
A indústria de açúcar e etanol está em constante 
crescimento. A tendência mundial é o aumento 
da demanda por etanol como uma forma de 
fonte alternativa aos combustíveis fósseis. 
Aumentar a produtividade e garantir um produto 
de qualidade são alguns dos maiores desafios 
para as usinas de açúcar e etanol. 
A SUEZ é uma líder estabelecida em tecnologia 
de água e, com sua expertise em processos, 

está preparada para contribuir com 
o crescimento da indústria. Seus especialistas 
desenvolvem e oferecem soluções tecnológicas 
e serviços eficientes e de qualidade, 
presentes do início até o final do processo, 
garantindo a máxima utilização de recursos, 
gestão de energia, manutenção constante 
dos equipamentos, eficiência operacional 
e aumento da produtividade da planta. 

Os DESAFIOS da indústria de açúcar e etanol

O conhecimento necessário e a experiência 
comprovada para atender às suas necessidades 
específicas de conformidade regulamentar, 
segurança de produtos e eficiência operacional

COMO
RESPONDEMOS
A ESSES
DESAFIOS

  Soluções integradas que reduzem custos e levam ao máximo de produtividade.

  Tecnologias que permitem a máxima utilização de recursos e gestão de energia.

  Gestão digital, remota e em tempo real dos processos industriais que garantem máxima confiabilidade.

  Dedicação exclusiva em laboratório tecnológico focado na indústria de açúcar e etanol.

  Regulamentação que garante que os produtos oferecidos atendam às especificações 
 técnicas da certificação NSF, ANSI61.

www.suezwatertechnologies.com.br
SUEZBrasil

DADOS do Brasil e do mundo

AÇÚCAR 
      E ETANOL

O Brasil é o maior produtor 
de cana-de-açúcar do mundo, com 
720 milhões de toneladas e 

40% do cultivo global.

Cumprir a meta de

45% da matriz energética 
brasileira composta por 
energias renováveis até 2030.

O Brasil é o segundo maior 
produtor de etanol do mundo, 
com uma produção recorde de 

33,1 bilhões de litros 
na safra 2018/2019.

A demanda mundial 
por açúcar está 
crescendo cerca de  

2% ao ano.
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EXPERIÊNCIA COMPROVADA, SOLUÇÕES  
     & RESULTADOS SÃO A NOSSA MARCA
Com soluções tecnológicas e serviços fundamentados em décadas de experiência e atuação global, 
nossos especialistas sempre entregam projetos com resultados bem-sucedidos.

Soluções tecnológicas que permitem aperfeiçoar a extração do álcool, otimizar o desempenho do  
evaporador e aumentar a eficiência operacional dos sistemas de caldeiras, resfriamento e águas residuais.
Soluções tecnológicas para limpeza química.
Monitoramento remoto online por meio do sistema APM (Asset Performance Management) do InSight.

Sistemas de tratamento móvel de água,  
Asset care, Supervisão  
e assistência na operação

serviços no local
One step cleaning, Polímeros, 
Antiespumantes e Dispersantes 

químicos para processo

UMA SOLUÇÃO ÚNICA E INTEGRADA 

TRABALHO  
QUE  
GERA  
  RESULTADOS

Case Study

Benefícios 
• Economia de água anual  
 = 129.600 m³/ano. 
• Saving anual: US$ 583.200/ano.
• Reúso de água da planta  
 nos sistemas de resfriamento  
 e geração de vapor 
 (economia de energia).
• Não uso de água potável  
 da comunidade. Maior 
 disponibilidade de recursos.
• Segurança operacional  
 e manutenção dos equipamentos.

Cliente 
Empresa de alimentos

Desafio 
Buscar uma solução para a escassez de água  
na planta industrial e aumentar sua produção.

Tipo de tratamento 
Reúso de água nos sistemas de resfriamento e geração  
de vapor, por meio da implementação do nosso  
Sistema MBR (biorreator de membrana) LEAPprimary  
para o tratamento avançado de efluentes primários,  
que combina separação, espessamento e secagem  
de sólidos primários em uma única unidade compacta, 
reduzindo custos energéticos e de investimento,  
além de aumentar a eficiência do tratamento.

ProEcell, Proflex, ZeeWeed, 
P&D (Purificação e Desinfecção)

soluções em  
equipamentos

+ + =
InSight  
(monitoramento remoto)
TrueSense (automação  
de dosagem)

ferramentas 
digitais Pesquisa e  

desenvolvimento interno
Parceiros industriais
Treinamentos

inovação
Clientes globais
Serviço local  
e suporte em todas  
as indústrias

referências

Gengard - Programa de tratamento  
para sistemas de resfriamento, Sistema de precisão 
para caldeiras, águas residuais e membranas

programas de tratamento 
químico para águas

Soluções completas para projetar, implantar e operar em instalações de produção existentes e novas

QR Code  
Saiba mais!
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