águas resíduais ou

resíduos sofrem uma alteração na estrutura
(ligações cruzadas), originando proteinas com uma
estrutura diferente. Esta reação impede a
degradação das proteinas pela ação de batérias que
em circunstâncias normais produziriam compostos
de enxofre (H2S, outros) atraves da fermentação
anaeróbica da matéria orgânica.

• O enxofre dissolvido reage com metais (Me) como o
Alumínio, o Cobre ou o Zinco (reação de quelação) e
precipitam sais metálicos (MeS) evitando a
libertação do H2S que provoca maus odores.

Ocorre um efeito duplo: A estabilização da biomassa e
sequestração do H2S concorrem para a prevenção da
formação de gases com mau odor e para a
sequestração do enxofre presente nos gases formados.

O que é ENVIROCHEM
Forma de atuação
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O que é ENVIROCHEM
Características Físicas

Perigos

H318 Provoca lesões oculares graves. 
H412 Nocivo para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros.



Aplicações 
EnviroChem

Sempre que se libertem odores 
devido ao H2S EnviroChem pode 
atuar com sucesso
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Maus odores em 

Industria que trate os seus efluentes

• ETAR Águas Resíduais Industriais
• Industria Farmaceutica
• Industria Cervejeira
• Matadouros
• Pasta e Papel
• Industria Alimentar

Aplicações EnviroChem
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Maus odores em

Infraestruturas públicas

• ETAR Águas Resíduais Domesticas
• Unidades de Tratamento de Lamas

de ETAR

• Unidades de Tratamento de
Residuos Sólidos Urbanos
• Aterros sanitários
• Unidades de Triagem
• Unidades de Compostagem

Aplicações EnviroChem
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Benefícios da 
utilização de 
EnviroChem

Benefícios diretos e indiretos
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Benefícios diretos e indiretos

• Redução de queixas relativas a odores
• Melhoria no Ambiente de trabalho dos

colaboradores
• Redução das emissões de Azoto volátil

e do teor de Enxofre no Ambiente
• Menor degradação de nutrientes

existentes na biomassa presente nos
processos alvo da aplicação de
EnviroChem (ex: compostagem)

• Menos corrosão das tubagens do
sistema de drenagem de efluentes
(reduz formação de compostos
corrosivos H2SO4) – menos custos de
manutenção

Benefícios EnviroChem
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Operacionalidade 
da utilização de 
EnviroChem

Procedimentos



12

Indicações 

1. Maximizar o contacto entre o
produto e o efluente ou resíduo a
tratar, uma vez que este produto
atua por contacto

• Bomba doseadora
• Efluente em carga (não estagnado)
• Injeção com mangueira / tubagem

perfurada

Operacionalidade da utilização 
de EnviroChem
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Indicações 

2. Adequar frequência de aplicação e a
concentração à situação em concreto

• ETAR´s requerem um fluxo continuo do
produto – utilização de bomba hidráulica ou
elétrica

• Ajuste da concentração dependendo do
teor de matéria seca na água (sólidos em
suspensão).

NOTA:

Quantidade de produto recomendada: 1,5 L por
tonelada de matéria seca

A concentração adequada para estações de
tratamento de águas varia entre 0,05% e 0,1% de
matéria

Operacionalidade da utilização 
de EnviroChem
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Casos de Estudo

Exemplos de aplicação da solução 
EnviroChem

Referências Mundiais



Casos de Estudo

Caso 1 

Teste em ETAR do Ribatejo, com injeção do produto a partir de 10 e reforço a 26 Abril
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Caso 2 

Casos de Estudo

ETAR Argélia (SEAAL, Regahia, Alger )

• 80.000 m3/dia (adição de EnviroChem em 2 pontos)

Resultados

SST DOQ DBO

Mangueira furada
Bomba Dosatron

Redução de:
SST até 8%
DOQ até 12%
DBO até 3,6%
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Caso 2 

Casos de Estudo

ETAR Argélia (SEAAL, Regahia, Alger )

• 80.000 m3/dia

nível H2S (ppm)

