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FILTROS

BRBRBR
QUEM

SOMOS?
A empressa é composta por
uma equipe multidisciplinar de
pesquisadores colaboradore e do
pesquisador idealizador do projeto.

FILTRO
SUSTENTÁVEL

Objetiva diminuir ou mitigar o

despejo de efluentes

contaminados no meio,

atendendo às resoluções

do CONAMA e ainda superar

o déficit sanitário com sua

alternativa igualmente

eficiente e mais econômica de

filtragem para os efluentes e

REAPROVEITAR A ÁGUA

POTENCIAL
SUSTENTÁVEL

O Brasil é um país privilegiado pela

disponibilidade de cerca de 14% de água doce

das reservas mundiais. OS MUNICÍPIOS E

EMPRESAS FINANCIAMENTOS  AMBIENTAIS.

SUSTENTABILIDADE É O CAMINHO .

Conta ainda com 12 bacias hidrográficas, cada

uma dessas com seus rios que possuem tão vasta

importância social, cultural e econômica.

Dessa forma, é uma estratégia e essencial repensa

a devolução de forma apropriada desse uso

humano do recurso ao corpo d´água natural, ou

ainda o reuso tão importante para campos como o

de agricultura e o da indústria brasileira.

FILTRO SUSTENTÁVEL DE FLUXO
DESCEDENTE HORIZONTAL DE
MÚLTIPLAS CAMADAS PARALELAS
GRANULAR PARA TRATAMENTO DE
ESGOTO DOMÉSTICO DE PEQUENAS
INDÚSTRIAS    (PATENTEADO) R

SUSTENTABILIDADE
REUSO DE ÁGUA

EFLUENTES
ECONOMICIDADE

APLCAÇÕES
Atendendo a Resolução
do CONAMA 430/2011

Tratamento de Esgoto doméstico e Industrial

Tratamento de água 

Tratamento de água para fins de reúso 
não potável

TECNOLOGIA 
RECONHECIDA

aFiltros aprovados na 1  Fase do Edital Nacional

do ideias inovadoras da FACEPE/Ministério 

da Ciência e Tecnologia. Programa Centelha. 

Atendemos em todo

Território Nacional

VANTAGENS DE USO

FILTRO
SUSTENTÁVEL

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL:

ECONOMIA DE
INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO:

Tecnologia que

dispensa a utilizaçção de

bombas para

deslocamento vertical

do uxo. Com isso, há

uma redução nos

serviços de instalação e

manutenção do ltro

sustentável.

Garantia de retorno

adequado do

euente que estava

contaminado para o 

meio ou para reuso

para ns não 

potáveis.

POTENCIAL DE ATENDER UM AMPLO MERCADO

Atende aos usos residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. Isso porque o

ltro pode ser fabricado em diferentes tamnahos e materiais, conforme seja mais

conveniente para cada uso ou região.


