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Quem é a AUXTRAT?

• Com sede em Joinville, polo industrial do Estado de Santa Catarina,
a Auxtrat vem desde 2002 desenvolvendo, aprimorando e trazendo
novas tecnologias para o ramo de esterilização e saneamento
ambiental no Brasil.

• São anos de experiência em sistemas de tratamento de água, ar,
esgoto e superfícies buscando sempre inovações tecnológicas aliada
aos conceitos e padrões internacionais de desinfecção.

• Durante estes anos vários processos, equipamentos e metodologias
vem sendo aperfeiçoados buscando garantir a excelência dos
resultados finais conforme as mudanças no cenário nacional,
sempre inovando e trazendo soluções adequadas para tal
necessidade.



O que fazemos:

• Desenvolvimento de máquinas e componentes seriados, para
tratamento de Água;

• Polimento de águas residuárias do tratamento de esgoto
sanitários, fazendo uso de filtros adequados, Luz Ultravioleta e
Ozônio;

• Ultrapura, com remoção de Sólidos, bactérias, vírus, fungos,
sais, atendendo a demandas de uso de água com máxima
pureza, tais como indústria alimentícia, hospitalares e de
bebidas;

• Esterilizadores para bebedouros, isentando a água municipal de
bactérias, vírus , fungos e algas;

• Tratamento de água de chuva, ou mesmo projetos com descarte
zero de água.



O que fazemos:

• Desenvolvimento de sistemas de tratamento de ar;

• Tratamento de patógenos do ar circulante em condicionadores de
ar de ônibus, evitando transmissão de doenças pelo ar;

• Tratamento germicida para central de ar e ar Split, além de
aniquilar com bactérias, fungos ainda remove maus odores das
suas operações;

• Esterilização de Saúde em ambientes hospitalares, farmacêuticos,
alimentícios (em especial Laticínios), odontológicos e outros;

• Esterilização de embalagens deixando isento de bactérias de forma
a aumentar longevidade do produto alimentício, farmacêutico ou
outros, visto que estas podem portar contaminações.



Nossos principais clientes:



Diretrizes, normas, leis, 
regulamentações, 
certificações nacionais 
e internacionais:



Esterilização Ultravioleta (UV-C)

• Processo seguro de esterilização e ainda pouco
explorado no Brasil, mas amplamente utilizado na
Europa, Japão, Coreia e Estados Unidos.

• Descoberta por Joham Ritter em 1801, em experiencias
com papel de fotografias a mais de 200 anos.

• A radiação ultravioleta (UV-C) faz parte do espectro da
energia eletromagnética do sol que inclui as ondas de
rádio, radiação infravermelha, luz visível, raios X, raios
gama e raios cósmicos.

• A ação ultravioleta (UV-C) é conhecida pela capacidade
de matar microrganismos que se multiplicam pelo ar e
pela água.

• Utilizada em hospitais, clínicas e laboratórios,
residências, prédios e escritórios há mais de 60 anos.

• No momento da passagem do micro-organismo pela luz
UV, a radiação penetra em seu núcleo rompendo a
estrutura molecular do DNA levando a letalidade do
mesmo.



O que é, e como funciona a Ultravioleta?

• A Radiação Ultravioleta (UV) é livre de uso de produtos químicos, atuando
tão somente de forma fotoquímica. Destrói bolores, bactérias, vírus etc;

• Tratamento através da filtragem de ar, é indicado para ambientes de pessoas
com alergias, problemas respiratórios e asma;

• A tecnologia ultravioleta de desinfecção de ar tem abordagem não química. A
radiação UV-C purifica o ar naturalmente da mesma forma como ocorre na
natureza pela luz do sol, sem deixar rastro de produtos nas pessoas ou
ambientes;

• O Equipamento simula tais condições por ventilação mecânica, mantendo o
ambiente limpo, sem odores, com remoção de partículas, auxiliando nos
tratamentos respiratórios.



Luz Ultravioleta - cuidados e sua aplicação

• Temos que entender que a Luz Ultravioleta tem certa agressividade, e por isto
é letal para microrganismos;

• Ao homem, a luz UV pode atacar a pele e os olhos. Por isto, o uso deste
processo requer conhecimento e manter a luz encapsulada no interior do
equipamento, de forma a evitar qualquer contato com a mesma;

• Deve ser aplicada por pessoas treinadas para não desenvolver dano à saúde;



Desinfecção de Superfícies 

• Equipamento de uso profissional portátil dotado de
lâmpada germicida UV-C utilizado para eliminar
microrganismos presentes em superfícies, objetos
e utensílios em geral.

