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OBJETIVOS

Apresentar as novas Soluções Suez sobre

Tecnologias de Tratamentos de ETAs, ETEs, 

Dessalinização e Osmose Reversa que 

Promovem Menor Impacto Ambiental e 

favorecem o Melhor Reuso  e Reciclo de Água. 

Exemplificar como Metas de Sustentabilidade de 

empresas podem nos desafiar em Soluções do 

tipo “Estado da Arte” para reduções de: energia, 

água, R$, resíduo, menor emissão de CO² e etc...

UMA MISSÃO QUE 

REQUER 

EXPERIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E 

RESPEITO Á VIDA



DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TERRA

Apenas 0,75%
Tirando-se os usos obrigatórios, 
fora indústrias...

Apenas 0,05% é para indústria...!!, menos 
o Rio Amazonas, poços profundos, 
contaminados....... 0,002 %.....!!

É um recurso Limitado!...

Atmosfera - 0,001%

Rios e Lagos 

0,009%

Umidade do Solo – 0,005%



PIB vs Oferta Hídrica no Brasil

Sources: GWI, IBGE, GE analyses

OFERTA HÍDRICADENSIDADE DE PIB
Relação da Densidade do PIB* com 

a Oferta Hídrica - (mil R$/m³/s)

até 20

de 21 a 200

de 201 a 2.000

de 2.001 a 20.000

acima de 20.000

* Unidade do PIB = mil R$/km²

Fonte: FIESP



TENDÊNCIA DA ÁGUA NO MUNDO

Idem ao custo da  Energia...
Todo gargalo de 

água nas cidades, 
a primeira ação 

natural é reduzir 
o fornecimento 

para as indústrias

Comprometimento na 
operacionalização das 
plantas => redução na 
produção.... Elevação 
de custos imediatos....

A Prevenção com tecnologia química e reuso/reciclo é muito mais barata que a Remediação (falta d’água).

Recurso Limitado



Demanda por tecnologias de 
tratamento avançado
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Capacidade de reúso (global) % de efluentes reusados 
(global)

2009 2025

4%

33%

Crescimento do reuso
na próxima década

Governos e indústrias atentos aos Futuros das Regiões

País
% reuso 
hoje* Objetivo Ano

U.S. 11%
China 14% 25% 2015
Espanha 11% 40% 2015
Egito 32%
Australia 4% 12% 2015
Síria 12%
Israel 85% 90% 2016
Cingapura 35%
Kuwait 91%
Saudi 11% 65% 2016
India <1% 5% 2016

Global 4% 33% 2025

% reuso

Um olhar para 
práticas globais…

Fonte: GWI
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Escassez alavancando o Reuso/Reciclo



Em todos os países do mundo, existem padrões de descargas por tipo de Classe de rio.

Obs: Em SP mudaram as classificações 4 => 3 => 2 => 1....

Evitar multas e ou 
problemas na 

imagem da empresa.

CLASSIFICAÇÃO PARA O DESCARTE DE EFLUENTES



GE
Water & Process 

Technologies

joining forces in SUEZ

A combinação da GE Water & Process Technologies e SUEZ Industrial Water habilita a 

SUEZ a fortalecer sua posição como o líder global para a recuperação de 
água e recursos na indústria, com foco em otimizar a performance econômica 

e ambiental de nossos clientes industrias.

+SUEZ
Industrial





Nosso portifólio
Soluções para todo o ciclo

O&M 

SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS

SERVIÇOS DE 

PÓS-VENDA
DESIGN 

& BUILD

ADVANCED 

SOLUTIONS

UNIDADES 

MÓVEIS DE 

TRATAMENTO

Serviços de Operação & 
Manutanção para unidades de 
tratamento municipais e 
públicos. 

Sistemas de Tratamento de água, 
águas residuais, reuso e 
dessalinização.
Tecnologias patenteadas com 
alto valor agregado, 
padronizados para equipar a 
planta.

Otimização de sistemas de 
abastecimento de água, redução 
global de perdas, eficiência 
energética, sistemas de 
informação, telemetria e 
telecontrole.

Fornecemos unidades móveis
que respondem às necessidades
temporárias (paradas
emergenciais, programadas e 
outsourcing).

Oferecemos garantia e serviço a 
todos os produtos vendidos pela 
SUEZ.

