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®Miracell  é uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) tipo RBC*, que é modular, completamente 

automatizada e que pode ser configurada para atender condomínios, canteiros de obras, resorts e 
pequenas comunidades de 100 a 50.000 pessoas. O Sistema é preferido por clientes que valorizam 
as vantagens de investir em um sistema eficiente, durável, e com baixos custos operacionais.

Plug and play:  Instalação fácil 
Baixo consumo de energia:   
60% menos energia que os lodos ativados
Baixo custo de manutenção:
Mão de obra reduzida
Confiabilidade:  longa vida útil
Operação fácil: Sistema automatizado 
De fácil ampliação: Basta adicionar mais módulos 
Silencioso / sem odor: Compatível com residências 
Estética:  Desenho externo atrativo

* Rotating Biological Contactor / Reator Biológico de Contato (RBC) ou Biodisco
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO

250 50 0.37 kw 190 217 246 850

500 100 0.74 kw 190 434 246 1700

750 1.11 kw 190 651 246 255O150

1000 1.48 kw 190 868 246 3400200

1250 1.85 kw 190 1085 246 4250250

1500 2.22 kw 190 1302 246 5100300
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®MIRACELL  x SISTEMAS DE LODOS ATIVADOS  
Comparação de Consumo de Energia 

Capacidade 1.000 pessoas / consumo de 
energia: 10 anos 

Nota: Os custos totais de energia são apresentados apenas para fins de comparação. Eventuais aumentos de 
tarifas de energia e variação em consumo de água pelos moradores ou variações de atividades de operação e 
manutenção não são considerados.

 SISTEMAS DE LODOS ATIVADOS
®ETE MIRACELL

®MIRACELL : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nota: O consumo de energia da  bomba  foi excluído

OPÇÕES  - conforme a qualidade da água de saída desejada:

®Miracell  Azul ®Miracell  Verde
®Miracell  Branco

- Baixo consumo de energia
- Baixo custo de manutenção
- Modular (ampliação fácil)
- Menor custo
- Qualidade de água de 
saída: Padrão

- Baixo consumo de energia
- Baixo custo de manutenção
- Modular (ampliação fácil)
- Qualidade de água de 
saída: Alta

- Baixo consumo de energia
- Baixo custo de manutenção
- Modular (ampliação fácil)
- Qualidade de água de 
saída:  Superior 

População
(pessoas 

atendidas)

Capacidade
(m3/dia)

Consumo
de Energia

Largura
(cm)

Compri-
mento

(cm)

Altura
(cm)

Peso
(kg)

Equipamento 
incluido

Equipamento
Opcional

DBO 25  DQO 125  SST 35  DBO 45  DQO 120  SST 45  DBO 10  SST 1  DQO 50   90  

®Miracell  é uma ETE tipo RBC completamente automatizada e 
modular. Os discos de cada unidade giram lentamente, 
movimentados por um motor elétrico muito eficiente. Os discos 
têm 40% de sua área total submersa no efluente sendo tratado e 
60% exposta à atmosfera. Assim, as bactérias no sistema recebem 
o oxigênio que precisam, para converter a matéria orgânica no 
efluente, em gás carbônico e água – de uma maneira totalmente 
natural.

®Miracell  consome 60% menos energia que os sistemas 
convencionais de lodos ativados, pois estes últimos requerem 
muito mais energia para forçar um fluxo constante de ar, através 
dos aeradores, ou sopradores, para assegurar o fornecimento de 
oxigênio às bactérias.

Sendo um sistema composto de unidades modulares, é possível 
economizar ainda mais energia, quando o fluxo de efluente for 
baixo, pois nesse período o efluente é dirigido automaticamente 
para a última unidade modular, em vez de passar por todas as 
outras unidades anteriores.

®Miracell  é construído com materiais avançados, que resistem à 
corrosão e têm resistência à tração maior do que o aço.

®A qualidade da água processada pelo sistema Miracell  supera as 
normas de descarte mais exigentes da União Europeia e pode ser 
usada para irrigação ou ser descartada diretamente em um rio, 
lago ou mar, sem impacto negativo ao meio ambiente.
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®A ETE Miracell  é projetada de forma modular, com unidades que podem ser configuradas para servir comunidades de 100 a 
3 3 ®50.000 pessoas, ou para instalações industriais com demanda de tratamento de 100 m  - 4.000 m  / dia. Miracell  é a ETE mais 

flexível e expansível no mercado mundial. Módulos podem ser adicionados ou relocados conforme a demanda de tratamento.