• Devido a alta carga de ultravioleta, destrói com
grande potencia os microrganismos que se
anteponham a luz, eliminando bactérias, fungos e
vírus muito rapidamente.

• Aplicável em clínicas, hospitais e ambientes
profissionais em geral.

• A luz ultravioleta atua somente em áreas expostas
a ela.



Exemplos de aplicação:



Torre de Desinfecção 

Vertical AM-300W

• Esterilização de grandes superfícies e ambientes,

com alto nível de contaminação.

• Ideal para usos em hospitais, em regiões de alto

risco de infecção, salas cirúrgicas, etc.

• 4 lâmpadas 75W, que permite trabalhar em

ambientes menores, mas mantendo a mesma

performance, respeitados parâmetros de tempo e

distancia.

• Área de atuação de 50 m², considerando distância

até 4 metros por um período de 5 minutos de

operação.



Torre de Desinfecção  

Vertical 95W

• Aplicável em usos médicos, em ambulâncias, em
clinicas odontológicas, médicas e veterinárias,
ambientes educacionais, domésticos onde
microrganismos agem em roupas, etc.

• Ambientes que requerem desinfecção e
versatilidade.

• Para o caso de ambulâncias, onde requer rapidez
na desinfecção, este equipamento fará entre 7 e
10 min. -



ESTERILIZADOR DE AR Portátil UV-C 72W + Ozônio 42W

• Estrutura e corpo: aço inox AISI;

• Comprimento: 780mm, largura 190mm, altura 680mm.

• Peso 25 kg.

• Vazão de ar do equipamento: 500 m³/h

• 02 Lâmpada germicida UV-C de baixa pressão 4 PSE com 
potência de 36W.

• 03 Lâmpadas ozonizadora de ar 185 nm (Ozônio) de 14 W.

• Filtro de ar para micropartículas automotivo modelo Tecfil
ACP003.

• Área máxima aplicável: salas com até 350 m².

• Código: AR-72W-350A-CA-UVO3L.
-



ESTERILIZADOR DE AR Portátil UV-C 11W + Ozônio 14W

• Estrutura e corpo: aço inox;

• Comprimento: 289mm, largura 182mm, altura
475mm.

• Peso 9 kg.

• Vazão de ar do equipamento: 45 m³/h

• 01 Lâmpada germicida UV-C de baixa pressão 4 
PSE com potência de 11W.

• 01 Lâmpada ozonizadora de ar 185 nm (Ozônio) 
de 14 W.

• Filtro de ar para micropartículas automotivo
modelo Tecfil ACP003.

• Área máxima aplicável: salas com até 30 m².

• Código: AR-11W-25A-PO-UVO3L.

-



ESTERILIZADOR DE AR Portátil UV-C 22W

• Estrutura e corpo: aço inox;

• Comprimento: 289mm, largura 182mm, altura
475mm.

• Peso 9 kg.

• Vazão de ar do equipamento: 45 m³/h

• 02 Lâmpadas germicidas UV-C de baixa pressão 
TUV11W 4P S/E de 11W cada.

• Filtro de ar para micropartículas automotivo
modelo Tecfil ACP003.

• Área máxima aplicável: salas com até 30 m².

• Código: AR-22W-30A-PO-UV.

-



ESTERILIZADOR DE AR Portátil UV-C 36W

• Estrutura e corpo: aço inox;

• Comprimento: 430mm, largura 185mm, altura
490mm.

• Peso 15 kg.

• Vazão de ar do equipamento: 300 m³/h

• 02 Lâmpadas germicidas de 18 WATTS – 2G11 –
PL-L – 254nm – Osram.

• Filtro de ar para micropartículas automotivo
modelo Tecfil ACP003.

• Área máxima aplicável: salas com até 150 m².

• Código: AR-36W-150A-PO-UV

-



ESTERILIZADOR DE AR Portátil UV-C 36W + Ozônio Plasma

• Estrutura e corpo: aço inox;

• Comprimento: 430mm, largura 185mm, altura
490mm.

• Peso 14 kg.

• Vazão de ar do equipamento: 300 m³/h

• 02 Lâmpadas germicidas UV-C de baixa pressão 
2G11 PL-L com potência individual de 18W.

• 01 Gerador de Ozônio por Plasma de 37 mg/m3.

• Filtro de ar para micropartículas automotivo
modelo Tecfil ACP003.

• Área máxima aplicável: salas com até 150 m².

