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Etapas que serão abordadas

Apresentação da empresa;

A importância da água de reuso;

Projeto de recuperação florestal na ETE-Mogi Mirim;

Qualidade do esgoto tratado na ETE-Mogi Mirim;

Instalação e utilização de água de reuso;

Volume consumido de água potável e de reuso;

Impactos positivos do projeto;
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Apresentação da empresa

✓ Localização: Município de Mogi Mirim;

✓ População: 90 mil hab.;

✓ Tipo de processo da ETE: Lodo ativado com 

aeração prolongada;

✓ Vazão de Tratamento: 150l/s;

✓ População atendida: 65%;

✓ Início de operação: 06/2012;

✓ Acionistas: GS Inima Brasil, Sabesp e ECS.



Importância da Água de Reuso

A escassez de água afeta mais de 40% da

população mundial, sabendo que é um recurso

essencial para manutenção da vida,

precisamos mudar nosso conceito com relação

a esse recurso.

Ele não é infinito!!



Projeto de recomposição florestal na ETE-Mogi Mirim 

✓ Exigência da LO: Realização do  plantio de 2550 

mudas de árvores nativas;

✓ Dificuldades encontradas: insuficiência de água

para irrigação;

✓ Disponibilidade de recurso: excelente qualidade

do esgoto tratado na ETE-Mogi Mirim;



Qualidade do tratamento de esgoto da ETE-Mogi Mirim

✓Plano de monitoramento;

✓Cuidados com o afluente da ETE;

✓Alta eficiência de remoção de DBO;

✓Remoção de nutrientes;

✓ Inativação dos microrganismos

patogênicos;



Instalação e utilização do reuso na ETE

INSTALAÇÃO

No projeto foram utilizados

800m de PEAD, bomba

centrífuga de multiestágio,

transdutor de pressão para

controle automático e

conversor de frequência.

UTILIZAÇÃO - IRRIGAÇÃO

Toda área verde da SESAMM é irrigada

com água de reuso, bem como o

sucesso do projeto de recuperação de

árvores nativas.

UTILIZAÇÃO - PROCESSO

A água de reuso também é utilizada

no processo produtivo para

preparação de polímero na

desidratação de lodos, limpeza do

canal de gordura, lavagem de

equipamentos e pisos.



Consumo de água potavel e de reuso



Impactos positivo do projeto

✓ Preservação recurso natural (equivalente ao consumo de 309 

pessoas/mês);

✓ Recuperação da área verde desmatada na Construção da 

ETE;

✓ Reequilíbrio ambiental com a fauna Silvestre (macaco sagui, 

tucanos, lebres, entre outros);

✓ Redução do custo com consumo de água;

✓ Multiplicação da prática em outras unidades;

✓ Imagem positiva da empresa perante a comunidade, 

acionista, cliente.



OBRIGADO!

Contato 
E-mail: Sirlei.brignoli@sesamm.com.br 
Telefone: (19) 3815-3105 


