
SERVIÇOS E PRODUTOS PARA UM AMBIENTE MELHOR



PERFIL DA EMPRESA

EKONTA e’ uma empresa que atua na área do ambiente, líder de 
mercado na Europa Central e de Leste. Oferecemos o seguinte 
leque de serviços e produtos:

DEKONTA em números

Investigação e remediação de localidades contaminadas
Tratamento de resíduos perigosos
Resposta a acidentes ambientais
Demolição, desmantelamento e limpeza
Consultoria ambiental
Monitoramento ambiental e serviços de laboratório
Equipamento para o tratamento de efluentes e emissões industriais
Investigação e desenvolvimento de tecnologias na área do ambiente
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Fundada em 1992 na República Checa

150 empregados qualificados e com experiencia (80% com 

curso superior,  10% doutorados) 

Volume de negócios de aproximadamente 20 milhões de euros

Anualmente, implementamos em média, aproximadamente 
400 projetos ambientais em 10 países

Certificação ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Escritórios em 7 países: República Checa, Hungria, 
Polónia,Roménia, Rússia, Servia e Eslováquia



EMPREGADOS, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Equipe multidisciplinar (química, geologia, 
biologia, engenharia, engenharia civil, 
engenharia elétrica, engenharia ambiental, 
ecologia, agricultura, direito e economia)

Profissionais e gestores de projeto com
experiencia internacional

Equipamento e infraestrutura próprias para:

Remediação de localidades contaminadas
recorrendo a métodos físicos, químicos 
e biológicos

Investigação por intermédio de perfuração,
amostragem, medições e testes no terreno  

Escavação, envio e tratamento de resíduos

Serviços de resposta a acidentes ambientais
disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana

Oficinas, garagens e instalações para armazenamento

20 Estações de bio-tratamento na Europa

Laboratórios de química, microbiologia e de desen-
volvimento tecnológico

Centro de investigação ambiental

Software e Hardware modernos para reunir, avaliar 
e visualizar dados e criar modelos matemáticos



REMEDIAÇÃO DE LOCALIDADES CONTAMINADAS

Dekonta já limpou centenas de localidades contaminadas por diversos contaminantes em vários países. Dependendo do tipo 
de contaminação e das condições específicas do local, implementamos a metodologia mais indicada para o projeto. Dois tipos 

básicos de abordagens são considerados:

Remediação “Ex situ”: Escavação do solo 
ou remoção por bombeamento da água 
subterrânea contaminada para posterior 
tratamento;

Remediação “In situ” - descontaminação de 
solo e/ou água subterrânea contaminada 
diretamente no local de ocorrência da 
poluição (sem a necessidade de recorrer a 
remoção por bombeamento ou escavação).
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DEKONTA tem o conhecimento, experiencia e equipamento necessários para a aplicação com suces-
so dos seguintes métodos de remediação:

FÍSICOS

Solos / Resíduos: Solos / Resíduos: Solos / Resíduos: Solos / Resíduos:

Água subterrânea: Água subterrânea: Água subterrânea: Água subterrânea:

QUÍMICOS BIOLÓGICOS OUTROS

Trituração, seleção e triagem
Solidificação/estabilização
Extração de vapores do solo
Lavagem
Incineração
Dessorção Térmica

Oxidação química
Redução química
Neutralização

Oxidação química
Redução química
Neutralização

Biorremediação
Redução biológica de compostos 
clorinados
Redução biológica
Bio-slurping

Barreiras Hidráulicas
Barreiras reativas
Atenuação natural
Barreiras subterrâneas

Biorremediação
Bioventing
Fitorremediação

Aterro Sanitário
Reprocessamento
Contrução de barreias
Cobertura

Bombeamento e posterior 
tratamento por intermédio de:
      Separação gravimétrica
      Stripping (ar ou jato)
      Absorção
      Coagulação
      Floculação
      Osmose reversa



INVESTIGAÇÃO, AMOSTRAGEM E MONITORIZAÇÃO

A Dekonta possui anos de experiencia na investigação de localidades contaminadas e na 
monitorização de todos os componentes do ambiente, especialmente:

Solos
Resíduos
Edifícios
lama e sedimentos
Água subterrânea
Água de superfície
Gás do solo
Ar

DEKONTA possui empregados qualificados, licenças, acreditações, certificados, equipamento 
próprio e materiais necessários para a investigação / amostragem / monitorização - incluindo 
perfuradoras manuais e mecânicas, equipamento de amostragem, bombas, equipamentos 
de medição e analise no terreno, sistema de registo de amostras, contentores para amostras, 
contentores térmicos para transporte e armazenamento de amostras, equipamento para 
limpar e descontaminar o material de campo e etc.



