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Conheça a SISNATE®

Sistema Natural de Tratamento de Efluentes

Somos uma empresa especializada em tratamento de 
água e efluentes. Com uma tecnologia ambientalmente 
segura e eficaz devolvemos água limpa ao meio 
ambiente. Desenvolvemos projetos, instalamos e 
prestamos suporte em estações de tratamento de 
esgotos e efluentes diversos. Temos a solução 
sustentável para tratamento da água e sua reu�lização. 

U�lizamos tecnologias de ponta para criar produtos 
com baixo consumo de energia, de fácil operação com 
sistemas compactos e eficientes, minimizando passivos 
ambientais e respeitando a natureza .

  A SISNATE® conta hoje com um parque fabril moderno, 
laboratório com equipamentos e aparatos de úl�ma 
geração, pessoal qualificado que garante a eficácia nos 
serviços e produtos. O sonho de seu fundador e 
inventor, Galdino Santana de Limas hoje é realidade em 
diversas regiões do país.

Atualmente a empresa está localizada no Sul do Brasil, 
no município de Laguna - SC, atendendo demandas de 
todo território nacional. Contamos com uma equipe de 
profissionais altamente capacitados na área com mais 
de 20 anos de experiência desenvolvendo projetos   
conforme a necessidade de cada cliente, sempre 
respeitando as legislações e normas brasileiras 
vigentes. São centenas de projetos instalados pelo 
Brasil, devolvendo milhares de litros de água limpa para 
o meio ambiente.

Temos as melhores soluções para o tratamento de água 
e efluentes, gestão de estações de tratamento e 
garan�a de qualidade de vida de nossos clientes. Tudo 
com sustentabilidade social, ambiental e o melhor custo 
bene�cio.

O Objetivo é Proteger a Água

Nas úl�mas décadas a humanidade vem perdendo 
recursos hídricos a uma velocidade alarmante. Com 
apenas 0,07% da água do mundo disponível para 
consumo é seguro afirmar: nosso planeta tem sede. 
Empresas no mundo todo gastam bilhões de dólares em 
instalações para reu�lização de água com a intenção de 
reverter essa situação, no entanto muitos dos processos 
tem custos altos, produzem muitos resíduos, são 
demorados ou pouco eficazes. Analisando o futuro 
pouco promissor que a situação atual parece 
apresentar, a SISNATE® encontrou na natureza uma 
solução sustentável e eficiente para a reu�lização da 
água.

A Solução SISNATE®

Com a intenção de auxiliar na evolução dos sistemas de 
tratamento atuais, a SISNATE® u�liza agentes a�vos 
existentes em plantas tropicais que retém, reagem e 
eliminam os elementos poluentes das águas, desta 
forma deixamos que a natureza trabalhe a favor de si 
mesma na descontaminação da água possibilitando sua 
reu�lização.

Este método age de forma rápida, sem nenhum 
impacto ambiental, eliminando resíduos, sem 
desperdício e com baixo custo operacional. 

Com o sistema SISNATE® o inves�mento realizado é 
recompensado pelo resultado final – água de qualidade 
para voltar ao ciclo natural do meio ambiente. Baixa 
manutenção, área reduzida para instalação dos 
equipamentos, evitando gastos desnecessários com 
grandes áreas de terra.

02

Água é qualidade de vida,

Água limpa é SISNATE®

A Biotecnologia SISNATE®

A Sisnate® se destaca através da efe�vidade de seu trabalho em prol da natureza e oferece um serviço de baixo 
custo e alto rendimento. Nosso obje�vo é ter um sistema de reu�lização de água prá�co e funcional.
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TECNOLOGIA SISNATE®

EFICIÊNCIA COMPROVADA 
A comprovação do sistema vem na prá�ca, entretanto nos processos legais deve-se ter 
autorizações, cer�ficações e comprovantes para que se possa atuar dentro da sociedade. Por 
isso mais do que disponibilizar uma tecnologia inovadora e sustentável, a Sisnate® é uma 
empresa cer�ficada para fazer instalações e manutenções de seus aparelhos em qualquer �po 
de residência, indústria ou comércio.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS SISNATE

• Sistema totalmente natural e sem adição de produto químico nos reatores biológicos;
• Baixo custo de energia elétrica;
• Operação simplificada;
• Estações super compactas para pequenas e grandes vazões;
• Menor demanda de área para instalação;
• Sem geração de lodo orgânico;
• Reu�lização do efluente tratado após processo de desinfecção;
• Atende segundo as legislações vigentes e Resolução CONAMA  430/11;
• Melhor relação custo/bene�cio do mercado;
• Aumento da eficiência pelo tempo de maturação;

www.sisnate.com.br
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ETE’s compactas com Fabricação própria

