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Conheça a

Você sabia que apenas 45% do esgoto gerado no Brasil 
passa por tratamento. Isso quer dizer que os outros 55% 
são despejados diretamente na natureza, o que 
corresponde a 5,2 bilhões de metros cúbicos por ano ou 
quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia. É o que 
aponta um novo estudo do Ins�tuto Trata Brasil.
(Por Clara Velasco, G1 2018).

 
Esta é uma realidade para a população que reside em 
regiões rurais ou mais afastadas das grandes 
metrópoles, que recorrem a outras medidas para sanar 
seus problemas como, por exemplo, a u�lização de 
fossas sép�cas. Por sua vez, estas funcionam como 
unidades de tratamento primário de esgoto domés�co, 
com o obje�vo de purificar a água proveniente dos 
ralos, pias e vasos sanitários da residência, e devolvê-la 
ao meio ambiente com o mínimo de impacto ambiental 
possível.

No entanto, são poucas as pessoas que instalam suas 
fossas sép�cas com todo o aparato necessário para que 
este obje�vo seja cumprido. A maioria instala somente 
o tanque de alvenaria e tubulações necessárias para 
fazer com que o esgoto chegue até a fossa. Com isso, o 
esgoto não pode ser tratado e, muitas vezes, acaba 
infectando os lençóis freá�cos que estão no entorno da 
residência/estabelecimento.

Outra desvantagem é a necessidade do uso de 
caminhões limpa-fossa para remoção do lodo 
acumulado, que enche o reservatório, fazendo 
necessário esvaziá-lo de tempos em tempos para evitar 
transbordos e gerando custos.

Assim como a fossa sép�ca, a MiniETE e MonoETE 
SISNATE® também tem o obje�vo de tratar a água e 
devolvê-la ao meio ambiente de forma não-prejudicial, 
porém sua fabricação permite que isto seja feito com  
eficiência acima da legislação causando menos dano ao 
meio ambiente.

Você que u�liza o sistema fossa + filtro e enfrenta 
problemas como:  mau cheiro, infiltração, vazamento, 
entupimento e principalmente não está contente com o 
tratamento final do seu esgoto, a solução ideal para 
acabar com estes problemas é subs�tuir seu atual 
s istema por um s istema mais  desenvolvido 
tecnologicamente e de fácil manutenção, evitando 
eventuais transtornos.

Se você quer se livrar dos problemas listados 
anteriormente é necessário empenhar-se em subs�tuir 
seu conjunto de fossa + filtro por um Estação Compacta 
para o Tratamento de Esgoto. 

Nossa empresa oferece ao mercado opções de 
tratamento de esgoto muito eficazes. A Mini ETE e 
Mono ETE SISNATE®, que por sua vez tem uma forma 
simplificada de implantação e funcionamento, possui 
um excelente tratamento dos efluentes sanitários 
gerados em residências e estabelecimentos com sua 
função autolimpante.

Diferente da fossa e filtro, o sistema SISNATE® trata o 
efluente e o descarta sem impactar o meio ambiente, 
dispensando o uso de caminhões limpa-fossa. 

A Biotecnologia SISNATE® é registrado no IBAMA.
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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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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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