ANÁLISES DE CAMPO E LABORATÓRIOS MÓVEIS

Espectrofotometro Raman

Analisador portátil XRF DELTA

Ecoprobe 5

Tendo em consideração os requisitos específicos de cada cliente, a DEKONTA pode mobilizar laboratórios equipados 
especificamente para uma determinada atividade.

Um equipamento de campo que proporciona a identificação 
de mais de 6000 substâncias orgânicas e inorgânicas e os 
seus componentes incluindo explosivos e drogas.

Um equipamento de campo moderno e portátil que fornece 
informações no próprio local sobre o conteúdo de metais 
tóxicos e outros contaminantes prioritários presentes em 
solos e sedimentos contaminados.

Um equipamento flexível e de confiança para a deteção 
e análise de VOCs no próprio local. E’ composto por um 
analisador PID, para a medição da concentração total de 
gases no solo, e por um analisador IV seletivo para a medição 
separada de metano, hidrocarbonetos derivados de petróleo 
e dióxido de carbono.

    Laboratório Analítico
    Laboratório de microbiologia
    Laboratório para a preparação de amostras

O laboratório móvel está disponível para ser alugado e podemos também incluir uma equipe experiente de profissionais.
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PERFURAÇÕES

A DEKONTA possui o seu próprio equipamento (AMS PowerProbe. JaNo) e oferece os seguintes serviços:

Perfuração “Direct push” (coleta de amostras em diversas profundi-
dades sem perturbar o solo)
Perfuração “Rotary Core”
Construção de poços para monitoramento temporário ou permanente
Construção de poços para a aplicação de métodos de remediação 
químicos e biológicos in situ
Testes de penetração
Sondas para investigação
Sondas para bombas de calor
Âncoras e micro pilhas
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MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E EMISSÕES

DEKONTA oferece um serviço acreditado de medição de emissões atmosféricas e monitorização da 
qualidade do ar. Com o suporte de profissionais experientes utilizando os mais modernos equipa-

mentos, a equipe de monitoramento da qualidade do ar e emissões atmosféricas garante flexibilidade e 
a mais alta qualidade nos serviços oferecidos tanto na República Checa como em outros países.

A

Monitorização autorizada de fontes estacionárias de emissões
Medição técnica de emissões atmosféricas
Medição técnica de qualidade do ar ambiente 
Medições no local da qualidade de gases do solo

Os serviços que oferecemos incluem:
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SERVIÇOS DE RESPOSTA A ACIDENTES AMBIENTAIS

Os serviços de resposta a acidentes ambientais podem ser acionados 
24 horas por dia e 7 dias por semana em todo o território nacional. 
O telefone de emergência e’ +420 602 686 622.
A partir do momento que recebemos a informação sobre o acidente, 
a nossa equipe e’ mobilizada em 30 minutos. 

DEKONTA oferece um serviço de resposta a acidentes 
para situações de derramamento acidental de substâncias 

tóxicas e perigosas para o ambiente. O serviço cobre inúmeras 
atividades desde a primeira intervenção focada no combate 
a propagação dos químicos até a remediação e recuperação 
total do local afetado.
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SERVIÇOS DE RESPOSTA A ACIDENTES AMBIENTAIS

A DEKONTA faz parte do Sistema Integrado de Emergência 
da República Checa e coopera com o Ministério do Interior 
através do Quartel-general dos Serviços de Combate aos 
Incêndios da República Checa.

O nosso serviço foi também incorporado no sistema TRINS e no 
Sistema de Segurança e Emergência de Praga.

Veículos de emergência (Land Rovers)
Barcos de emergência
Escavadoras
Camiões
Camiões para o transporte de mercadorias perigosas
Bombas para sucção de substâncias perigosas e explosivas
Equipamento para o manuseamento de substâncias tóxicas
Instalações e meios para descontaminação
Detetores de substâncias químicas
Base de dados eletrónica com informações sobre substân-
cias perigosas

Equipamento



GESTÃO DE RESÍDUOS

Oferecemos também a opção de adaptar todos os nossos 
serviços para ir de encontro com os requisitos específicos 
de cada cliente incluindo o fornecimento de contentores, 
transporte, carregamento, pesagem, tratamento, análises 
laboratoriais e avaliação das propriedades perigosas dos 
resíduos.

DEKONTA oferece serviços de tratamento e eliminação de resíduos 
perigosos.Estamos na vanguarda na área do tratamento biotec-

nológico de resíduos perigosos tanto na República Checa como em 
outros países da Europa Central e de Leste, aonde operamos mais de 20 
instalações de biotratamento.

