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Introdução
Nosso know-how e serviços cobrem um largo espectro de soluções 
ambientais, como tratamento e reciclagem de efluentes, energia renovável, 
utilização de biogás para substituição de combustível fóssil e produção 
de energia verde, redução de emissões de carbono (protocolo de Kyoto), 
biocombustíveis, biomassa, bioefluentes, digestão de lodo e reciclagem de 
água.

Na GWE nos esforçamos para manter uma parceria duradoura com nossos 
clientes e nossos parceiros estratégicos de negócios ao redor do mundo.

Assim sendo, oferecemos um rol amplo e integrado de atividades e 
conhecimento dentro de nosso campo de experiência. Tudo isto pode ser 
adaptado de maneira flexível para servir as necessidades específicas de 
nossos clientes, com a GWE sempre assumindo ampla responsabilidade em 
gerenciamento de projetos, qualidade, preço e cronograma de atividades.

* Pesquisa & Desenvolvimento – Através de esforços contínuos de P&D 
e da colaboração com universidades renomadas, a GWE visa manter sua 
posição de liderança em soluções anaeróbicas para efluentes e biomassa.

*Estudos de Viabilidade e Testes Piloto & de Laboratório – A GWE auxilia 
seus clientes a manter sua vantagem competitiva assistindo-os com a 
assessoria objetiva da melhor tecnologia disponível. 

* Projetos de Processo – Desde a etapa de planejamento nós trabalhamos 
em conjunto com os clientes, sempre levando em consideração suas 
necessidades para a escolha do melhor tipo de tratamento de efluentes ou 
biomassa.

* Engenharia, Fornecimento de Equipamentos,  Comissionamento & 
Partida – A GWE, através de sua extensa rede global, pode fornecer um 
pacote integrado de serviços de engenharia, gerenciamento de projetos 
e de canteiro de obras, assim como parte ou todos os equipamentos 
eletro-mecânicos e materiais. Do mesmo modo, pode entregar uma fábrica 
completa já contando com montagem local, canalização, cabos e obras 
civis.

*Pós-Venda - Por meio de nossa dedicada equipe de especialistas em 
tratamento de efluentes, localizados através da Europa, Ásia, África, América 
do Sul e do Norte, temos uma tradição de completa comunicação técnica 
com nosso clientes.
Isto nos possibilita manter nossos esforços de  pesquisas em sintonia com 
as necessidades do  mercado.

*Operação & Manutenção – A fim de maximizar o desempenho de plantas 
em operação, a GWE oferece níveis variados de serviços de O&M que 
variam de assistência aos processos e treinamento de operadores através 
de auditagens anuais ou monitoramento remoto da planta, até contratos 
de O&M de ampla escala.

Indústrias do mundo todo vêm contribuindo para o crescimento econômico e a prosperidade 
através da criação de empregos e a fabricação de produtos sofisticados, cada vez mais acessíveis a 
um número maior de pessoas. 

Entretanto, os preços crescentes da energia, a tomada de consciência e as leis ambientais aumentam 
sensivelmente os custos da indústria, limitando potencialmente o crescimento futuro.  

A Global Water Engineering (GWE) dedica-se há 23 anos a oferecer soluções tecnológicas de última 
geração ao mercado de energia verde e água limpa, auxiliando desta forma as indústrias ao redor do 
globo a crescerem de maneira sustentável e, ao mesmo tempo, reduzindo suas emissões de carbono. 

A Global Water Engineering decide agora se estabelecer definitivamente no Brasil, sob o nome  
“GWE do Brasil”, com o intuito de disponibilizar à economia brasileira a sua experiente equipe 
de profissionais, incluindo a maioria dos pioneiros no desenvolvimento moderno de tratamento 
anaeróbico de efluentes e biomassa, e toda a sua bagagem tecnológica de tratamento anaeróbico, 
top de linha, complementada com uma vasta experiência em processos de remoção de oxigênio 
biológico (BOD) e nitrogênio. Para tal efeito, a GWE selecionou como sua parceira no mercado 
brasileiro e latino-americano, a empresa Uni-Systems, tradicional fornecedora de soluções 
completas para processos de transformação, para indústrias alimentícias, de bebidas, papel e 
celulose, sucroalcooleiras e de energia. 