Suporte para a realização de 
manutenção preventiva e 
corretiva.



Terceirização c/ Investimento

Skids de Osmose Reversa 
Padronizados

Especialidades 
Químicas

Membranas espirais
de RO, NF, UF e MF

EDI

EDR

Equipamentos de 
UF (membranas de 
fibra oca)

Dessalinização

Filtros de Cartucho e 
Elementos Filtrantes 

Equipamentos de NF, UF, MF 
(membranas espirais)

MBR

Portifólio de Equipamentos Suez

Cristalizadores  e 
evaporadores....

Mobile water



Separations

o Screening
o Grease & Grit Removal
o Clarification – Flotation / Settling
o Filtration
o Oil / Water Separation
o Oil Wellhead Water Treatment

Biological

o Biofiltration (BAF)
o Memrbane Bioreactor (MBR) 
o Membrane Aerated Bioreactor (MABR)
o Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) 
o Activated Sludge

Biosolids

o Digestion
o Dewatering
o Thermal Drying
o Thermal Oxidation
o Biomethane production

Disinfection

o Oxidation Ozone
o Ultraviolet
o Remediation
o Advanced Oxidation

Deionization

o Mixed Bed
o SAC / WAC - SBA / WBA
o Pre-coat
o Softener
o Electro separation: EDI

Membranes

o Brackish and Seawater RO
o Micro -, Ultra- and Nano-filtration
o Specialty membranes (hollow-fiber, 

spiral, etc.)
o Electro separation: ED / EDR

Evaporators / Crystallizers

o Forced Circulation Evaporators
o Mechanical Vapor Recompression
o Vertical tube, falling film 

evaporators

Oil & Gas treatment

o Oil Desalter / Desander / Dehydrator
o Deoiler Hydrocylones

o Gas Sweetening / Dehydration

o LNG Pretreatment 

o Glycol Regeneration

o Dew Point Control 

O mais amplo portifólio de tecnologias do mercado



PIRÂMIDE DA GESTÃO DA ÁGUA

Reciclo

Reuso

Redução no Uso
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Otimização na 
Operacionalização e 

Soluções Químicas SUEZ

(sem processamento)

(com 
equipamentos)



YY Energia/Ton produzida

Ex: METAS DE SUSTENTABILIDADE 

Em caldeiras e 
incineração de lodos

Redução de água na 
lama desaguada

Produtos mais 
concentrados (menos 

embalagens no descarte)



Redução de água na captação e no efluente

Otimização na clarificação/ETA e em todos equipamentos da ETE via menor fugas de 

flocos e contaminantes, e, com isso, conseguir reduzir:

✓Contra-lavagens nos filtros por gravidade do clarificador e nos filtros 

multimedias

✓Limpezas químicas em: abrandadores, resinas aniônicas/catiônicas, 

membranas de UF, MBR, Osmose Reversa e leitos mistos

✓Descargas em Torres de Resfriamentos e Caldeiras (elevação nos ciclos)

✓Efluentes gerados nas limpezas químicas e flushings nestes 

equipamentos citados

✓Percentual de água no deságue dos lodos

✓Principalmente com projetos Suez de Reuso/Reciclo

AÇÕES SUEZ PARA AS METAS DE SUSTENTABILIDADE



Redução de Energia Elétrica:

Com estas otimizações anteriores, se consegue reduzir:

✓Nas bombas de recirculação de todas contra-lavagens

✓Nas bombas dosadoras usadas com os químicos (menor consumo)

✓Nos equipamentos de deságues (menos lama para desidratar)

✓Menores usos de ácidos e bases no controle do pH 

AÇÕES SUEZ PARA AS METAS DE SUSTENTABILIDADE

Importante: Estas reduções significativa nos custos da água captada e 

descartada, juntando-se a estas reduções de energia elétrica e mais outros custos 

envolvidos (menor troca de filtros cartuchos, enchimentos dos filtros de areia, elevação 

na vida útil dos equipamentos (membranas, resinas, trocadores de calor, caldeira e 

etc..)) tem-se uma correlação geral de todo custo/benefício bastante viável.



A SUEZ POSSUI MAIS DE 1800 PATENTES EM PRODUTOS QUÍMICOS
(Redução significativa nas dosagens/menor formação de lama/remoção de metais/eliminação de odor..)