Tecnologia BioBox

DESCONTAMINAÇÃO E REDUÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA COM BIO BOXES SISNATE®

As Bio boxes da Sisnate® u�lizam uma biotecnologia 
inovadora. Inserimos caixas modulares em sua planta 
de tratamento já existente para auxiliar na redução e 
oxidação da carga orgânica e demais compostos 
presentes nos afluentes. No interior das caixas 
modulares é inserida a biomassa vegetal a�vada com 
colônias microbianas isoladas em laboratório sem 
sofrer qualquer modificação em sua estrutura de DNA, 
contemplando assim, a biotecnologia Sisnate®
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BioDigestor SISNATE
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Edificação Contribuição de 
esgoto diária l/dia 

Nº de 
pessoas 

Residências com alto consumo de água 160 3 
Residências com médio consumo de água 130 4 
Residências com baixo consumo de água 100 5 

Conforme NBR 7229/93 e NBR 13.969/97. 

 
Dimensões: 

           
 

 O Biodigestor SISNATE® é o primeiro sistema de 
tratamento de esgoto residencial do Brasil com a�vador 
biológico. É um sistema compacto e de simples 
instalação, subs�tui o uso de fossas e filtros. 
 O Biodigestor SISNATE® vem com a�vador 
biológico que acelera o processo de decomposição 
biológica da matéria orgânica, por isso seu tratamento é 
mais eficiente em relação a outros fabricantes. 
 O Biodigestor SISNATE® é fabricado em PRFV 
100% impermeável e possui um exclusivo sistema de 
extração do lodo, dispensando defini�vamente o uso do 
caminhão limpa fossa.

APLICAÇÃO

Residências, instalações comerciais, sí�os ou qualquer 
outra aplicação que necessite realizar o tratamento de 
esgoto do �po domiciliar.

 Domicílios: atende até 5 pessoas.

 Ponto comercial (com 1 banheiro e 1 pia): atende até 10 
pessoas.
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Mini ETE Sanitária

Aplicação

A MiniETE SISNATE® atende a residências e pequenos sí�os ou qualquer outra aplicação que necessite realizar o 
tratamento orgânico de esgoto sanitário com baixo custo de operação.

Conforme Tabela 3 da NBR 13969:1997 a MiniETE SISNATE® se enquadra a u�lização em residências de baixo 
padrão (classe c) para até 5 pessoas com capacidade de tratamento volumétrica de até 1m³/dia.
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Mono ETE Sanitária

Aplicação

A MonoETE SISNATE® atende a residências, instalações comerciais, fazendas, sí�os ou qualquer outra aplicação que 
necessite realizar o tratamento orgânico de esgoto sanitário com baixo custo de operação.

Conforme Tabela 3 da NBR 13969:1997 a MonoETE SISNATE® se enquadra a u�lização em residências de alto 
padrão (classe A) de até 20 pessoas com capacidade de tratamento volumétrica de até 3,5m³/dia.
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Foto: ETE Condomínio Aldebaran Ville em Teresina - PI Foto: ETE Shopping Caruaru em PE

3D ETE de concreto 8 estágios 3D ETE de concreto 4 estágios

E T Estação de ratamento de uente Sanitário
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Aplicação

Sistema para tratamento de esgoto sanitário para 
residências, conjuntos habitacionais, condomínios, 
ins�tuições,  hotéis ,  pousadas,  restaurantes, 
a e ro p o r to s ,  s u p e r m e rca d o s ,  a u ta rq u i a s  d e 
saneamento, centros comerciais, canteiros de obras e 
diversos outros segmentos. 

Estações compactas e modulares em PRFV com melhor 
aproveitamento de área �sica. Estações em concreto 
para projetos de grandes capacidades de acordo com a 
necessidade específica de cada cliente com o melhor 
aproveitamento de área disponível.

Vantagens e Benefícios

• Totalmente natural e sem adição de produtos 
químicos nos reatores biotecnológicos;

• Não há produção de sólidos (lodo);
• Sem geração de odor;
• Baixa demanda de área para implantação;
• Não requer manutenção nos reatores 

biotecnológicos;
• ETE’s compactas e de grande porte;
• Atende as legislações ambientais vigentes;
• Não consome energia elétrica;
• Aumento da eficiência do sistema devido processo 

de maturação;
• Melhor relação custo / bene�cio do mercado;
• Permite sua reu�lização após processo de 

desinfecção;
• Descarte do efluente tratado em corpo receptor 

conforme as normas vigentes.