A Uni-Systems disponibiliza ao novo empreendimento todo seu know-how e tecnologia acumulados 
em 20 anos de atividade. A soma de forças GWE – Uni-Systems garante a continuidade da posição 
de líder mundial em tratamento anaeróbico de efluentes e soluções de energia da biomassa iniciada 
há 37 anos pelos profissionais que hoje fazem parte da GWE.  

Nossa Missão:
A GWE do Brasil aspira a permanecer no mercado como um fornecedor confiável de tecnologias 
médio-ambientais e de tratamento de efluentes, de padrão internacional adaptadas às condições 
locais e a preços acessíveis. A GWE compromete-se a entregar soluções inteligentes, limpas e de 
tecnologia avançada, de custo efetivo, projetadas para velar o tempo todo pela preservação dos 
recursos naturais e auxiliar os produtores na descoberta das melhores aplicações para os seus 
processos produtivos, a fim de reduzir e eliminar os impactos ambientais.

Nossa Visão:
Ao desembarcar no Brasil, a GWE compromete-se  a criar soluções de custo-benefício que possibilitem 
às indústrias um padrão mais verde e o máximo de eficiência energética. Como tal, a GWE contribui 
para um Brasil melhor e mais limpo para as gerações atuais e futuras.

  
                        Jean Pierre Ombregt                                            Francesco Scipioni          
                        GWE, Presidente                               Uni-Systems, Presidente            

1. Engenharia, aquisição e construção 
(EPC) de soluções completas para 
água limpa e energia verde

2. Investimento continuo em pesquisa 
e desenvolvimento (R&D) para 
otimização do conhecimento sobre 
bactérias e processos anaeróbicos

3. Controle confiável e facilidade de 
operação da planta a traves de PLC/
SCADA

Escopo de Atividades
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As tecnologias da GWE atendem a uma extensa lista de indústrias 
caracterizadas por efluentes de alta carga. Com mais de 23 anos de 
experiência, a GWE é pioneira no desenvolvimento de tecnologias 
para tratamento de efluentes anaeróbicos e na solução de problemas 
considerados difícieis.
Isso deu à companhia uma liderança inicial e sempre mantida neste 
mercado especializado, num total acima de 5 milhões de quilos de COD 
diário tratado por instalações da GWE mundialmente.

INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS E SUCROALCOOLEIRAS  
Um grande número de efluentes agroindustriais são adequados à digestão 
anaeróbica. Entre eles estão, principalmente, as indústrias que processam a 
cana de açúcar e o sorgo para produção de açúcar e de etanol biocombustível. 
A biodigestão da vinhaça, de carga orgânica média, tem mostrado-se uma 
poderosa fonte de bioenergia através do biogás e do metano, os quais 
constituem 60% da sua composição química. O biogás gerado a partir da 
vinhaça vem sendo utilizado para substituir parte do bagaço na caldeira e 
também como combustível para gerar energia elétrica.

CERVEJAS & BEBIDAS
Os reatores GWE estão tratando internacionalmente um total de mais de 
1milhão de quilos de COD/dia para as indústrias mais renomadas do setor de 
Cervejas & Bebidas.
O tratamento anaeróbico tornou-se a técnica de tratamento de efluentes 
preferida pelas cervejarias na atualidade.
Diversas fábricas de engarrafamento e enlatamento de refrigerantes e bebidas 
sem gás (chá, achocolatados e sucos de frutas) vêm adotando o tratamento 
anaeróbico para seus efluentes.

INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS & ENLATAMENTO
O processamento e enlatamento de frutas, vegetais, carnes, peixes e frutos 
do mar produzem efluentes de carga média com características ideais para 
a digestão anaeróbica. A GWE tem uma variedade única de reatores de 
metano especialmente projetados para lidar com os aspectos específicos 
destes efluentes, como altos níveis de sólidos em suspensão, gorduras, 
óleos e graxa, proteínas, amônia, etc.

