
A SIGMA Tratamento de Águas fornece um amplo 
portfólio de equipamentos de linha periférica, 
atendendo às necessidades de cada processo. A 
Engenharia da Sigma realiza um trabalho contínuo no 
desenvolvimento de equipamentos, visando a 
elevada qualidade e o desempenho excepcional no 
atendimento à necessidade de cada cliente, 
garantindo e protegendo as etapas seguintes do 
processo de tratamento de águas e efluentes.
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O mercado vem apresentando novas aplicabilidades para esses equipamentos conforme eles vão sendo 
implementados em novas ETEs ou nas ampliações das já existentes e, para isso, a SIGMA possui diferentes tipos de 
equipamentos para remoção de lodo, de acordo com as características de cada planta do cliente e com mecanismos 
dedicados à necessidade singular de cada processo. Assim, por meio do esforço e dedicação em garantir um 
processo de seleção confiável e eficiente, a Engenharia da Sigma oferece um amplo portfólio de layout e perfis que 
são adaptados às necessidades locais de cada processo, garantindo a proteção das instalações nas etapas 
posteriores. A maior parte dos nossos equipamentos é construída em monoblocos, permitindo uma integração 
perfeita com estações novas ou existentes, em que todos os projetos são simulados e/ou testados em fábrica, para 
uma operação contínua de alto desempenho e confiabilidade nos sistemas de tratamento de águas e efluentes. 

TECNOLOGIA DE UNIDADES PERIFÉRICAS

Uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) é formada pelo conjunto de unidades de tratamento, 
equipamentos, órgãos auxiliares, acessórios e sistemas de utilidades, cuja finalidade conjunta é a 
redução das cargas poluidoras do esgoto sanitário e o adequado condicionamento da matéria 
residual, resultante do tratamento.
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Com o uso das unidades periféricas da SIGMA, a estação de tratamento contará com tecnologia de 
ponta, no que se refere ao atendimento de conceitos de proteção ambiental. Os recursos hídricos, que 
estão cada vez mais escassos, serão preservados, uma vez que a unidade fará todos os procedimentos 
necessários para que essa água possa voltar ao meio-ambiente.
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