
TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTES 

Preservando a vida e o meio ambiente  



A DAS Brasil é uma conceituada empresa

de origem norueguesa estabelecida no
Brasil desde 2000, cuja atividade está
voltada para a solução de problemas
ambientais, atuando no tratamento de
esgoto doméstico e industrial, incluindo a

produção e instalação de Estações de
Tratamento de Efluentes.



DESCRIÇÃO DAS ETE’s COMPACTAS - DAS/EEC
Baseado na	Tecnologia EEC	Bio-Tech,	o	sistema consiste em processos
de	Biodegradação	através de	LeitoMóvel - MBBR	e	Sedimentação

Secundária Lamelar capaz de	alcançar alta eficiência volumétrica,	com	
tempo	de	detenção hidráulica de	2	horas.

LINHA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES – DAS/EEC



MODULAÇÕES

As nossas ETE’s compactas são moduladas com 

capacidade de tratamento para atender as 
seguintes vazões:

60 - 120 - 180 - 240 - 300 - 360 e 400m³/dia 
com formato retangular, fabricadas em aço ASTM 
A36 jateadas e pintadas em epóxi e poliuretano. 

Dimensão = altura 2,54m x largura 2,2m x 
comprimento 2,8m (menor modelo) a 

12m (maior modelo) transportado por caminhão, 
carreta ou contêineres padrão ISO.

ETE MODELO RETANGULAR E 
CONTEINERIZADA



Esta unidade de tratamento para pequenas vazões, foi desenvolvida para conferir ao
efluente doméstico/industrial um alto grau de depuração.

• Estações compactas com alta capacidade de biodegradação, necessitando de 
espaço físico reduzido.

• Tanques construídos pelo processo Filament Winding em resina isoftálica-PRFV e 
apoiados sobre berços de aço, eliminando o risco de ruptura da estrutura.

• Completamente seladas e livre de odores.
• Possibilidade de ser enterrada.

DESCRIÇÃO DAS ESTAÇÕES CILÍNDRICAS COMPACTAS

ETE CILÍNDRICA MODELO 
6CON2C45 INSTALADA NA 
GOODYEAR EM SÃO PAULO



MODULAÇÕES

ETE MODELO CILÍNDRICO

As nossas ETE’s compactas são moduladas 

com capacidade de tratamento para atender 
as seguintes vazões:

15 - 30 - 45 - 60 - 120 - 180 e 240m³/dia 
horizontal cilíndrica em fibra de vidro - PRFV 
apoiada em berços de aço.

Dimensão = 2,5m diâmetro x 4m 
comprimento (menor modelo) a 10m 

comprimento (maior modelo) , transportado 
por caminhão ou carreta.



DESCRIÇÃO DAS ESTAÇÕES EM POLIPROPILENO 
COMPACTAS

Esta unidade de tratamento para pequenas vazões, foi desenvolvida para 
tratar efluente doméstico, de águas cinzas e industrial em espaço físico

reduzido

• Estações compactas com alta
capacidade de biodegradação,
necessitando de espaço físico
reduzido.

• Tanques construídos com chapas de
polipropileno, laterais e tampa na
cor cinza RAL 7032 homopolímero
virgem de alto peso molecular PPZ,
aditivada contra raios ultravioleta.
Completamente seladas e livre de
odores.



MODULAÇÕES CARACTERÍSTICAS

As nossas ETE’s compactas em 
PP são moduladas para 
atender de 5m³/dia a 

60m³/dia.

• Elevada solidez;
• Alta resistência ao calor

(principalmente raios UV);
• Excelente soldabilidade;
• Elevada resistência a substâncias

e a corrosão.

Pode ser instalada em locais
fechados com ventilação forçada
ou em ambiente externo,
protegido opcionalmente por
cobertura, com ventilação
natural.

ETE PP em processo de montagem



INSTALAÇÕES: ESTAÇÕES COMPACTAS

Locais fechados com ventilação forçada.

ETE	CILÍNDRICA	MODELO	4CON2C15	INSTALADA	NA	AES	ELETROPAULO	EM	
ÁGUAS	VERMELHAS	/SP

Os sistemas compactos DAS são destinados para:



ETE	CILÍNDRICA	MODELO	6CON2C45	INSTALADA	NA	
SYNGENTA	DE	ITÁPOLIS-SP

Semi-enterrado



ETE	EM	PP	INSTALADA	EM	LOCAL	FECHADO	– HOTEL	IBIS	CONGONHAS-SÃO	PAULO

ETE em PP: 
Locais fechados com ventilação forçada



ETE	DE	AÇO	MODELO	33CON3	INSTALADA	EM	MINAS	GERAIS

Os sistemas maiores podem ser instalados em ambiente externo, protegidos
opcionalmente por cobertura, com ventilação natural.



ETE		DE	AÇO	MODELO	33CON3	INSTALADA	NO	AEROPORTO	VIRACOPOS	EM	
CAMPINAS/SP



ETE’s 33CON3 instaladas na Hidrelétrica de Jirau-RO para atender vazões maiores.



TECNOLOGIA DE LEITO MÓVEL - MBBR

A AMB BioMídia oferece soluções simples para tratamento de efluentes, melhorando
o desempenho do tratamento biológico para remoção de carga orgânica carbonácea, 
nitrogênio amoniacal e nutrientes ou em caso de readequação/ampliação de plantas, 
sem a necessidade de expansão dos tanques existentes.



• Tratamento biológico, onde os 
microorganismos crescem fixados em um 
meio suporte móvel, oferecendo uma 
área interna protegida na ordem de 
500m²/m³ do reator, livre de 
entupimento.

• Intensa atividade biológica, alto tempo de 
retenção celular e alta concentração de 
biossólidos.

