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Desde 2001, projetamos e executamos a melhor solução para tratar o 

esgoto sanitário do cliente, contemplando a possibilidade de reúso 

para fins não potáveis. 

Conforme as especificidades do projeto, desenvolvemos estações 

compactas de tratamento de esgoto, equipamentos periféricos e 

serviços de manutenção. 

Desde o início das operações, já são mais de 1.700 projetos instalados 

em todo o país. 

São mais de 1.000 clientes tranquilos com relação a aspectos técnicos e 

ambientais. 

Pertencemos ao Grupo Jacto, empresa 100% nacional com mais de 60 

anos no mercado, sendo reconhecida mundialmente pela solidez, 

integridade e transparência com que desenvolve relações com as 

pessoas, empresas e meio ambiente 

Quem somos 



Tratamento descentralizado 
Engenharia Sanitária Tradicional 

ETE Barueri  - Fonte: Sabesp 

Tratamento descentralizado 
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Econômico 

      Social          Ambiental 

• Oferta de água de reúso para fins não 
nobres: lavagem de pátio, ruas e 
calçadas, descarga sanitária e 
irrigação de áreas verdes;  

• Preservação do solo; 

• Preservação dos meios hídricos (rios 
e lençol freático); 

• Menor área de implantação ; 

• Saúde pública; 

• Menor proliferação de vetores 
(ratos, mosquitos, etc.); 

• Aumento da qualidade de vida. 

• Modularidade de ampliação de acordo com o 
crescimento real da demanda; 

• Transferência da ETE conforme necessidade, 
sem a perda do investimento; 

• Produtos que podem ficar sobre o solo ou 
enterrados 

 

 

• Menor investimento em implantações e 
manutenções de redes;  

• Menor prazo de implantação; 

• Operação automatizada. 

 

Benefícios do tratamento descentralizado no âmbito industrial 



Estações Compactas e o Reúso 

Como lidar com a falta de legislação para a 
prática do reúso? 

Reúso ad hoc 



Cenário com tratamento e  sem reúso (*) 

(*) Aplicável a indústrias, condomínios, loteamentos,  edifícios comerciais, pequenas populações 

Consumo de água potável = 100 % da necessidade  

Produção de 
esgoto  80 % da 

água potável 

Estação de Tratamento 
Compacta 

Esgoto tratado  80 % da água 
potável consumida 

Perdas  20% 

Retorno de 80% da água consumida 
em forma de esgoto tratado 



Cenário com tratamento e  com reúso (1) 

(1) Aplicável a indústrias, condomínios, loteamentos,  edifícios comerciais, pequenas populações 

Consumo de água potável = 60% da necessidade  

Produção de 
esgoto  80 % da 

água potável 

Estação de Tratamento 
Compacta 

Esgoto tratado  80 % da água 
potável consumida 

Perdas  20% 

Retorno de 20% da água potável em 
forma de esgoto tratado 

Vaso sanitário  
consome  30% 
da demanda de 

água potável 

Rega de jardim 
 5% água 

potável 

Lavagem de 
pátios e ruas  

5% água potável 

Disponibilidade de 
 40 % da água potável 

Água tratada para reúso (2) 



- Fabricado em tanques de diâmetro de 2,5 m e 3,2m, em PRFV (plástico reforçado com fibra 

de vidro); 

- Alta proteção química para vazões diárias de 30,0 a 360,0 m³/dia atendendo até 2300 

usuários; 

- O processo de tratamento é continuo, composto por: 

 um reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB),  

 um filtro aeróbio de leito fixo (anel Pall) com difusão por bolhas finas  

 decantador secundário concêntrico com sistema de air lift para retorno automático de 

lodo para o UASB controlado pelo painel de comando; 

 A implantação pode ser feita tanto acima do nível do solo como enterrada em uma 

cisterna. 