• Código: AR-36W-150A-PO-UVO3C

-



ESTERILIZADOR DE AR Portátil UV-C 36W + Ozônio 28W

• Estrutura e corpo: aço inox;

• Comprimento: 541mm, largura 184mm, altura
493mm.

• Peso 14 kg.

• Vazão de ar do equipamento: 300 m³/h

• 02 Lâmpadas germicidas UV-C de baixa pressão 
2G11 PL-L com potência individual de 18W.

• 02 Lâmpadas geradora de Ozônio de 14 W.

• Filtro de ar para micropartículas automotivo
modelo Tecfil ACP003.

• Área máxima aplicável: salas com até 150 m².

• Código: AR-36W-150-PO-UVO3L

-



ESTERILIZADOR DE AR Portátil UV-C 72W + Ozônio Plasma

• Estrutura e corpo: aço inox;

• Comprimento: 431mm, largura 182mm, altura
866mm.

• Peso 14 kg.

• Vazão de ar do equipamento: 600 m³/h

• 02 Lâmpadas germicidas UV-C de baixa pressão 
2G11 PL-L com potência individual de 36W.

• 01 Gerador de Ozônio por Plasma de 37 mg/m3.

• Filtro de ar para micropartículas automotivo 
modelo Tecfil ACP003 ou Fran CF5475 ou Mann 
C4251.

• Área máxima aplicável: salas com até 350 m².

• Código: AR-72W-350A-CA-UVO3C

-



Desinfecção em dutos de ar

• Produtos especiais para desinfecção de grandes

ambientes que utilizam central de ar

condicionado para distribuição por dutos.

• Cada lâmpada inserida nos dutos, possuem uma

estruturação metálica, tubo de quartzo, reator, e

flange de fixação.

• As lâmpadas são adequadamente

dimensionadas, e seus raios dirigidas aos pontos

estratégicos para aumentar a letalidade de

microrganismos.
-



Desinfecção em dutos de ar

• Aplicação:

-



Gerador de Ozônio – G30

• O gerador Ozontrat® G30 elimina maus odores
de cigarros, animais e resíduos biológicos, por
exemplo, além de descontaminar o ambiente e
inativando os microrganismos. A desinfecção com
ozônio é uma excelente fonte de rentabilidade e
uma forte vantagem competitiva neste momento
de vulnerabilidade que o mundo enfrenta.

• O gerador de ozônio pode desinfetar vírus e
bactérias de qualquer espaço sem a presença de
pessoas. Após sua aplicação e arejado o ambiente,
poderá ser usado com segurança.-



Gerador de Ozônio – G30

-

TRATAMENTO DE “CHOQUE” 
DESCONTAMINAÇÃO 100m² 200m²

Sugestão de uso em m² -
equipamento considerando altura 

máxima do teto de 3 metros 

30 minutos 60 minutos

Recomendações para o uso do equipamento para
descontaminação de ambientes:

Chamamos de tratamento de choque, quando a carga
de ozônio é destinada a desinfecção de ambientes.
Para este fim deve-se utilizar o equipamento levando
em consideração o tamanho do ambiente x tempo de
descontaminação.



Gerador de Ozônio – G30

-

Dados Técnicos: 

• Descrição Técnica - Gerador portátil de ozônio 

• Cabo elétrico: 3m 

• Código: OZ-BOX-V1-30 

• Dimensões totais (mm): 180x320x310mm 

• Peso: 5 Kg 

• Capacidade: Concentração de ozônio de até 
37mg/m³ 

• Uso de programação: Temporizador 

• Tensão: Bivolt automático 

• Resistência à poeira e umidade = IP20 



-

• O túnel tem cortinas protetoras com objetivo de
evitar vazamento de luz para o exterior,
protegendo as pessoas na sua cercania.

• Com finalidade de trazer ainda mais performance
ao processo, os equipamentos são fabricados
(quando há necessidade) de tal forma que
alcancem 100% da área do produto, através de
lâmpadas posicionadas de modo a se criar uma
esterilização em 360°.

• O equipamento pode ser em aço inox ou
galvanizado, dependendo do uso desejado.

• Este é um equipamento construído conforme
projeto, para atender a demanda do consumidor.

Esterilização UV-C em túnel/esteira



-

• Dentro de um transporte coletivo, pessoas podem

estar contaminadas com doenças infecto

contagiosas. Estas pessoas podem contaminar

outras através da circulação do ar interno que

transporta bactérias, vírus e fungos para outros

locais do habitáculo.