Plataforma InSight
Soluções na gestão da informação

➢ Visualizar condições atuais e suas tendências
➢ Diagnosticar problemas / melhorias 
➢ Emissão de Alarmes para eventos ou tendências 
➢ Elaboração de relatórios da eficiência

Enfim, obter maior retorno 
financeiro em suas aplicações no 

tratamento da água



LAM Technology Center – Cotia – SP (Brasil)



• adicionando valor e inovação para os nossos clientes industriais em todo o mundo

20 ISUEZ Water Technologies & Solutions

uma vasta cobertura
geográfica para servir

nossos clientes em todo o 
mundo

O maior portifólio do 

mercado para contribuir
para a economia circular, o 
coração da revolução dos 
recursos.

Capacidades

digital e smart 
estado-da-arte para 
habilitar otimizações de 
processo e conservação
dos recursos

Time de P&D de 

experts e forte capacidade
go-to-market para trazer
novas soluções rápidas
para os nossos clientes



Tecnologias e serviços em toda a cadeia de valor

SUEZ Water Technologies & Solutions

Especialidades 
químicas e 
serviços 
especializados

EPC
Engineering, 
procurement, 
construction 

Equipamentos e 
Sistemas

Serviços
(BOO, O&M, 
unidades
móveis)

Serivços
Lifecycle

Data intelligence 
Para melhorar a 
performance dos 
assets

Monitoramento 
da qualidade da 
água

tecnologias modelos de negóciosoluções & serviços

Apoio Time Global 
em ES e químicos



Componentes modulares que se 

ajustam para um projeto

• Montados em skids ou 
containers

• Totalmente automatico

• Múltiplos trens de processo

SUEZ UF Z-MOD L
até 3,7 m3/d



Qualidade do efluente alcançável

com a tecnologia ZeeWeed®

DBO < 2 mg/L

SST < 2 mg/L

NH3-N < 0.5 mg/L

TN < 3 mg/L

TP < 0.10 mg/L*

Turbidez < 0.2 NTU

SDI < 2.5

Reuso de efluentes industriais
Liderança na associação MBR + RO



EPAR Sanasa Capivari II – Exemplo 01 
Primeira planta MBR de grande escala no Brasil



Performance da planta
remoção de poluentes e qualidade do permeado

Parâmetro

Alimentação
(esgoto bruto)

Permeado
(efluente tratado) Remoção 

média (%)
Faixa média Faixa média

DQO  (mg/L) 650 – 770 725 17 – 30 23,4 96,9

DBO5 (mg/L) 324 – 390 360 0,5 – 2 0,92 99,8

TKN (mg/L) 66 – 96 83 0,01 – 1,80 0,74 98,6

NH3-N (mg/L) 32 – 69 54 0,01 – 0,29 0,15 99,7

TN-N (mg/L) 68 – 97 85 4,5 – 6,9 5,3 93,8

TP (mg/L) 8,2 – 10,0 9,1 0,98 – 7,35 3,05 73,0

SST (mg/L) 276 – 332 307 0,6 – 2,0 1,1 99,7

Turbidez (NTU) - - 0,18 – 0,28 0,23 -





RECONHECIMENTO GLOBAL PARA OS CLIENTES

PNP – Proof Not Promises

Resource 
Revolution

ROE – Return On 

Environment



Estamos preparados para

a revolução dos recursos
A SUEZ combate a escassez hídrica com suas 
soluções inovadoras que promovem o acesso, 
proteção, otimização e produção dos recursos. 
Iniciativas como, a criação de sistemas de 
provimento e tratamento de água, 
dessalinização e programas de redução de 
perdas vão de encontro com o objetivo da ONU 
de democratizar o acesso aos recursos hídricos 
e levam mais qualidade de vida a bilhões de 
pessoas ao redor do globo.



Alexandre Magno B. Moreira
LAM Product Applications Engineer
Chemical & Monitoring Solutions – Water/Wastewater/Membranes
Global Leader to Sulfate Removal Unit

Water Technologies & Solutions

Tel: (55) 11 – 2139 1065
Mob: (55) 11 – 98383 0243

E: alexandre.moreira@suez.com

A Suez fica a disposição para os 

desafios de redução de água, energia, 

projetos de Reuso/Reciclo e 

otimização na sua produtividade.

mailto:alexandre.moreira@suez.com