Foto aérea: ETE Conjunto Habitacional Alegria 32.000 usuários - Teresina PI
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Foto aérea: ETE Conjunto Habitacional Alegria 32.000 usuários - Teresina PI



E T Estação de ratamento de uente Industrial

Aplicação

Sistema para tratamento de esgoto industrial para 
lavanderias, indústrias (diversas modalidades), 
suinocultura, la�cínios, celulose e papel, frigoríficos, 
aterros sanitários (chorume), postos de combus�veis, 
hospitais e diversos outros segmentos. 

Estações compactas e modulares em PRFV com melhor 
aproveitamento de área �sica. Estações em alvenaria 
para projetos de grandes capacidades. A quan�dade e o 
dimensionamento da estação de tratamento poderá 
variar de acordo com a necessidade específica de cada 
cliente. 

Projetos elaborados de acordo com as necessidades e 
especificidades de cada cliente com o melhor 
aproveitamento de área disponível.

Vantagens e Benefícios

• Totalmente natural e sem adição de produtos 
químicos nos reatores biotecnológicos;

• Não há produção de sólidos (lodo);
• Sem geração de odor;
• Baixa demanda de área para implantação;
• Não requer manutenção nos reatores 

biotecnológicos;
• ETE’s compactas e de grande porte;
• Atende as legislações ambientais vigentes;
• Não consome energia elétrica;
• Aumento da eficiência do sistema devido processo 

de maturação;
• Melhor relação custo / bene�cio do mercado;
• Permite sua reu�lização após processo de 

desinfecção;
• Descarte do efluente tratado no corpo receptor 

classe II.
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Obs.: O leiaute, dimensionamento e a quan�dade de equipamentos u�lizados no processo de tratamento de cada ETE poderá variar de acordo com cada 
necessidade. Nossos projetos são  elaborados de acordo com as necessidades e especificidades de cada cliente com o melhor aproveitamento de área 
disponível. Para maiores informações e detalhes técnicos consulte nosso departamento comercial.
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E T Estação de ratamento de uente Industrial

Aplicação

Sistema para tratamento de esgoto industrial para 
lavanderias, indústrias (diversas modalidades), 
suinocultura, la�cínios, celulose e papel, frigoríficos, 
aterros sanitários (chorume), postos de combus�veis, 
hospitais e diversos outros segmentos. 

Estações compactas e modulares em PRFV com melhor 
aproveitamento de área �sica. Estações em alvenaria 
para projetos de grandes capacidades. A quan�dade e o 
dimensionamento da estação de tratamento poderá 
variar de acordo com a necessidade específica de cada 
cliente. 

Projetos elaborados de acordo com as necessidades e 
especificidades de cada cliente com o melhor 
aproveitamento de área disponível.

Vantagens e Benefícios

• Totalmente natural e sem adição de produtos 
químicos nos reatores biotecnológicos;

• Não há produção de sólidos (lodo);
• Sem geração de odor;
• Baixa demanda de área para implantação;
• Não requer manutenção nos reatores 

biotecnológicos;
• ETE’s compactas e de grande porte;
• Atende as legislações ambientais vigentes;
• Não consome energia elétrica;
• Aumento da eficiência do sistema devido processo 

de maturação;
• Melhor relação custo / bene�cio do mercado;
• Permite sua reu�lização após processo de 

desinfecção;
• Descarte do efluente tratado no corpo receptor 

classe II.
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Obs.: O leiaute, dimensionamento e a quan�dade de equipamentos u�lizados no processo de tratamento de cada ETE poderá variar de acordo com cada 
necessidade. Nossos projetos são  elaborados de acordo com as necessidades e especificidades de cada cliente com o melhor aproveitamento de área 
disponível. Para maiores informações e detalhes técnicos consulte nosso departamento comercial.
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Sistema de Reúso

Aplicação

Após o tratamento do esgoto sanitário, temos a opção 
de tratamento com reúso, com a possibilidade de 
u�lizar o efluente descartado na lavagem de pisos e 
calçadas, regas de jardins e gramados, lavagem de 
veículos, ruas, entre outros.
Para isso, é realizado o armazenamento do efluente 
tratado e com nosso sistema de reúso pode-se dar uma 
finalidade mais nobre ao uso da água, passando a dispor 
de uma nova fonte e por consequência reduzindo 
custos.

O uso previsto de tal efluente tratado é dividido em duas 
classes conforme NBR 13969/1997:

•  Classe II: lavagem de pisos e calçadas e regas de jardins 
e gramados.
•  Classe III: descarga dos vasos sanitários.