Injeção ENVROCHEM 



Área turística 
problemática perto 
da praia

18

Caso 3 

Casos de Estudo

Marrocos
Tânger - rede de 
drenagem de águas 
residuais domesticas
(Amendis, grupo VEOLIA)
130.000m3 / dia

• 10 pontos de injeção

• Estações de 
bombagem 

ou por gravidade
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Caso 4 

Casos de Estudo

Tunísia 
ETE Hammamet - rede de drenagem de águas 
residuais domesticas 
8.500 m3/dia

Injecção de 18 litros EnviroChem/dia diluido de 
1:400

Água limpaÁgua limpa

E
n
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EnviroChem diluídoEnviroChem diluído

PONTOS DE INJEÇÃO ENVIROCHEM®
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Caso 5 

Casos de Estudo

Espanha 
Cordova – EDAR “La Golondrina” e Tratamento Anaeróbio de Vinhaça de Leveduras (ETE) 
90.000 m3/dia

Injecção de EnviroChem para inibição de processos bacterianos que provocam odores

Diluição e bomba 
dosadora

ENVIROCHEM diluído é 
adicionado na entrada da 

ETE
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Caso 6 

Casos de Estudo

Tanque de Sangue de Aves de Capoeira (Matadouro)

Efeito da adição de EnviroChem

Antes Depois
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Caso 7 

Casos de Estudo

Teste em Laboratório com Lamas de ETA que libertam H2S 

Adição de EnviroChem às lamas

sem com
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Caso 7 

Casos de Estudo

Teste em Laboratório com Lamas de ETA que libertam H2S 

Adição de EnviroChem às lamas
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Referências Mundiais

Casos de Estudo

Indústria

Indústria Química:

• Produção de fosfatos 
(Neutralizador de H2S)

Indústria Alimentar: 

• Cerveja (Alken-Maes, 
Timmermans, Omer, Saint-
Feuillien…)

• Molhos (Devos-Lemmens)

• Matadouros (2 Sisters)

Indústria Farmacêutica: 
• Pfizer, Teva, UCB, Cipla, Wockardt, 

Torrent Pharma
24
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Comparação com 
Outros Sistemas 
de Desodorização

Vantagens EnviroChem



26

Tipologia

Sistemas de Desodorização

Sistemas / Soluções disponiveis

• Lavagem Química

• Adsorção Gás / Sólido (carvão ativado)

• Tratamento Biológico

• Adição de:

• Nitrato de Cálcio (Nutriox)

• Cloreto de Ferro

• Óleos Essenciais (spray)

• EnviroChem
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Tipologia

Sistemas de Desodorização

Comparação Sistemas / Soluções disponiveis

Sistema Eficácia Custo Facilidade de Utilização

Lavagem Química 

↑↑ - no edifício dedicado e 
não nas zonas de libertação 
de odores

€€€ - Investimento

↓↓↓ - Requerem Edifícios 
Dedicados e só funcionam nesses 
pontos da instalação (versatilidade 
reduzida)

Adsorção Gás-
Sólido 

€€€ - Investimento e consumíveis 
(carvão ativado)

Trat. Biológico €€€ - Investimento

ENVIROCHEM
↑↑↑ - preventivo e curativo 
(agente sequestrador e 
destruidor)

€ - (sem investimento, eficácia 
elevada a baixa concentração)

Atua nos locais a desodorizar, por 
contacto Liq/Liq

Nitrato de Cálcio 
(Nutriox)

↑↑ - curativo
€€ - (quantidade necessária > 50 X 
Q EnviroChem)

Atua nos locais a desodorizar

Cloreto de Ferro ↑↑ - curativo
€€ - (quantidade necessária > 45 X 
Q EnviroChem)

Muito corrosivo

Óleos Essenciais 
(spray)

↑ - agente mascarador

€€€ - (requer instalação com 
elevados custos de manutenção de 
válvulas e tubagens devido ao H2S)

↓↓↓ - Versatilidade muito 
reduzida (funciona apenas na 
unidade de desodorização)
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