Produtos Mizumo – Mizumo Tower 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 



Produtos Mizumo – Mizumo Tower 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 
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Produtos Mizumo – Mizumo Tower 



- É fabricado em tanques de diâmetro de 2,0 m, em PRFV (plástico reforçado com 
fibra de vidro); 

- Alta proteção química, serve para vazões diárias de 4,0 a 25,0 m³/dia atendendo até 
160 usuários; 

- O processo de tratamento é continuo composto por: 

 Dois reatores anaeróbios, filtro aeróbio de leito expandido (semi fluidizado) 
com difusão por bolhas finas; 

 Decantador secundário com sistema de air lift para retorno automático de 
lodo para a etapa anaeróbia, controlado pelo painel de comando; 

 O sistema de desinfecção por cloro está integrado ao produto; 

 A implantação para esta linha pode ser feita tanto acima do nível do solo como 
enterrada. 

Produtos Mizumo – Mizumo Business 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 



Etapa 
Anaeróbia 2 

Etapa 
Anaeróbia 1 

Etapa 
Aeróbia  

Decantação 

Bocais de inspeção 

Difusores 
de ar 

Entrada 

Saída 

Meio Suporte 

Caixa 
Cloradora 

Produtos Mizumo – Mizumo Business 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 



- É fabricado em tanques de diâmetro de 2,5m a 3,2 m, em PRFV (plástico reforçado com fibra 
de vidro); 

- Alta proteção química, serve para vazões diárias de 30,0 a 300,0 m³/dia atendendo até 1.900 
usuários; 

- O processo de tratamento é continuo composto por: 

 Dois reatores anaeróbios, dois filtros aeróbios de leito expandido (semi fluidizado) com 
difusão por bolhas finas; 

 Decantador secundário com sistema de air lift para retorno automático de lodo para a 
etapa anaeróbia, controlado pelo painel de comando; 

 O sistema de desinfecção por cloro está integrado ao produto; 

 A implantação para esta linha pode ser feita tanto acima do nível do solo como 
enterrada. 

Produtos Mizumo – Mizumo Plus 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 



Produtos Mizumo – Mizumo Plus 

 

Etapa Anaeróbia 1 

Difusores de ar 
Etapa Anaeróbia 2 

Etapa Aeróbia  

Meio Suporte 
“Anel Pall” 

Etapa de 
decantação  

Etapa 
Desinfecção  

Entrada 
Bocal de Inspeção Tubulação de 

retorno de lodo 

Sistema de “Air 
Lift” 

Saída 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 



Produtos Mizumo – Mizumo Plus 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 



Produtos Mizumo – Mizumo Family 

Soluções Mizumo para tratamento e reúso 



Capacidade das soluções Mizumo 

Volume de tratamento (m³/dia) 

1,6/3,2                   100           300         500       1.000       2.000           4.300                     10.000 

Indústrias 

pequeno/médio 

Hotéis e Pousadas 

Shoppings 

Hospitais 

Pequenos 

Condomínios 

Ind. Grande 

porte 

10 a 20                   800          2.400      4.000      8.000     16.000          33.000                    80.000 

Bairros 

Concessionárias estaduais e municipais 

Concessionárias privadas 

População atendida aproximada 

Grandes 

condomínios 

Pequenos distritos 

MIZUMO 



Case de reúso Comgás 

 Restauração da sede da empresa no Complexo do Gasômetro 

 Solução para 60 m³ /dia 

 Economia equivalente a 10.000l de água potável por dia 

 700 usuários por dia 

 Estação compacta Mizumo Plus 

Aplicação em: 

 indústrias 

 condomínios 

 edifícios comerciais 

 pequenas/médias populações 



Propostas para fomento do reúso 

1. Frente de ação em indústrias e grandes condomínios: 

A. Conscientização para uso racional 

B. Esclarecimento do potencial de água de reúso 

C. Disseminação de soluções técnicas e econômicas 

2. Estimular a implantação e uso de soluções descentralizadas: rapidez, 
flexibilidade e economia 

3. Legislação que induza o reúso para fins não potáveis. 

4. Incentivos fiscais aos aderentes: PIS/PASEP, Cofins, IPTU Verde, etc. 

5. Estimular a introdução de novas tecnologias no país. 

 



Contatos: 
Telefone: (14) 3405 - 3000 
mizumo@mizumo.com.br 
www.mizumo.com.br 

 

 

Muito obrigado! 


