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OBJETIVO: 
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TECMA®EPAR – Estação de Produção de Água de Reúso. 

Essa Estação de Tratamento Ultra Compacta utiliza o 

processo MBR (Membrane Bioreactor), capaz de 

remover, coloides, sólidos em suspensão, algas, 

bactérias, coliformes, vírus e outras macromoléculas, 

através de membranas semipermeáveis com poros de 

0,025 a 0,1 μm. 

Sua concepção reúne, de forma simultânea, o 

tratamento de esgotos sanitários e efluentes industriais 

ao reúso de água, produzindo uma água não potável 

com larga utilização. 

Foi desenvolvida para atender o 

mercado de Reúso de Água a partir 

do esgoto sanitário ou de efluentes 

industriais. O sistema integra toda 

a tecnologia necessária para o 

Reúso nas bacias sanitárias, para 

lavagem de ruas e avenidas e 

quando acoplada com nosso 

sistema TECMA®OR pode ser 

utilizada para fins mais restritivos, 

como torres de resfriamento, 

caldeiras, e processos produtivos 

em alguns setores industriais. 

Atende ao conceito de descarte 

zero, no qual todo efluente gerado 

é reciclado e reutilizado no próprio 

gerador. 

Figura 1 -EPAR-150 
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Vantagens: 

 Mobilidade – Toda solução 

montada em contêiner, 

facilmente deslocada. 

 Qualidade do Efluente 

Tratado – A tecnologia 

aplicada possui membranas 

submersas de Ultrafiltração 

que permite qualidade 

superior aos sistemas 

convencionais de tratamento 

de efluentes, incluindo a 

remoção de nitrogênio. 

 Menor “Footprint” – A EPAR 

trabalha com alta 

concentração de biomassa e 

não requer decantador, o 

reduz muito a área ocupada. 

 Automação – Operação 

completamente automática 

através de CLP com 

possibilidade de 

acompanhamento remoto.  

 Reúso – A água não potável 

produzida na EPAR pode ser 

aplicada diretamente em 

descargas de bacias 

sanitárias, lavagens em geral 

e irrigação. Quando associada 

ao nosso sistema SOR, 

possibilita que a água não 

potável seja utilizada em 

Torres de Resfriamento, 

Caldeiras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos : 

 Peneira Rotativa 

 Tanque de Equalização 

 Sopradores  

 Difusores 

 Membranas submersas 

 CIP - Membranas 

 Bombas centrífugas 

 Automação Completa da 

Planta 

 

 

 

 

 

Aplicações: 

 Pequenas e médias industrias 

 Shoppings Centers 

 Prédios Corporativos 

 Condomínios 

 Hotéis 

  Hospitais 

 Supermercados 

 Aeroportos 

 Instituições de Ensino 

 Estações Rodoviárias 

 Condomínios 

 Soluções temporárias 

 Reúso de Água 
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Modelos: 

Modelo Capacidade 
m³/d 

Carga (*) 
(Kg/d) 

Área  
(m²) 

EPAR 50 50 15 30 
EPAR 100 100 30 50 
EPAR 150 150 45 90 
EPAR 200 200 60 120 

 

 (*) Kg DBO5 20o. 

 

Materiais: 

Container ASTM A 36 
Bombas  Fo Fo 
Sopradores  Alumínio 
Peneira rotativa AISI 304 
Difusores de ar EPDM 
Membranas PVDF 
Estrutura membranas AISI 304 
Tanques PEAD 
Tubos e conexões AC / PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade da água tratada: 

Parâmetros  

DQO 30 mg/l* 
DBO5 < 5 mg/l 
SST < 3mg/l 
Nitrogênio Total < 10 – 15 mg/l 
Fósforo Total < 0,5 – 2mg/l 
Turbidez < 1NTU 
E.coli < 1000/100ml 

 

*DQO depende da fração não 

biodegradável 

 

Pode ser associado aos seguintes 

Produtos e Unidades: 

 TECMA®pH - Unidade de 

correção de pH 

 TECMA® FAD – Flotador por ar 

Dissolvido 

 TECMA®NF - Nanofiltração 

 TECMA®OR - Osmose Reversa 

 TECMA®PRESS - Sistema de 

Desaguamento de Lodos  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 -EPAR-200 