LANCHES, CONFEITARIA, LATICÍNIOS 
Estas indústrias produzem efluentes de diversas quantidades e cargas. 
A maior parte deles são adequados à digestão anaeróbica. A GWE tem 
numerosas referências de sucesso neste setor industrial.

Mercados Atendidos

CLNSA Destilaria de Álcool Nicarágua: FLOTAMET™Anaeróbico WWTP 
com reatores em aço inox – 102.100 kg/dia de DQO
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INDÚSTRIA DE FERMENTAÇÃO
Esta é uma indústria de agro-processamento caracterizada em especial  
por efluentes de carga muito alta (até 150.000 mg/l de COD e acima). O 
tipo de ração animal preferida é o melaço, embora todos os materiais de 
amido possam ser usados. Esta indústria produz diversos produtos finais, 
como álcool (bioetanol), fermento de panificação, fermento de ração, ácido 
cítrico, glutamato de sódio, alguns produtos farmacêuticos, aminoácidos 
etc.

PAPEL & CELULOSE 
Uma aplicação de grande sucesso nesta indústria é o tratamento anaeróbico 
de efluentes das fábricas de papel reciclado. A GWE já construiu fábricas 
premiadas para este tipo de aplicação, como a Visy Paper na Austrália, 
onde nosso reator anaeróbico ANUBIX™-B trata 12.000 kg COD/dia. A GWE 
também foi escolhida para o contrato da fábrica de tratamento de efluentes 
da indústria de papel mais avançada do mundo, a Vinakraft Paper no Vietnã. 
Ela usa um sofisticado tratamento de 5 estágios que processa 60.000 kg de 
COD/dia para reduzir a uma concentração máxima de 40mg/litro de COD.

INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS
Os efluentes selecionados da indústria petroquímica também são 
adequados à digestão anaeróbica. Por exemplo, fábricas de PTA, PET, glicol 
e poliéster possuem efluentes que se beneficiam da experiência prática 
positiva da GWE.

BIORESÍDUOS PARA ENERGIA & COLHEITA DE ENERGIA 
Além de efluentes, uma grande variedade de bioresíduos pode ser 
convertida em energia renovável com as tecnologias especializadas de 
tratamento anaeróbico. Entre elas estão:
•  Polpa e cascas de mandioca, batata e processamento de frutas;
• Lodo da indústria de alimentos, matadouros e lodo de DAF (Flutuação 
    por Ar Dissolvido);
• Esterco de gado;
Colheitas energéticas como milho não comestível e várias gramíneas 
(Capim do Sudão e Sorgo Doce) podem tornarem-se ótimas fontes de 
energia renovável com as soluções da GWE.

DEKO Foods, Hungria: ANUBIX™ -C Anaeróbico WWTP – 24.000 kg/dia de DQO

8

Produtos de Milho Amardass, Tailândia:
ANUBIX™ - B Anaeróbico WWTP – 150.000 kg/dia de DQO

Zona Industrial Echuca Rochester, Australia:
ANUBIX™ - B Anaeróbico WWTP – 28.900 kg/dia de DQO



Água Limpa para a Indústria 

1 2 3 54

BeerThaiKamphaengPhet, Tailândia: ANUBIX™ - B Anaeróbico WWTP com reatores em concreto – 82.500 kg/dia de DQO
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ESPECIALISTAS EM TRATAMENTO DE EFLUENTES COM ALTA POLUIÇÃO ORGÂNICA
A principal experiência da GWE reside no tratamento biológico de efluentes orgânicos 
de média e alta carga orgânica por processos anaeróbicos. 
Nestes tratamentos anaeróbicos de efluentes, a GWE é um dos líderes mundiais de 
mercado com sua equipe de especialistas que conta com a maioria dos pioneiros da 
moderna tecnologia.

TRATAMENTO ANAERÓBICO DE EFLUENTES
As tecnologias GWE de tratamento anaeróbico de efluentes usam bactérias para digerir 
matéria orgânica (Demanda Química de Oxigênio ou DQO). Esta tecnologia denomina-
se anaeróbica porque as bactérias não precisam de oxigênio. 

