Arteconstru

Consultoria Ambiental e Construções
DIFERENCIAL
COMPETITIVO (CASES DE
SUCESSO): COM PROJETOS
EXCLUSIVOS

INOVAÇÃO

A Empresa
A Arteconstru é uma empresa com 19
anos de experiência no segmento de
Saneamento Ambiental e Construção
Civil, reconhecida por seus clientes por
suas soluções altamente especializadas,
desenvolvidas e aplicadas com tecnologia
de ponta, trazendo know - how de seus
profissionais de 40 anos de experiência.

A inovação traz vantagens competitivas
para as empresas, que se traduzem em
avanços tecnológicos e, por isso, devem
ser sempre incentivadas.
Desenvolvimento de novos produtos,
serviços, processos com know-how
exclusivo.

PROJETOS EXCLUSIVOS
ARTECONSTRU

SANEAMENTO
REDUÇÃO DOS PARÂMETROS DE
QUALIDADE DOS
EFLUENTES SEM ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

Desafio - Redução do Fator
de Poluição dos Efluentes
Redução dos parâmetros
de qualidade dos efluentes
de empreendimentos
comerciais e industriais,
obtido com know-how e
tecnologias aplicadas sem
a necessidade de uma
estação de tratamento de
esgoto, assim atendemos a
sustentabilidade do
empreendimento.

Solução
Redução dos
parâmetros de
qualidade sólidos
suspensos totais,
demanda química de
oxigênio (DQO),
demanda bioquímica
de oxigênio (DBO),
matéria orgânica e
inorgânica, formação
de sulfetos.

Resultados
Comprovados
Com 03 meses entre
projetos e das
intervenções de obras de
engenharia e
infraestrutura, cases de
sucesso com retorno do
investimento pago em
06 meses, cliente,
empresa líder no setor
varejista, obteve os
resultados comprovados
nos gráficos.
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PROJETOS EXCLUSIVOS
ARTECONSTRU

SANEAMENTO
REDUÇÃO NA CONTA DE ESGOTO,
ATRAVÉS DO SISTEMA DE
MEDIÇÃO EFETIVA DO VOLUME
GERADO DE ESGOTO, APROVADO
PELAS EMPRESAS DE
SANEAMENTOS)

Desafio - Redução na conta pela medição efetiva do volume gerado de esgoto
A cobrança pelos fornecimentos dos serviços de saneamento do consumo de
água potável e a coleta de esgoto de uma edificação, seja ela comércio ou
indústria pela unanimidade das empresas concessionárias públicas de
saneamento, apesar da cobrança pela legislação federal ser tarifária, a
cobrança pelos serviços prestados da coleta de esgoto, são presumidos em
função do mesmo volume de água consumido por qualquer tipo de edificação,
onde os volumes de água são registrados por medidores tipo hidrômetros, ou
seja, a cobrança do volume de esgoto descartado na rede pública são cobrados
em termos do volume de água e não pelo “real” volume de esgoto descartado.
Através dessa forma de cobrança, posto que, na cobrança da conta, são
equiparados os mesmos volumes da entrada de água medidos de forma “real”,
como sendo os mesmos volumes de saída de esgotos que não são medidos.

Solução

Resultados Comprovados

Redução através da
medição efetiva do volume
de esgoto.

Economia financeira e ambiental
muito significativa:
Controle otimizado do consumo do
recurso de água;

Investimento em
mais de 20
empreendimentos

Melhoria da qualidade dos parâmetros
dos efluentes descartados na rede
pública de saneamento;
Melhorias no indicador ambiental do
volume de esgoto por unidade
produzida;
Pronto atendimento de vazamentos.
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