Outras atividades na área da gestão de resíduos perigosos incluem:
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Transformação de resíduos em combustíveis alternativos
Reciclagem de resíduos industriais
Solidificação/estabilização de lamas e poeira
Descontaminação de resíduos por intermédio de métodos físicos (venting, 
lavagem, etc.)
Descontaminação de resíduos por intermédio de métodos químicos (oxida-
ção química)
Tratamento térmico e eliminação de resíduos
Aterro sanitário
Remediação e restauração de aterros sanitários



DEMOLICAO, DESMANTELAMENTO E LIMPEZA

A DEKONTA já participou em diversos projetos de demolição 
e desmantelamento. Excetuando a realização física do pro-
jeto, as atividades da nossa empresa incluem: estudos de 
edifícios e plantas, amostragem e análise, design de desman-
telamento e demolições, faseamento da fase de construção, 
estudos de reciclagem e reutilização, analises custos de trans-
porte e eliminação. 

Estudos e análises de amianto
Remoção de amianto
Recolha e eliminação de resíduos de amianto
Design e obtenção de licenças para remoção de amianto

Limpeza de tanques
Limpeza de ductos e sistemas de saneamento
Limpeza de equipamentos e encerramento
Limpeza de bacias, depósitos e lagoas

Oferecemos também os seguintes serviços relacionados 
com a contaminação por amianto (asbestos):

A DEKONTA oferece um leque de serviços tecnológicos 
especializados para a limpeza de refinarias, depósitos de 
óleo, usinas, fábricas de produtos químicos e outras indús-
trias. Os nossos serviços incluem:



SERVIÇOS LABORATORIAIS E ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DEKONTA oferece um extenso leque de análises e testes nos nossos laboratórios 
analíticos, de microbiologia e tecnológicos. Estes serviços incluem:A

Análises (orgânica e inorgânica) de amostras de solos, 
resíduos, lamas, materiais de construção, água, lixiviado 
e gases
Análises microbiológicas complexas
Determinação de ecotoxicidade

Os nossos laboratórios de análises e de microbiologia (Usti 
nad Labem, Dretovice e Ostrava) estão completamente 
equipados com equipamentos modernos. Todas as nos-
sas atividades são implementadas de acordo com as leis, 
padrões técnicos e metodologias em vigor. 
Os laboratórios são dirigidos de acordo com as normas 
ISO/IEC 17 025.

A nossa biopreparação para o tratamento de resíduos 
contaminados e para a biorremediação de localidades con-
taminadas e’ produzida nos nossos laboratórios de biotec-
nologia em Dretovice e Ostrava.

Nos nossos laboratórios de tecnologia (Dretovice e Slany), 
desenvolvemos e testamos novos métodos e tecnologias 
para remediação e tratamento de resíduos.

A DEKONTA investe anualmente mais de 1 milhão de euros 
em investigação e desenvolvimento de novas tecnologias 
ambientais. A nossa empresa participa ativamente em 
inúmeros projetos com financiamento nacional e europeu 
e já estabeleceu várias parcerias com universidades 
e institutos europeus de topo na área da proteção 
ambiental.
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA

DEKONTA oferece os seguintes serviços de consultoriaA
Due diligence e auditorias de conformidade ambientai
Auditorias ambientais (incluindo auditorias de acordo com protocolos/
diretrizes do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e do 
WorldBank)
Estudos de impacto ambiental (EIA) e revisão de estudos
Serviços de consultoria para a implementação de sistemas de gestão 
empresarial (ISO 9001), gestão ambiental (ISO 14001) e da Segurança e 
Saúde Ocupacional (OHSAS 18001)
Obtenção da licença PCIP de acordo com a legislação nacional vigente

Estudos de ruídos
Estudos de emissões atmosféricas
Planos de gestão de resíduos
Opinião profissional
Estudos de avaliação de riscos ambientais e de saúde pública
Outsorcing de serviços ambientais
Supervisão (inspeção independente) de projetos 
ambientais
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FILTROS BIOLÓGICOS

A filtração biológica apresenta uma solução altamente 
eficiente e economicamente favorável para o controle de 
odores e/ou tratamento de emissões atmosféricas de com-
postos orgânicos 

A DEKONTA oferece:

Os filtros biológicos podem ser utilizados nas indústrias 
farmacêutica e química, na produção e nas linhas de pro-
cessamento de plásticos, na indústria de tintas, em instala-
ções de tratamento de resíduos municipais, em plantas de 
biogás, na indústria alimentar e etc.

Fornecimento “Turn-key” de filtros biológicos
Design de filtros biológicos
Testes piloto de eficiência
Medições, monitorização e ajustamento do sistema de 
filtração biológica
Serviços de manutenção de filtros biológicos
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EQUIPAMENTO PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS, RESÍDUOS LÍQUIDOS E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

A DEKONTA oferece os seguintes equipamentos para o tratamento de resíduos:

A DEKONTA oferece o seguinte equipamento para o tratamento de emissões 
atmosféricas:

A DEKONTA oferece os seguintes serviços para o tratamento de águas residuais:

Estações móveis de tratamento por estabilização / solidificação
Estações móveis de lavagem de solo
Equipamentos de palatização de poeiras e lamas
Equipamentos flutuantes de drenagem para escavação e bombeamento

Filtros Biológicos (veja acima)
Filtros de carvão ativado
Unidades para regeneração de carvão ativado

Bioreatores
Estações móveis (separação por gravidade, air stripping, sorção)
Estações de tratamento de águas residuais pelo método de zona de raiz
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ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PELO MÉTODO DE ZONA DE RAIZ

A utilização de estações de tratamento de águas residuais pelo mé-
todo de zona de raiz e’ uma solução economicamente favorá-vel e 
tecnologicamente eficiente para o tratamento de águas residuais 
para pequenos municípios e também pequenas instalações.