Por meio da digestão anaeróbica, as tecnologias GWE são capazes de remover até 98% 
da poluição orgânica (DQO) dos efluentes, tornando-os adequados para o despejo em 
águas de superfície.  Se for necessário, em aplicações específicas, a poluição restante 
pode ser tratada ainda por um de nossos sistemas anaeróbicos complementares.  

A GWE oferece uma variedade de 7 tipos realmente únicos de reatores anaeróbicos 
patenteados, cada um projetado especificamente para cargas orgânicas diferenciadas.
    
Nossa família principal de reatores anaeróbicos da série ANUBIX™ baseia-se na 
tecnologia reator anaeróbico de fluxo ascendente (RAFA), conhecido como “UASB” pela 
denominação inglesa, disponível em três tipos diferentes de projetos: 
•  ANUBIX™-B: para efluentes de carga média com TSS moderado e nenhum FOG; 
•  ANUBIX™-C: para efluentes de carga média com TSS mais alto e 
   algum FOG; 
•  ANUBIX™-T: uma cama com formato de torre chamada EGSB 
   (Cama de Lodo Granular Expandido) para efluentes de carga média 
   com TSS baixo e espaço estritamente limitado.

Quando as soluções UASB não forem suficientes, no caso de efluentes 
salinos e água contendo muita gordura, óleo e graxa (FOG) ou produtos 

1. Cervejaria Nova Bélgica, USA: 
     ANUBIX™ - B Anaeróbico WWTP – 
    10.000 kg/dia de DQO

2. Cervejaria Báltica Samara, Rússia: ANU
     BIX™ - B Anaeróbico WWTP – 10.000         
     kg/dia de DQO

3. Sucos de Fruta Odwalla, USA: 
    ANUBIX™ - B Anaeróbico WWTP 
    4.700 kg/dia de DQO

4. Cervejaria Kaiser, Brasil: ANUBIX™ - B 
Anaeróbico WWTP – 16.500 kg/dia 
de DQO

5. Fábrica de Amido Chok YuenYong,   
     Tailândia: ANUBIX™ - B Anaeróbico 
     WWTP – 72.000 kg/dia de DQO



químicos que induzem à flutuação no reator de UASB, a GWE projetou vários tipos de 
reatores anaeróbicos adicionais, oferecendo soluções customizadas para problemas 
específicos.

Os reatores FLOTAMET™ ou FLOTAtion METhane da GWE incorporam  um misturador 
mecânico extra e um módulo separado de Flutuação de Biogás Dissolvido (DBF). É 
indicado preferencialmente para tratamento de efluentes ricos em FOG e água salina, 
além de efluentes com muitas proteínas ou fibras.

O reator ANAFIX™, FIltro Anaeróbico,  contém um material plástico transportador de 
biomassa no seu interior, criando um ambiente ótimo para tratamento de efluentes de 
indústrias químicas com baixo teor de sólidos em suspensão.  

Outro tipo de reator exclusivo é o digestor ANAMIX, Digestor Anaeróbico Misto. Uma 
boa mistura mecânica permite melhor tratamento de efluentes concentrados, além de 
lodo e lama fluida com alta concentração de FOG.

Todas as nossas soluções anaeróbicas combinam as vantagens de DQO máximo da 
conversão de biogás com os baixos custos operacionais, baixa necessidade de espaço e 
boa resistência às cargas e concentrações variáveis de efluentes.

 O COHRAL™ é basicamente um anaeróbico para lagoas cobertas de altas taxas que 
utiliza materiais de alta qualidade resistentes à UV. É um processo menos eficiente em 
termos de taxa de carga, mas que as vezes oferece a solução para aplicações exigindo 
menos tecnologia, que permitem longo tempo de residência e onde há muito espaço.

