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Agenda

• Hexis, Aquafine, Danaher, quem somos nós? (~5 min)
• Introdução à Tecnologia UV (~5 min)
• Análise dos Principais Custos e Problemas em Sistemas de Filtração por 

Membrana(~15min)
• Aplicações da tecnologia UV em Sistema de Filtração por Membrana(~15min)
• Seção de Perguntas e Respostas (~20 min)





Trazendo Agua 
de Confiança

Para mais de  
1 Bilhão de Pessoas



Tecnologia UV está na moda



Tecnologia UV – Mais de 70 anos na Indústria
1949: Louis Veloz fundava a Aquafine e lançava o primeiro sistema de 
tratamento de água por UV em escala comercial.



Presença da Tecnologia UV na Indústria Brasileira

Microeletrônica Bebidas Marinho Farmacêutica Cosmético                  Açúcar e Alcool

Óleo e Gás Energia Produtos Limpeza Laticínios Psicultura                 Química



Tratamento de Água por UV



Processo de Filtração por Membrana

Exemplo: Sistema Filtração por Membrana Pall Aria



Filtração por Membrana – Limpeza e Sanitização
São necessárias pois os processos de 
formação de depósitos e biofilme são 
inevitáveis;
• A necessidade e frequência de realização 
são baseadas nos parâmetros operacionais 
do sistema;
• Redução do fluxo de permeado;
• Aumento da perda de carga;
• Deterioração da qualidade do produto;
• Aumento na contagem de microrganismos.



O que a frequência de troca do elemento 
filtrante diz sobre o seu filtro?



Como é o seu processo de pré-tratamento?



Osmose Reversa
Desinfecção UV

1 – Proteção das Membranas
(Formação de Biofilme)

UV + Filtração por Membrana
Agua Bruta

Pré- Tratamento

Benefícios
1)Redução no Número de Limpezas Químicas 
2)Redução no Número de Regenerações do Leito Misto pós Permeado 
3)Redução no Gasto com Energia Elétrica pelas Bombas de Alta Pressão 
4)Economia de produtos químicos utilizados nas limpezas químicas 
5)Maximização da vida útil das membranas 
6)Menor geração de efluente 



Qual a relação entre Filtro, Biocidas para 
Sanitização e Sistema UV?



• A Desinfecção UV é alcançada aplicando radiação UV no comprimento de 254nm. A dose de radiação varia 
de acordo com o tipo de microorganismo que se deseja eliminar.

Desinfecção utilizando UV

Espectro de 
Absorção do DNA



• Tecnologia segura, rápida, e inofensiva ao meio ambiente;

• Não cria sub-products indesejáveis, que não possam
ser controlados em projeto;

• Desinfecção primária sem adição de químicos;

• Inativa virus assim como bactérias patogenicas, e organismos mais resistentes
ao cloro tais como Cryptosporidium and Giardia

• O melhor desinfetante quando
consideramos que efluentes de uma 
comunidade podem tornar-se o afluente
de água potável de outras cidades.

DIFERENCIAS TECNOLOGIA UV



Nova Linha Aquafine Optivenn – A Evolução
• A Linha Optiven é a evolução de vários produtos Aquafine, substituindo as linhas antigas

CSL, CSLPlus,  HX, HX Mini, Optima 1, CSL HE :

Optivenn



Quais são as principais informações são 
necessária para dimensionar um sistema UV?

• Vazão Pico;

• Qual tipo de água chegará no equipamento?

• Requisito Microbiológio ou de Redução Química
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