Vantagens e Benefícios

• Adequação às legislações ambientais vigentes;
• Economia no uso de água;
• Produto compacto;
• Fácil instalação e operação;
• Sem geração de odor;
• Baixa demanda de área para implantação;
• Melhor relação custo / bene�cio do mercado;
• Preservação Ambiental.

15

Obs.: O leiaute, dimensionamento e a quan�dade de equipamentos u�lizados no processo de tratamento de cada ETE poderá variar de acordo com cada 
necessidade. Nossos projetos são  elaborados de acordo com as necessidades e especificidades de cada cliente com o melhor aproveitamento de área 
disponível. Para maiores informações e detalhes técnicos consulte nosso departamento comercial.

Fluxograma
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Nossos Serviços

• Tratamento de água;
• Tratamento de efluentes sanitários;
• Tratamento de efluentes industriais;
• Aplicação de tecnologias e gestão de estações de tratamento de efluentes diversas;
• Projetos e soluções sob medida para gestão de resíduos líquidos;
• Unidade de tratamento compactas em PRFV;
• Unidade te tratamento em contêiner;
• Prestação de serviços em estações de tratamento de efluentes existentes.

LABORATÓRIO PRÓPRIO

Teste de Tratabilidade e Análises, com o obje�vo de iden�ficar a melhor solução para seu efluente, seguindo todas 
as normas ambientais vigentes.

17

Acreditamos que a longevidade de nossos negócios só é possível se es�vermos focados em crescimento de 
forma responsável, construindo relações fortes e duradouras com nossos clientes e contribuindo de forma 

posi�va para o meio ambiente e para as comunidades onde atuamos, buscando promover inicia�vas 
socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas.



16

Nossos Serviços

• Tratamento de água;
• Tratamento de efluentes sanitários;
• Tratamento de efluentes industriais;
• Aplicação de tecnologias e gestão de estações de tratamento de efluentes diversas;
• Projetos e soluções sob medida para gestão de resíduos líquidos;
• Unidade de tratamento compactas em PRFV;
• Unidade te tratamento em contêiner;
• Prestação de serviços em estações de tratamento de efluentes existentes.

LABORATÓRIO PRÓPRIO

Teste de Tratabilidade e Análises, com o obje�vo de iden�ficar a melhor solução para seu efluente, seguindo todas 
as normas ambientais vigentes.

17

Acreditamos que a longevidade de nossos negócios só é possível se es�vermos focados em crescimento de 
forma responsável, construindo relações fortes e duradouras com nossos clientes e contribuindo de forma 

posi�va para o meio ambiente e para as comunidades onde atuamos, buscando promover inicia�vas 
socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas.



18

Projetos Realizados

ETE Fraiburgo

ETE SATC

ETE Condomínio Aldebaran Ville

Localização:
Ano do Projeto:
Tipo de Tratamento:      
Tipo de ETE: 
Vazão:

Fraiburgo - SC
2009
Efluente Sanitário
Tanques PRFV
360 m³/dia

Alguns de nossos projetos realizados ao longo dos 
anos trabalhando na área de Saneamento.

Localização:
Ano do Projeto:
Tipo de Tratamento:      
Tipo de ETE: 
Vazão:

Criciúma SC
2008
Efluente Sanitário
Alvenaria
47 m³/dia

Localização:
Ano do Projeto:
Tipo de Tratamento:      
Tipo de ETE: 
Vazão:

Teresina PI
2017
Efluente Sanitário
Tanques PRFV
360m³/dia

19

ETE Habitacional Alegria

ETE Terminal Messejana

ETE São Miguel do Gostoso

Localização:
Ano do Projeto:
Tipo de Tratamento:      
Tipo de ETE: 
Vazão:

Teresina PI
2012
Efluente Sanitário
Alvenaria
3200 m³/dia (37,04 l/s)

Localização:
Ano do Projeto:
Tipo de Tratamento:      
Tipo de ETE: 
Vazão:

Fortaleza CE
2018
Efluente Sanitário
PRFV
15 m³/dia

Localização:
Ano do Projeto:
Tipo de Tratamento:      
Tipo de ETE: 
Vazão:

São Miguel do Gostoso RN
2017
Efluente Sanitário
Alvenaria
2.204 m³/dia (25,51 l/s)
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Rodovia SC 436, Nº 217 - Bairro Industrial
CEP 88790-000 Laguna - SC | Brasil

+55 48 3 644 6466
contato@sisnate.com.br

www.sisnate.com.br

Trabalhamos com o  para reúso, águas cinzas, águas de chuvas e . Tratamento de Água Esgoto Sanitário

Preservação ambiental e economia dos custos com a água e efluentes.

SISNATE
Sistema Natural de Tratamento de Efluentes

®
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