QUEM SOMOS

MARKETING VERDE
Nossa inovação tecnológica proporciona uma
oportunidade ao marketing institucional da
empresa junto ao seu público consumidor, uma
vez que demonstra seu cuidado com a poluição
hídrica, responsabilidade para com o meio
ambiente e seus ecossistemas.

TERCERIZE SEU
TRATAMENTO
DE EFLUENTES
CONOSCO

Nós, da Quazzo Soluções Tecnológicas, temos a
satisfação de oferecer a prestação de serviços de
terceirização em tratamento de efluentes, focando no
atendimento das necessidades, no alcance de objetivos e
na conformidade com a legislação vigente.
Temos o compromisso de melhorar a experiência do
cliente, oferecendo conveniência, comodidade,
agilidade, ética e responsabilidade ao tratar seus
resíduos industriais ou de processos, com entrega
pontual de acordo com o que foi estipulado em projeto.
Com o objetivo de fornecer serviços e suporte, contamos
com nosso sistema de tratamento de efluentes Quazzo
para estabelecer um alto padrão de qualidade e
segurança, entregando como resultado final a água de
reúso dentro das especificações técnicas exigidas.
Assim, apresentamos nossa inovação ao mercado, o
reator Hidro-Aglutinante, que vem para descomplicar a
realidade atual no tratamento de efluentes em geral.
Nosso modelo de negócio fornecemos o reator em
comodato, onde o cliente irá pagar apenas os custos de
sua implantação e depois é cobrado pelo efluente
tratado de acordo como definido em contrato.
Inovamos não só na forma de tratamento do efluente,
mas também no monitoramento de resultados por meio
de um banco de dados capaz de gerar relatórios de todos
os tratamentos (24h/365d). Agimos com seriedade e
competência, levando à maior confiança e credibilidade
dos nossos clientes perante os órgãos de fiscalização.

Fone: (34) 3305 7770
atendimento@quazzo.com.br
www.quazzo.com.br

Evolução no
Tratamento de Euentes

Conhece monitoramento de e uentes
em tempo real?

Algumas vantagens

Multiparâmetros online
Nosso sistema permite não apenas monitorar o
processo em tempo real, mas à distância, dispondo de
um banco de dados relativo a todos os resultados dos
tratamentos efetuados.
Descubra, agora mesmo, como reduzir custos e
aumentar a eficiência no tratamento de efluentes,
obtendo uma excelente água de reúso dentro das
especificações técnicas exigidas pela legislação.

Tanque reator Hidro-Floculante

Objetivos
Tratar de efluentes com eficiência.
Atender às necessidades pontuais dos clientes e estar de
acordo com a legislação vigente.
Ter o melhor custo x benefício em tratamento de
efluentes do mercado.
Promover sustentabilidade economizando muita água
através do reúso

Sistema de ltração – Filtro prensa

Sistema de monitoramento online

Pensamento
“...a simplicidade é o último grau
da so sticação...”
Leonardo Da Vinci
Unidade piloto

Banco de dados com todos os tratamentos efetuados
(24h/365d).
Segurança no tratamento.
Disponibilidade para fiscalização do banco de dados,
passando a ter acesso 100% ao tratamento de efluentes.
Agilidade, transparência e eficácia.
Entrega da água de reúso de acordo com a legislação.
Não há gestão do cliente, o processo de tratamento
ocorre dentro do tanque reator Quazzo.
Não há adição de produtos químicos, ao contrário, há a
retirada da carga poluidora/resíduos.
Serviço limpo.
Necessidade de pouco espaço para instalação do tanque
reator Quazzo.
Processo escalonável.
Responsabilidade para com o cliente e ao meio ambiente
e seus ecossistemas.
Não há custos extras com manutenção e reparos
referente ao(s) equipamento(s) em comodato.
Preços dos serviços serão reajustados de acordo com
IGP-M/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo.
Não há investimento inicial na compra ou aquisição do
tanque reator, pois o mesmo é fornecido em comodato.
Outros equipamentos ou o fornecimento da estação de
tratamento, caso necessário, negociamos de acordo com
a demanda do cliente.
Ambiente operacional organizado.
Elimina a exalação de odores desagradáveis.
É simples.

