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Nossos 
Serviços



A nossa maneira de contribuir com a 
diversificação da matriz energética brasileira 
é transformando aquilo que ninguém vê valor 
em oportunidade, ou seja, utilizamos resíduos 
orgânicos que podem causar impactos 
negativos ao meio ambiente para gerar 
energia limpa, armazenável e confiável.

INSPIRANDO
ALTERNATIVAS 
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CONHEÇA OS FORMATOS DE 
SERVIÇOS QUE OFERECEMOS.

1. 2. 3.

Locação Serviço de Gestão
da Usina

Operação e 
manutenção



1. SERVIÇOS DE
GESTÃO DA USINA

NÃO SE PREOCUPE, ESTAMOS AQUI PARA
GARANTIR QUE SUA PLANTA SEJA A MAIS
EFICIENTE E RENTÁVEL POSSÍVEL.
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Com objetivo gerenciar a operação da usina, criamos 
planos de operação, relatórios, analisamos os indicadores 
dos processos individualmente a fim de otimizar a 
produção e qualidade do biogás, geração de energia e 
rentabilidade da usina.

• Plano de operação;

• Relatórios de desempenho;

• Assistência in-loco e remota;

• Análises periódicas do   

  substratos.

• Acompanhamento remoto;

• Sugestão de melhorias;

O QUE 
OFERECEMOS:

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS:

  técnicos AUMA Energia.

• Assertividade nas análises  

  dos dados e no diagnóstico de     

  falhas.

• Estabelecimento de uma    

  rotina operacional   

  acompanhada pelos   

• Identificação de possíveis 

  oportunidades de melhorias

  na usina.



2. SERVIÇOS DE 
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO
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Desenvolvido com o intuito de evitar que o produtor tenha 
preocupações desnecessárias com as manutenções da 
usina, através de atividades bem estruturadas oferecemos 
um serviço completo, que inclui fornecimento de peças e 
consumíveis, bem como a mão de obra para execução das 
manutenções em geral, nesta modalidade incluímos o 
serviço de gestão da usina.

• Planos de manutenções;

• Consumíveis e mão de obra;

• Acompanhamento técnico 

especializado;

• Serviço de gestão da usina.

O QUE 
OFERECEMOS:

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS:

• Manutenção realizada por 

  profissionalizada.

  equipe técnica 



3. LOCAÇÃO
DA PLANTA
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Serviço de locação vem com o propósito de minimizar os 
riscos que o produtor corre ao investir em uma usina, sem 
precisar de altos investimentos inicias e obras civil. 
Pagamento é feito somente sobre a energia gerada.

• Instalação dos 

equipamentos;

• Automação e controle do 

sistema de tratamento e 

geração;

• Locação do sistema de 

  tratamento do biogás;

• Locação do grupo gerador;

O QUE 
OFERECEMOS:

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS:

• Garantia da operação;

• Zero dor de cabeça.

  investimento;

• Operação de baixo risco;

• Pagamento somente sobre  

  o que gerar;

• Sem exigência de 



‘‘TUDO É ENERGIA
E ISSO É TUDO O QUE HÁ’’

 Albert Einstein

AE1

EQUIPAMENTOS QUE
DISPONIBILIZAMOS
NO FORMATO DE
LOCAÇÃO.

aumaenergia.com.br    06

ESCOPO DE FORNECIMENTO
AUMA ENERGIA

Processo de
biodigestão

Carga

Rede
elétrica

SKID de tratamento
de gás automação e
controle

Sistema de 
Geração de
Energía

01.

02.

Sistema de Tratamento 
do Biogás, Automação
e Controle

Sistema de Geração 
de Energia01. 02.



Rodovia BR 365  Km 428  Zona Rural
Patos de Minas  MG  CEP 38 700 973

www.aumaenergia.com.br 

T+ 55 34 3818 4600       

Já pensou na sua capacidade de escolha 
sobre a energia utilizada por você? Entre 
em contato conosco.

Ser consciente é envolver-se com as 
escolhas do cotidiano com foco na 
manutenção dos recursos naturais, 
econômicos e no cuidado com as pessoas.


