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Quem conhece o seu objetivo encontra o caminho. Isto 

também é valido para o desenvolvimento de plantas de 

tratamento de águas residuais industriais complexas. 

Consultoria integral e posta em prática competente, são 

para nós tão evidentes como a concepção individual das 

exigências de cada situação local. Só assim haverá uma 

base segura para realizar investimentos no futuro. 

Para uma segurança sustentável da qualidade da água 

reciclada, assumimos nós mesmos o suporte da planta. 

tudo de uma mão

O nome aquadetox international significa tratamento de águas residuais, reciclagem e desinfeção de águas 

residuais de todo o tipo. Juntamente com a nossa competência central, como os sistemas de tratamento biológico 

de águas residuais, fazem parte do nosso Portfólio a análise de águas, apoio a projetistas e arquitetos no desenho 

de plantas industriais. 

A implantação de serviços individuais é tão importante como a preparação de conceitos e sua realização, 

incluindo os procedimentos de aprovação e comissionamento. Entre os nossos desafios favoritos, encontram-se 

as assim chamadas “águas residuais complexas”. Aqui se pede um espirito de inovação por parte de todos 

envolvidos. Mediante a construção das plantas piloto nas empresas cliente, obtêm-se os dados que serão a base 

para um conceito de limpeza orientada à pratica e aos sistemas tecnológicos disponíveis. 

O método biológico para assegurar o recurso 
natural água

As empresas podem assim beneficiar da nossa 

experiência acumulada. 

Segurança dos seus investimentos a largo 
prazo

Cumprimento garantido dos requisitos 
legais e regulamentários.

Funcionalidade garantida das exigências 
individuais.regulatory requirements

Água potável limpa é um dos recursos mais valiosos do nosso planeta. Um 

bem que deveria compensar qualquer tipo de cálculo de custo-benefício. 

Desde 1994 vivemos a nossa visão de ajudar a empresas de todo o mundo 

a ter água residual limpa nos seus ciclos de vida.

A água diz-nos respeito a todos
Visões para um bem 

limitado coletivo



Para contribuir a cada empresa com o tratamento e limpeza de águas residuais tão facilmente como possível, 

oferecemos soluções orientadas ao cliente na área da tecnologia biológica de águas e águas residuais, que definem as 

normas.

Com vista aos desenvolvimentos atuais, muitas empresas temem novas diretrizes legais para a proteção ambiental. 

Para nós, essas regulações são uma oportunidade de acompanhar essas inovações desde a sua origem na cabeça dos 

responsáveis, até à sua realização nas soluções orientadas para o futuro. 

A configuração dos nossos sistemas otimizados é possível devido a um desenho modular, o qual também resiste a 

mudanças do meio ambiente ou futuras mudanças operacionais. 

Know-how técnico e paixão – 
a essência do nosso sucesso

Águas residuais da industria metalúrgica

Plantas Piloto Resume do Portfólio com breve informação

Situação momentânea

Objetivo / Tarefa

Valores

Tipo de tratamento das águas residuais

Planta piloto

Implementação

Eliminação de 100% das águas residuais

Poupança nos custos de eliminação, valores limite, descarga para
a canalização

MHC, Fluoreto, pH

Biologia e processos combinados

2016

2018



Águas residuais da limpeza de tanques de depósitos para transporte

Situação momentânea

Objetivo / Tarefa

Valores

Tipo de tratamento das águas residuais

Planta piloto

Implementação

Evaporação em vácuo, custos elevados,excedência dos valores
 limite

Poupança nos custos de eliminação, valores limite, descarga para 
a canalização

MHC, Metais pesados

Biologia e processos combinados

2015

2017

Águas residuais da limpeza de maquinas de asfaltar

Situação momentânea

Objetivo / Tarefa

Valores

Tipo de tratamento das águas residuais

Planta piloto

Implementação

Nova construção

Poupança nos custos de eliminação, valores limite, descarga para 
a canalização

MHC, AOX

Biologia e processos combinados

2013

2015