Construção em regime “turn-key” de estações de tratamento 
de águas residuais pelo método de zona de raiz
Estudo de viabilidade para a escolha de locais para a cons-
trução de estações de tratamento de águas residuais pelo 
método de zona de raiz
Design e licenciamento de estações de tratamento de águas 
residuais pelo método de zona de raiz
Seleção, entrega e cultivo de plantas adequadas para o uso 
em estações de tratamento de águas residuais pelo método 
de zona de raiz
Operação e manutenção de estações de tratamento de águas 
residuais pelo método de zona de raiz

A DEKONTA oferece:
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A água residual e’ despejada numa zona alagadiça (wetland) espe-
cialmente construída aonde os poluentes são extraídos da água 
por intermédio das raízes das plantas que crescem no local.



CLIENTES

Indústrias químicas, petroquímicas e de 
processamento de petróleo: Unipetrol, Slovnaft, 
MOL, PKN Orlen, Orlen Lietuva, Hexion, Akzo Nobel, 
Benzina, Istrochem

Setor energético: E.ON, Jihoceska plynarenska, Zapa-
doceska energetika, Transgas

Indústria metalúrgica: US Steel, Feramo, Vitkovice 
Steel, Mittal Steel

Indústria automotiva: CKD DIZ, GDX Automotive, 
TRW

Indústria Alimentar: Kralovsky pivovar Krusovice, 
DUO, Dermacol, TESCO

Empresas de desenvolvimento territorial: Central 
Group, Red Group, CEI Building

Empresas na área do transporte e aviação: Cepro, 
Mero, Czech Railways, CSA, Prague Airport

Empresas de Construção: Skanska, Zakladni staveb, 
Metrostav, Eurovia

Ministérios e organizações estatais: Exército da 
República Checa, Ministério das Finanças, Ministério 
da Indústria  e comércio , Ministério do Ambiente

Organizações Internacionais: World Bank, Banco 
Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, 
OTAN-NATO, UNDP, UNEP

Alguns dos nossos clientes:

nualmente, a DEKONTA participa em centenas de projetos ambientais. Os nossos clientes incluem 
empresas líderes de mercado nas áreas do comércio e indústria, organizações internacionais, bancos, 

construtoras, ministérios e governos locais.
A
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CONTACTOS

República Checa
DEKONTA, a.s.

Polónia
DEKONTA - Polska Sp. z.o.o.

Dřetovice (Sede da Empresa)
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Tel: +420 312 292 960
Fax: +420 312 292 966
E-mail: dretovice@dekonta.cz

Praga (Escritório)
Volutová 2523, 158 00 Praha 5
Tel: +420 235 522 252-3
Fax: +420 235 522 254
E-mail: info@dekonta.cz

Varsovia (Sede da Empresa)
Jagiellonska 76,
Warszawa 03-301, Polska
Tel: +48 41 3621882
Fax: +48 41 3621882
E-mail: biuro@dekonta.pl

Kielce (Escritório)
Ściegiennego 252, Kielce 25-116, 
Polska
Tel: +48 41 362 18 82
E-mail: biuro@dekonta.pl

Sérvia
DEKONTA d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 87/4
11070 Belgrade, Serbia
Tel: +381 113 017 741
Fax: +381 113 111 762
E-mail: office@dekonta.rs

Eslováquia
DEKONTA Slovensko, spol.s r.o.
Odeská 49, 821 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel / Fax: + 421 245 527 672
Mobil: +421 910 788 321
E-mail: slovensko@dekonta.com

Rússia
DEKONTA Geolink “OOO”
Varshavskoe shosse, 35, building 1 (River Plaza)
117105 Moscow, Russia
Tel: +7 495 380 1680
Fax: +7 495 380 1684
E-mail: mail@dekolink.ru

Roménia
DEKONTA SRL
Anul 1848 street, 14 
1000559 Ploiesti, Romania 
Tel: +403 44100284 
Fax: +403 44100284
E-mail: romania@dekonta.com

Hungria
Dekonta-Öko Kft.
Ostrom u. 27., 1st floor, No. 1
1015 Budapest, Hungary 
Tel: +420 235 522 252-3 
E-mail: hungary@dekonta.com


