
ECONOMIA CIRCULAR: DE 
PLANTAS DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO PARA BIOFÁBRICAS

P A L E S T R A N T E :

FLAVIO JAVARES LEMOS



transição de uma economia linear 
para uma economia circular

energia de fontes finitas energia de fontes renováveis
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no saneamento, a mudança de paradigma: de plantas de 
tratamento de esgoto para as biofábricas

DA GESTÃO DE 

RECURSOS À 

MONETIZAÇÃO 

DE RECURSOS
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economia circular é o 
futuro presente

BIOFÁBRICAS

100% autogeração

Água limpa

Biossólidos

0% PoluiçãoBiogás

100% waste to energy

processos

de esgoto descontaminado
tranformamos seu resíduo

em energía.

BIOFÁBRICAS

A Cidade
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como funciona?



coleta do esgoto



tratamento dos efluentes



digestão



cogeração e tratamento do biogás



Injeção na rede de distribuição



Aguas Andinas: o cliente

Maior empresa 

de serviços de 

água do Chile

100% de 

cobertura de 

água potável

Cobertura de 

100% de coleta 

e tratamento de 

esgoto



...e seus desafios

Zero Fonte de Energia: visar o consumo zero de energia não renovável para 

a operação de suas plantas de purificação cujos processos requerem 

energia elétrica e térmica.

Zero Resíduo: visar a ausência da produção de resíduos, desenvolvendo as 

ações de Redução, Reuso e Reciclagem

Reuso de Água Tratada: visar o reuso integral da água tratada pelas ETEs, com a 

instalação dos tratamentos complementares requeridos. 

Zero Impacto Negativo: visar a redução completa dos impactos negativos das ETEs

e ao desenvolvimento de seus impactos positivos.





benefícios

Eliminação do excesso de 

nitrogênio e alto rendimento de 

eliminação de nitrogênio, em 

temperaturas habituais nos retornos 

(por volta dos 30°C)

O tratamento de nitrogênio é 

inócuo sobre os tratamentos 

biológicos existentes e tem baixo 

consumo energético

Obtenção de uma produção 

energética renovável, de alto 

valor a um baixo custo

Autonomia e segurança 

energética frente à estabilidade 

de fornecimento e evolução dos 

preços futuros da energia

Com um sistema (Mapocho) habilitado para 

suprir a planta e também pode abastecer as 

redes principais do abastecimento de 

energia de Santiago.



OBRIGADO!


