
SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS
INTEGRADAS

Gestão Total da Água.



Só quem oferece soluções ambientais 
integradas tem a maior experiência 
em gestão dos recursos hídricos.

Mais uma vez a Élogi se destaca em promover soluções ambientais integradas que 
garantem o crescimento sustentável para empresas e o meio ambiente.
É por isso que oferecemos uma vasta gama de serviços de Gestão Total da Água, reunindo 
diversas ferramentas que asseguram o melhor uso dos recursos hídricos, desde a captação, 
o seu melhor uso e o descarte correto.
Nossos serviços são pautados no levantamento e na integração de dados que permitem 
decisões seguras e melhor otimização de recursos aplicados. É mais economia para a sua 
empresa e mais sustentabilidade para o meio ambiente.
Com projetos exclusivos e customizados, garantimos o uso racional dos recursos hídricos em 
frentes como a regularização, manutenção, estudos técnicos e de viabilidade econômica, 
monitoramento da qualidade da água, tratamento, aplicação de produtos químicos e 
equipamentos especiais. 
Por isso, não medimos esforços nem poupamos recursos para apontar a solução mais 
inteligente e de menor impacto ambiental. Você pode conhecer mais sobre este e outros 
serviços conversando com um dos nossos engenheiros.
Soluções integradas para o meio ambiente, melhor atendimento, confiança e segurança.
É assim que você reconhece quem oferece mais que projetos ambientais.

Sua empresa não pode correr riscos
na hora de resolver questões ambientais.
Conheça todos os nossos serviços
de Gestão Total da Água.



Saiba mais sobre os nossos serviços
de Gestão Total da Água.
Você já deve saber que a gestão da qualidade da água é uma atividade 
obrigatória e constante em qualquer tipo de empreendimento e é preciso 
estar atento para atender todas as exigências legais para preservar a 
segurança de todos. Está na hora de conhecer a Élogi.



Outorga de captações subterrâneas
Outorga de captações superficiais

Outorga de barramentos
Outorga de canalizações e bueiros
Outorga de travessias

Outorga de lançamento superficial
Intervenção em APP
Projeto de compensação ambiental

Floculantes
Coagulantes
Controladores de pH

Floculantes
Coagulantes
Controladores de pH
Enzimas e bactérias
Antiespumantes

Bombas dosadoras
Dosador proporcional

Bombas dosadoras
Dosador proporcional

Estudo de viabilidade técnica-econômica
Estudo para captação de água pluvial
Estudo de disponibilidade hídrica

Estudo para redução de consumo de água
Qualificação de fontes geradoras de efluentes

Estudo de autodepuração de corpos d'água
Estudo de viabilidade de implantação de sistemas de reuso
Estudo de toxicidade de efluentes

Treinamento operacional
Instalação de sistemas de dosagem
Elaboração de manual de operação
Operação de ETA
Projeto de ETA
Assessoria operacional
Acompanhamento técnico para implantação de ETA
Projeto de otimização de ETA

Operação de ETE
Assessoria operacional
Acompanhamento técnico para implantação de ETE
Projeto de otimização de ETE
Elaboração de manual de operação
Treinamento operacional
Ensaios de tratabilidade físico-químico e biológico
Seleção de metodologia de tratamento
Projeto de ETE

Monitoramento da qualidade da água
Medição de níveis d'água em poços
Medição de volume captado

Monitoramento de água para consumo humano Monitoramento da qualidade de efluentes
Monitoramento da qualidade de corpos receptores

Limpeza de poços tubulares profundos Limpeza e manutenção de bebedouros
Limpeza e desinfecção de reservatórios

Plano de manutenção de ETE

Regularização

Manutenção

Estudos técnicos

Monitoramento

Produtos químicos

Equipamentos

Tratamento

SERVIÇOS CAPTAÇÃO USO DESCARTE



CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
PARA EMPRESAS 
E O MEIO AMBIENTE.

Rua Fernando Silva, 362 
Sala 04 - Jardim Astro 
CEP: 18017-158 - Sorocaba/SP
Fone: +55 (15) 3318-6697
elogi@elogi.com.br
www.elogi.com.br