• Grande remoção de carga orgânica e 
carga nitrogenada. 

COMO FUNCIONA?

BIOMÍDIA COM BIOFILME ADERIDO



• Tratamento Primário:
1 – Gradeamento. 
2 – Separador API – Caixa de gordura. 
3 - Tanque de Pré-sedimentação e Equalização.

• Tratamento Secundário: 
4 – Reator Biológico com Decantador Lamelar.

PROCESSO

4



FLUXOGRAMA DE PROCESSO ETE 33CON3 VIRACOPOS



MODELO DE DIMENSIONAMENTO DE UMA ETE 33CON3 

Número de pessoas equivalentes (PE) Não informado
Contribuição média/pessoa/dia Não informado
Período de contribuição 24hs
Vazão do afluente/dia (m³/dia) 300
Vazão média (m3/dia) 12,5
Pico de vazão (2x a vazão média horária) (m3/dia) 25 

Para o dimensionamento da estação  foram considerados os seguintes parâmetros:
Critério para o projeto

Características Estimadas do Afluente
DBO5(Demanda Biológica de Oxigênio) 300mg/L
DQO (Demanda Química de Oxigênio) 600mg/L
SST (Sólidos Suspensos Totais) 300mg/L
Óleos e Graxas (vegetal/animal) 30mg/L
Amônia (Nitrogênio Amoniacal) 30mg/L



MODELO DE DIMENSIONAMENTO DE UMA ETE 33CON3 

DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) < 60 mg/L (Média 30 mg/L)
SST (Sólidos Suspensos Totais) < 60 mg/L (Média 30 mg/L)
Óleos e Graxas < 20 mg/L (Média 15 mg/L)

Padrão final de qualidade do efluente pós ETE

Coliforme totais Não detectável
DQO < 30 mg/L
DBO < 10 mg/L
Cloretos < 500 mg/L
Oxigênio dissolvido (OD) > 2,0 mg/L
Cloro residual > 1,0 mg/L
Patógenos Não detectável

Padrão final de qualidade do efluente pós sistema terciário.

Nitrogênio Amoniacal < 20 mg/L (Média 15mg/L)



REUSO
O efluente tratado pós-equipamento poderá ser 

reutilizado em diversas aplicações mediante o 
tratamento terciário:

• Lavagem em geral, rega de jardins e vasos 
sanitários;
• Torres de resfriamento;

• Uso industrial.

SISTEMA TERCIÁRIO



Efluente Bruto e Tratado

SISTEMA DE REUSO – ETE 21CON3 PONTE DE LAGUNA/SC



Efluente após tratamento.

EM FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO REUSO DE ÁGUA TRATADA  NOS 
ALOJAMENTOS

SISTEMA DE REUSO – ETE 21CON3 PONTE DE LAGUNA/SC



• Confiabilidade, estabilidade e segurança inigualáveis;

• Maior resistência a sobrecargas hidráulicas e de cargas orgânicas quando 

comparado a lodos ativados e sistemas anaeróbios;

• Menor área ocupada por metro cúbico tratado;

• Custo de implantação e instalação reduzidos;

• Aumento de capacidade de forma modular, simples e rápida;

• Agilidade de fornecimento: 60 dias a 90 dias;

• Simplicidade de operação e menor custo operacional (Skid Plug & Play): 

• 01 operador por meio período, sem especialização;

• Não necessita de produtos químicos;

• Baixa geração de lodo  (80% menor).

BENEFÍCIOS



OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
A DAS está preparada tecnicamente para oferecer desde o serviço de elaboração

do projeto até fornecimento da instalação completa, além do treinamento e start
up da ETE (Estação de Tratamento de Efluentes).



• Oferecemos serviço de operação assistida com equipe técnica própria;

• Treinamento técnico da equipe do próprio cliente para acompanhamento diário 

dos equipamentos, ministrado dentro da empresa com certificado para 
operadores;

• Controle de peças através de laudo de rastreabilidade: Elaboração, fabricação, 

desmontagens, recolocações, montagens, instalação e manutenção;

• Mão de obra para assessoria técnica mecânica e hidráulica em todo Brasil.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



• Tratamento para comunidades de até 12 mil pessoas (4 estações modulares);

• Retrofit ou Up Grade de Estações de Tratamento de Efluentes existentes:

• Locação de equipamentos com a opção de operação assistida, BOT ou BOO;

• Opção de negociação por metro cúbico tratado do efluente; 

• Fornecimento de meio suporte (Biomídia), com matéria prima virgem e 20 anos 

de garantia. Único no Brasil!

ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS

Temos a solução!



1 – a) Menor tamanho (área e volume) existente no mercado   internacional;
b) Tempo de detenção hidráulica 2h.

2 – a) Maior estabilidade operacional em função da tecnologia MBBR;
b) Crescimento bioaderido.

3 – Menor incidência de paralisação:
a) Distribuição de ar: bolhas grossas, evitando entupimento, comparado com 

difusores de bolha fina;
b) Não entupimento do leito em função do sistema móvel, comparado com o 

sistema de anéis – Leito Fixo, empregado nos Filtros Aeróbios Submersos 
(FAS).

VANTAGENS COMPARATIVAS



NOSSO DIFERENCIAL: 
TECNOLOGIA E QUALIDADE

Oferecemos 10 anos de garantia para a estrutura
metálica ou em plástico reforçado com fibra de vidro ou
em polipropileno e 20 anos para o meio suporte
Biomídia – MBBR.



PRINCIPAIS CLIENTES:



DEPOIMENTOS – CLIENTES DAS







CONTATO:

www.dasbrasil.com.br
Fone:	(11)	4173-1500

Email:	das@dasbrasil.com.br