UTILIZAÇÃO DE BIOGÁS DO TRATAMENTO DE EFLUENTES 
EM SUBSTITUIÇÃO AO COMBUSTÍVEL FÓSSIL E PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA 
VERDE
Uma das grandes vantagens do tratamento anaeróbico de efluentes é a produção 
contínua e controlada do valioso Biogás.
Os sistemas de processos anaeróbicos fechados evitam a emissão de grandes quantidades 

de CH4 (um importante gás de estufa) na atmosfera. Como o CH4  é 21 
vezes mais prejudicial à atmosfera do que o CO2, as soluções da GWE de 
efluentes anaeróbicos credenciam-se claramente a obter Certificados de 
Redução de Emissões sob o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo de 
Kyoto (CDM) e do programa Implementação Conjunta (JI).

Além disso, nossas soluções também reduzem ou substituem 
completamente o uso de combustíveis sólidos nos processos produtivos. 

1 2 3

Cervejaria Bavaria, Colombia. ANUBIXTM  B tratamento anaeróbico com lodo ativado - 21,000 kg/d COD
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1. Coca Cola Xian, República Popular da 
     China: ANUBIX™ - B Anaeróbico 
     WWTP – 9.000 kg/dia de DQO

2. Papel Visy, Australia: ANUBIX™ - B 
     Anaeróbico WWTP – 12.000 kg/dia 
     de DQO

3. Cervejaria Warka, Polônia: ANUBIX™ - B 
     Anaeróbico WWTP – 10.000 kg/dia de 
     DQO



Para aplicações específicas com altas taxas orgânicas pode-se gerar 
biogás suficiente para satisfazer todas as necessidades de energia da 
fábrica e, ainda, comercializar a energia excedente no mercado nacional.
Para  o manejo do biogás, a GWE oferece os sistemas  exclusivos 
SULFURIX™ de dessulfurização, GASODRIX™ de secagem de biogás e 
CALORIX™ com tecnologias de aquecimento direto de efluentes por 
biogás.

A GWE também produz seus sistemas próprios de flares  e de 
queimadores duplos de combustível, através da sua subsidiária 
exclusiva DWS, em Antuérpia, na Bélgica. 

TRATAMENTO AERÓBICO DE EFLUENTES
Nossas tecnologias de tratamento anaeróbico completam-se com a longa experiência 
em processos de tratamento aeróbico para remoção de poluentes orgânicos e nitrogênio 
(nitrificação, denitrificação).

Para remover a carga orgânica dos efluentes, este método utiliza bactérias que requerem 
grande quantidade de oxigênio. A alta demanda de oxigênio exige que os efluentes sejam 
aerados constantemente, o que torna esta solução bem menos econômica em termos de 
energia do que o tratamento anaeróbico.

Embora menos eficiente, esta segunda etapa de tratamento pode ser necessária como fase 
inicial para obter um efluente de qualidade rigorosa, necessária para aplicações específicas 
como a descarga em águas de superfície ou para ser reutilizada.  

As tecnologias GWE de tratamento aeróbico de água compreendem:
• ACTIVOX™ - soluções para Lodo Ativado;
• ASTEROX™-  tecnologia para remoção de nitrogênio e fósforo;
• SEQUOX™/CYCLOX™- reator de Sequenciamento Contínuo de Batelada;
• MEMBROX™ - soluções para Filtragem 
de Membranas.

1

OUTRAS SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES  
Embora a GWE  concentre-se principalmente no tratamento de efluentes, também 
fornecemos equipamentos para tratamento de lodo, tratamento mecânico de 
efluentes, tratamento físico-químico de efluentes, água de processo & reutilização 
hídrica.

Ao acrescentar estes equipamentos, nossas instalações de tratamento de efluentes 
constituem soluções completas para efluentes, projetadas para os requisitos 
específicos e orçamentos de cada cliente.

VERSATILIDADE ÚNICA PARA GARANTIA  DE MELHOR QUALIDADE 
Temos imenso orgulho pelo fato de que, até o presente, nossas plantas de 
referência mundial revelam um histórico de 100% de atendimento ou superação 
das expectativas de garantia de desempenho.

