
BR ECO SYSTEM – NM2 
ETE Modular



Quem Somos

 É uma empresa startup, fundada em 05/05/2017, que reúne décadas de experiência profissional de
diversos pesquisadores, institutos e universidades brasileiras.

 Através do apoio a três pilares:

1. Desenvolve estudos, pesquisas, soluções e serviços tecnológicos inovadores que atendam as

necessidades ambientais e sanitárias da sociedade contemporânea, com promoção do

desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação ambiental;

2. Busca soluções tecnológicas ambientais eficientes em tratamento e processamento de resíduos,

rejeitos e efluentes com o melhor custo/benefício e a mais elevada qualidade técnica; e,

3. É alinhada com as diretrizes manifestas das convenções, tratados e protocolos internacionais e

adequada às exigências do estatuto jurídico ambiental brasileiro

NM2 Tecnologia Ambiental



A equipe do projeto conta com o staff da NM2, complementado mediante convênio assinado pela
NM2 com a UERJ, com a equipe da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Gesar/UERJ.

O Diretor Presidente da NM2, Nicola Martorano Filho, possui ampla experiência em projetos na
área ambiental, tendo participado ativamente, e colaborando até os dias de hoje, no LaboPlan
(Laboratório de Políticas Ambientais e Territoriais da USP).

A equipe do GESAR que participa do projeto é composta por:

Norberto Mangiavacchi, Ph.D. Eng. Mec. U. Of Michigan, EUA.
José Pontes, Dr. em Física – U. Libre de Bruxelles, Pós-dout. em física – U. Complutense de Madrid.
Marcia M. Gomes, PhD Eng. Química - Royal Inst. of Technology-KTH, Pós-dout. em Tec.
Ambientais pela Kalmar/Linnaeus U.
Lia Teixeira, Dr. em Ciências (Microbiologia) - UFRJ, Pós-dout. em microbiologia ambiental - UFRJ.
Gustavo dos Anjos, Dr. em Eng. Mec. - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, Suiça,
Pós-doc. em Mec. Fluidos - Massachusetts I. of Technology, MIT, EUA.
Mariana E. Rocha, Doutoranda em Eng. Sanitária e Ambiental, UERJ.
Melissa M. F. Hartherly, Mestre em Eng. Ambiental, UFRJ.
Lívia M. Correa - Eng. Mec., UERJ.
Sonia M. F. Nina. Graduação R.H., U. Estácio de Sá.
Jorge S. Martins. Eng. Ele. , U. N. Lisboa.
Thais Lazarino, graduanda em Farmácia.

Equipe



 SABESP

 Unidade de Desenvolvimento Tecnológico – GESAR/UERJ

 CEDAE

 CAESB

 YARA FERTILIZANTES

 Instituições envolvidas:

o FINEP;

o UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro);

o FAESP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo);

o Governo do Estado de São Paulo;

Parcerias Envolvidas



PORQUE OPTAR PELA ETE BR ECO SYSTEM?
Desenvolver e aperfeiçoar tecnologias para sistema compacto e modular para estações 
de tratamento de efluentes residuais (esgoto) e resíduos sólidos (biosólidos/lodos): 

• baixo custo de implantação, operação e manutenção; 
• de fácil aplicabilidade;
• com geração de biogás e biofertilizante;
• auto-sustentável;
• enquadrada no contexto da economia circular; e,
• sem  geração de passivos ambientais e mau odor.

O projeto proposto se encontra em um nível de maturidade tecnológica elevado 



Classificação Qualitativa

RUIM

REGULAR

MUITO BOM

Análises Comparativas  Eficiência de Remoção



Classificação Qualitativa

RUIM

REGULAR

MUITO BOM

Análises Comparativas  Outros Parâmetros



Classificação Qualitativa

RUIM

REGULAR

MUITO BOM

Análises Comparativas  Outros Parâmetros



PORQUE OPTAR PELA ETE BR ECO SYSTEM?

Coleta para ETE Centralizada  Alto 
custo + Problemas variados para que o 
esgoto coletado chegue na ETE (Obras, 
estações elevatórias, etc...)

Coleta para ETE Descentralizada  Baixo 
custo + Alcance as localidades remotas 
e/ou comunidades de grandes centros 
urbanos
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Rápida e Fácil 
Implantação

CRONOGRAMA TÍPICO DE IMPLANTAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
Definição das configurações de interesse do projeto
Projeto básico e executivo
Desenvolvimento, construção e montagem
Testes de calibração
Implantação 
Operação



Nossa Tecnologia

Para o TRATAMENTO BIOLÓGICO são
empregadas técnicas de ecologia
molecular para identificar os
microrganismos e conhecer o potencial
metabólico envolvido no processo de
biodigestação anaeróbia de altas
eficiências e performance.

Este projeto está baseado no desenvolvimento e domínio de novas tecnologias, tais
como: ecologia molecular, eletroquímica, processos oxidativos avançados, automação e
modelagem computacional.

Tecnologia eletroquímica e processos
oxidativos avançados aumentam a
eficiência dos processos de
tratamento secundários e terciários
do efluente.



Tecnologias Envolvidas

A automação possibilita o controle dos
processos de forma econômica,
permitindo uma maior capilaridade na
aplicação dos métodos de controle e
viabiliza o funcionamento automático de
várias ECMs, gerenciadas por um único
centro de controle.

A modelagem computacional da
hidrodinâmica e cinética dos processos
anaeróbios utiliza ferramentas específicas
desenvolvidas em base a modelos dos
processos físicos, químicos e biológicos
permitindo a otimização e a operação
automática e eficiente das estações.



Afinal, porque optar pela BR Eco System?

+ Nenhuma solução disponível no mercado conjuga tantas vantagens de performance como
visto nos slides anteriores (os altos índices de remoção; geração de água de reuso, biogás, bio
fertilizantes; baixo CAPEX/OPEX, operação remota, auto-sustentabilidade energética, etc...).

+ As condições de CAPEX/OPEX levantadas nos casos mais adversos, ainda assim apontam
resultados que se sustentam e surpreendem. Em uma comparação direta, até 60% de
economia de investimentos pode ser obtida para tratar cada m³ de esgoto.

+ A configuração descentralizada evita; problemas fundiários, longas redes coletoras, estações
elevatórias, ou seja, minimiza o CAPEX e uma variedade de despesas futuras com OPEX.

+ A operação é simplificada e remota. As eventuais intervenções (manutenções preventivas
e/ou corretivas) afetam somente um micro território, ao invés do macro.

+ A unidade se aplica em regiões de difícil acesso sem que haja impacto maior sobre o custo
de implantação. Cada módulo tem vazão de tratamento de 65 m³/dia (0,75 litros/seg). Cada
módulo básico atende a 160/170 famílias (ou de 600 a 700 pessoas).

+ Os módulos podem ser acrescidos e montados horizontal e/ou verticalmente para adequar
cada demanda e espaço disponível para implantação.



Aguardamos suas Consultas para 

Demandas Específicas

Obrigado
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