
PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES E 
TECNOLOGIAS



RESÍDUOSENERGIAÁGUAÁGUA



Gestão Ambiental

MÉTODOS E PRINCÍPIOS

ODS  - ACV

Nossa Consultoria utiliza modelos e princípios de

Gestão Ambiental, Ecologia Industrial e

Economia Circular para entregar as melhores

soluções de Gestão de Aspectos Ambientais

com foco em redução de desperdícios,

circulação de recursos e geração de impactos

ambientais positivos.

LAIA e ACV

Ecologia Industrial Fluxos de Energia e Materiais

Economia Circular Princípios e Critérios C2C

Evolução contínua para a Efetividade



ÁGUAÁGUA

Consultoria em processos

Tratamento de Água:

✓ Aumento na qualidade da água de processo;

✓ Redução de consumo de químicos para tratamento de

água;

✓ Reuso de Água;

✓ Redução de consumo de Água

Tratamento de Efluentes:

✓ Aumento de eficiência de remoção de contaminantes;

✓ Redução de consumo de químicos para tratamento de

efluente;

✓ Reuso de Efluente tratado;

✓ Redução de geração de efluente



ÁGUA

Desenvolvidos de 

acordo com a 

necessidade de 

aplicação visando a 

Sustentabilidade

Tratamento de EfluentesTratamento de Água

✓ Filtros de Areia e Carvão Ativado;

✓ Abrandador;

✓ Troca Iônica;

✓ Membranas de ultrafiltração

✓ Osmose Reversa

✓ Físico-químico

✓ Lodos Ativados

✓ Reatores Anaeróbios

✓ MBBR

✓ MBR

Parceiro

Sistemas



ÁGUA
BIOTECNOLOGIA

✓ Promove um processo de fermentação antioxidante benéfico;

✓ Acelera a decomposição da matéria orgânica;

✓ Promove o equilíbrio da flora microbiana do meio aquático.

Parceiro

Aplicações:

✓ Aumento de eficiência e performance dos sistemas;

✓ Aumento da capacidade de tratamento;

✓ Aumento da digestão e da remoção do lodo sedimentado;

✓ Eliminação de odores;

✓ Estabilização do sistema de tratamento;

✓ Eficiência na descontaminação de rios;

✓ Redução de geração de resíduo em caixa de gordura



ENERGIA

Consultoria em processos

✓ Redução de consumo de energia;

✓ Reaproveitamento energético;

✓ Inventário de Emissões;

✓ Mudanças Climáticas.

Soluções em Eficiência Energética

✓ Refrigeração;

✓ Climatização



ENERGIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Soluções em Eficiência Energética



RESÍDUOS

Consultoria em processos

✓ Redução de geração de Resíduos;

✓ Desenvolvimento de parceiros para cadeia de Economia

Circular;

✓ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

✓ Redesenhar processos para redução/eliminação de

resíduos químicos e tóxicos;

✓ Redução de volume de lodo de ETE;

✓ Secagem de lodo de ETE;

✓ Compostagem de resíduos orgânicos.



RESÍDUOS CERTIFICAÇÃO LIXO ZERO

Soluções em Eficiência Energética



RESÍDUOS ECONOMIA CIRCULAR

Soluções em Eficiência Energética



RESÍDUOS SECAGEM DE LODO

AEROSATA

Soluções em Eficiência Energética

✓ Concentração de sólidos final no mínimo de 50-60%

podendo ser mais;

✓ Produto final pode ser utilizado como substrato orgânico

ou biomassa para caldeira;

✓ Não precisa de cobertura;

✓ Não precisa de piso concretado, apenas solo

compactado;

✓ Não gera odor*

✓ Baixo custo operacional.

Parceiro



RESÍDUOS SECAGEM DE LODO

LEITO DE SECAGEM COM PISO DRENANTE

Soluções em Eficiência Energética

✓ Até 70% de redução de volume de lodo após 1h do descarte

do lodo;

✓ Acima de 90% de teor de sólidos para o lodo aeróbio digerido

a partir de 21 dias;

✓ Acima de 60% de teor de sólidos para lodo anaeróbio a partir

de 24 dias;

✓ Facilidade operacional;

✓ Sistema com baixo custo operacional.



TREINAMENTOS

✓ Fornecemos treinamentos sobre gestão

ambiental, gestão de água e resíduos,

Sustentabilidade, ODS e Economia Circular

✓ O Processo Mutação Sustentável permite

identificar todas as oportunidades dentro do

processo e evoluir de uma forma dinâmica e

equilibrada para permitir a Sustentabilidade da

empresa.

✓ Dentro da nossa proposta de valor ainda está

incluso a Cultura de Sustentabilidade e

Regeneração



www.mutacaosustentavel.com@mutacaosustentavel


