
A SIGMA Tratamento de Águas possui um amplo 
portfólio de sistemas de tratamento, atendendo às 
necessidades de cada processo. A Engenharia da 
Sigma realiza um trabalho contínuo no 
desenvolvimento de sistemas e 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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TECNOLOGIA DE SISTEMAS

O portfolio de sistemas, equipamentos e soluções da Sigma conta com soluções de tratamento de 
água e efluentes com excelentes tecnologias, dentre as quais podem ser destacadas: 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COMPACTA (ETA) – Tecnologia consolidada que possibilita o fornecimento 
e instalação de um sistema de tratamento de água metálico e compacto, dimensionado conforme as normas 
brasileiras aplicáveis para a obtenção de potabilidade ou uso industrial. As etapas do tratamento compreendem 
dosagem de produto químico, mistura rápida, floculação, decantação, filtração, desinfecção e correção de pH. 
Esta solução tem aplicação em diversas áreas industriais, assim como no abastecimento público. 

SISTEMA DE TRATAMENTO PRELIMINAR COMPACTO  (ETPC) - Solução destinada à remoção de sólidos, 
separação e classificação de areia, bem como separação e remoção de gordura. Destina-se à aplicação em 
estações de efluentes industriais e domésticos, agregando em um único equipamento todo o sistema de 
tratamento preliminar.

SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR UTRAVIOLETA (UV) – O sistema de desinfecção da água ou efluente por meio da 
irradiação ultravioleta tem se mostrado uma tendência tecnológica por apresentar diversas vantagens em 
relação aos sistemas convencionais de desinfecção, tais como: (1) processo físico - não altera as características 
da água, como pH, sabor, odor, minerais, etc; (2) cinética rápida - tempo de reação em segundos: minimiza os 
requisitos de construção e inativa quase todos os microrganismos; (3) não cria compostos tóxicos que afetem 
plantas, animais e humanos, sendo ambientalmente responsável e seguro.
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