Ao constatar a extrema variedade de composição de efluentes industriais, vemos 
o fato como uma conquista ímpar, quase sem precedentes em nosso setor de 
atividade. 

Um aspecto importante ao alcançar este resultado é nosso conjunto versátil e 
extenso de reatores anaeróbicos especializados, cada qual projetado para abordar 
um trabalho específico. 

Ele evita que as capacitações de uma planta sejam subdimensionadas e 
garante a máxima eficiência na produção de biogás. Em cada caso específico, 
nós selecionamos o melhor tipo de reator para as características individuais de 
efluentes.

Isso é realmente único no mercado e vai muito além da extensa variedade de COD 
compilado em um projeto de reator.

2 3 4 5 6
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1.SAB Miller, USA: Tocha e Purificador 
de Biogás da Planta de Tratamento de 
Efluentes – 29.400 kg/dia de DQO

2.Xing FengLandfill, República Popu-
lar da China: ANUBIX™ - B Anaeróbico 
WWTP – 14.100 kg/dia de DQO

3.Coca Cola, Changsha, República Popu-
lar da China: ANUBIX™ - B Anaeróbico 
WWTP com tratamento aeróbico de lodo 
ativado – 3.400 kg/dia de DQO

4.Cervejaria SAB Newlands, Cape Town, 
África do Sul: Cobertura para Controle 
de Odor

5.Cervejaria ThaiKamphaengPhet, 
Tailândia: Biofiltro para Controle de Odor 
numa Planta de Tratamento de Efluentes 
Anaeróbica – 82.500 kg/dia de DQO

6.Tratamento de Efluentes Aeróbico vs 
Tratamento de Efluentes Anaeróbico



DE BIOEFLUENTE À ENERGIA
A tecnologia do nosso sistema RAPTOR® permite extrair energia verde de 
resíduos orgânicos molhados industriais e agrícolas, tais como efluentes de 
vegetais e frutas, carne e peixe, mandioca e polpa de beterraba, batata, 
fabricação de papel, colheitas próprias para energia e fração orgânica de 
sólidos de efluentes municipais (OFMSW).

RAPTOR® significa Transformação Rápida de Resíduos Orgânicos. É um 
processo novo e poderoso que converte efluentes biodegradáveis em 
biogás em muito menos tempo que os sistemas convencionais. O biogás 
pode ser usado em caldeiras à vapor industriais ou tratado com os 
sistemas exclusivos da GWE para remoção de enxofre e umidade, antes da 
produção de eletricidade e calor em unidades separadas de Calor & Energia 
Combinados (CHP).
O sistema RAPTOR® possui 3 etapas de tratamento com um substrato enzimático adaptado e/ou tratamento 
prévio mecânico de polpa, seguido de fermentação ácida de alta temperatura e finalmente uma etapa de 
digestão anaeróbica de alto conteúdo. A eficiência de conversão ideal de substratos ultrapassa 90%.

Conforme o substrato específico ou a mistura de substrato, existem diversos tipos do processo RAPTOR® para 
adaptar o processo básico de casos individuais. O tratamento de captação de nitrogênio e fósforo também 
pode ser acrescentado, se necessário. Dependendo da logística de consumo e resíduos, também podem ser 
acrescentadas unidades periféricas como silos de fermentação e tanques de armazenagem ou centrífugas de 
desidratação e prensas. Uma planta com RAPTOR® também pode adaptar-se ao trabalho conjugado com uma 
instalação já existente de tratamento de efluentes. O lodo de tal planta é tratado com o sistema RAPTOR®, ao 
passo que o efluente líquido de pouca quantidade usa o sistema de tratamento de efluentes.

Após ser tratada pelo processo RAPTOR®, a quantidade original de bioefluente se reduz a um volume máximo 
10 vezes menor de “torta” úmida estável e higienizada. O subproduto resultante é um excelente fertilizante 
biológico. No caso de plantas maiores e de oportunidades de mercado atraentes, ele pode ser secado, 
pelletizado e comercializado.

DE BIOLODO À ENERGIA
Nos sistemas convencionais de digestão de lodo, como nosso digestor ANAMIX™, a eficiência de conversão 
e a produção de biogás geralmente é baixa, quando for para tratamento de efluentes orgânicos líquidos 
como o lodo excedente das plantas de tratamento de efluentes biológicos.   Nosso processo THEAREX® leva 
o sistema de tratamento convencional a limites de máximo desempenho com o acréscimo de tratamento 
prévio de craqueamento químico ou mecânico. Isto vem aumentar substancialmente a produção de 
biogás e reduzir o resíduo não digerido descartável.

THEAREX® significa  Reator Anamix Termofílico Extremo. Conforme o caso, o craqueamento prévio para 
aumentar a produção de biogás é feito por hidrólise química ou microbiana e/ou por desintegração 
física. A fim de também aumentar a velocidade de produção de biogás, o digestor é precedido por uma 
etapa de hidrólise microbiana operada à alta temperatura ( Termofílica 55ºC ) e seguida de uma etapa 
metanogênica mesofílica ou termofílica.

Energia Verde para a Indústria 
O Protocolo de Kyoto é um protocolo internacional que fornece incentivos financeiros 
para a redução de emissões de gás do efeito estufa de projetos de investimentos elegíveis 
em países que ratificaram o Protocolo nos vários esquemas, como o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (CDM) e Implementação Conjunta (JI).

Pelo Protocolo de Kyoto, os projetos qualificados para Emissões Reduzidas recebem 
certificados anuais para cada tonelada de gases de estufa (principalmente CO2, CH4 e 
N2O) que evitam entrar na atmosfera. Há também um Programa Voluntário de Redução 
de Emissões patrocinado por empresas com consciência  ambiental que visam diminuir 
suas emissões de gás carbônico. 

As vantagens das soluções GWE para tratamento anaeróbico e de bio-
efluentes tem 4 vertentes: 
1 Nossas tecnologias de tratamento anaeróbico de efluentes evitam 
o despejo de CH4  na atmosfera no caso de lagoas abertas já usadas 
anteriormente. Isto credencia diretamente a certificados de Redução de 
Emissões (ERs) pelo Protocolo de Kyoto;
2 O uso de nossas tecnologias anaeróbicas resultam na substituição 
(extinção ou não produção) de consumo de energia e produção de lodo 
anaeróbico nas plantas de tratamento de efluentes; 
3 Nossos reatores anaeróbicos exigem um consumo mínimo de 
energia e geram biogás valioso (CH4)  utilizável para gerar vapor ou 
eletricidade. Dessa forma, os processos de produção podem ser parcial 
ou completamente energizados por vapor ou eletricidade de biogás, 
substituindo custosos combustíveis fósseis e reduzindo as emissões;
4 Para aplicações específicas existe ainda excedente de biogás para a 
produção de eletricidade por meio de geradores de energia, que pode 
ser vendida no mercado e gerar ainda mais ERs.

A produção inigualável de biogás da GWE e suas garantias de remoção de 
COD estão diretamente relacionadas com o aumento da validação de ERs 
esperado em cada um de nossos projetos. 

Como tal, as soluções GWE oferecem retorno substancial extra de ERs e 
da substituição de combustível fóssil, recompensando o seu tratamento 
de efluentes num período mínimo de tempo. 

A GWE é especialista neste campo e, ao lado de nossa extensa rede de 
associados, podemos oferecer a nossos clientes serviços completos para 
ajudá-los em seus projetos e a beneficiarem-se do programa de Redução 
de Emissões de Kyoto, inclusive em financiamentos e esquemas do BOT 
(Build Operate Transfer).

As soluções GWE 
são Elegíveis para Créditos 
de Carbono 
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A GWE é um grupo de empresas que opera globalmente através de escritórios locais na Bélgica, Alemanha, 
Hong Kong, Índia, Filipinas, Tailândia, EUA e agora se estabelece no Brasil com abrangência de atuação em 
toda América Latina.



Orgulhosamente associado com: 

www.gwedobrasil.com.br
comercial@gwedobrasil.com.br