• Um conjunto de lâmpadas, estrategicamente
posicionado na recirculação do ar condicionado, ou
na circulação interna do ar, elimina as bactérias
dispersas no ar interno do habitáculo do veículo.
Este sistema pode ser utilizado em ônibus, vans,
trens, metrôs, automóveis, entre outros.

Descontaminação do ar em 
transporte coletivo



-

• Este transporte de bactérias de uma região para outra do ambiente é
chamado de “Contaminação Cruzada”.

Descontaminação do ar em 
transporte coletivo



-

Como o sistema atua no ambiente:

• Um conjunto de lâmpadas, estrategicamente
posicionado na recirculação do ar condicionado, ou
na circulação interna do ar, elimina as bactérias
dispersas no ar interno do habitáculo do veículo.
Este sistema pode ser utilizado em ônibus, trens,
metrôs, automóveis, entre outros.

• A Luz UV-C ao emitir ondas em determinado
comprimento, destroem microrganismos vivos.
Este processo não deixa resíduos químicos , assim
como não prejudica a saúde humana.

• A desinfecção é a redução na concentração de
micro organismos patógenos para níveis não
infecciosos.

• O alvo principal da desinfecção por luz UV, é um
ataque direto ao DNA, alterando-o e impedindo sua
reprodução.

Descontaminação do ar em 
transporte coletivo



-

• A desinfecção de águas por ultravioleta, está
gradualmente reduzindo a poluição de águas seja
para tratamento urbano ou ainda usos industriais.
Os sistemas desinfetantes por UV-C, tem
aumentado a eficiência dos tratamentos das águas.

• Dentre as técnicas avançadas do tratamento de
água é crescente o uso da radiação ultravioleta
(UV-C) como agente físico, a radiação UV-C
impossibilita a reprodução e atividade dos agentes
patogênicos sem alterar as propriedades químicas
da água.

Esterilização e desinfecção de
Água por Ultravioleta



-

• Após as águas servidas ao consumidor,
estas são coletadas e enviadas para
tratamento dos efluentes do município.

• Os efluentes são tratados a nível
secundário, restando ainda o conteúdo
bacteriológico elevado, e
consequentemente inadequado para
despejar em córregos, rio e galerias.

• Essa diminuição bacteriológica pode
ser realizado por tratamento químico
ou fotoquímico. O químico, deixa
rastro de destruição de fauna e flora,
além de custo elevado, já fotoquímico
realizado por Radiação Ultravioleta
254nm realiza a diminuição do
conteúdo patológico por luz, com custo
benefício operacional muito abaixo do
que oferecido pelos químicos.

Tratamento de Efluentes Sanitários

O sistema UV-C propicia inúmeras 
vantagens para E.T.E.s:

•Processo seguro, não utiliza produtos químicos;

•Inativa parasitas resistentes ao Cloro;

•Efeito imediato com inativação em segundos;

•Inofensivo ao meio ambiente, não gera

subprodutos tóxicos;

•Sistema de limpeza automática;

•Facilidade de instalação, operação e

manutenção.



-

• Projetado para ETE’s públicas de grande vazão,
este modelo de equipamento específico para
desinfecção de esgoto sanitário, tem como função,
adequar o efluente aos padrões exigidos por
legislação nacional, através da tecnologia
ultravioleta UV-C.

• Consiste em um sistema onde as lâmpadas UV-C,
acondicionadas em tubo de quartzo, encontram-se
submersas dentro de um canal de alvenaria ou de
aço inox. Este Canal é preenchido com as
lâmpadas UV-C fazendo uma barreira ótica, onde a
água já tratada na ETE passa, porém ainda com
conteúdo bacteriológico, sendo desinfectada.

• Projetos especiais são desenvolvidos conforme
necessidade do cliente.

Canal de Escoamento – Alta Vazão



-

• Equipamento com objetivo de descontaminação do

efluente em seu tratamento final, para lançamento

nas redes que receberão este efluente (rios, córregos,

galerias, entre outros).

• Construído em Aço Inoxidável, consiste em um canal
com vertedouro, mantendo as lâmpadas UV-C
submersos no efluente maximizando a desinfecção
através de uma barreira óptica criadas pelas lâmpadas
UV-C que fornecem radiação capaz de eliminar
bactérias e vírus presentes no efluente.

• Equipamentos modulares, variando conforme a vazão

a ser tratada e qualidade do efluente. Podem ser

usados de forma itinerante.

• Vazões de 3.000L/s até 15.000L/s

Canal Aberto de Escoamento – Baixa Vazão



-

• A Comporta Niveladora UVTRAT é projetada para
integração em canais de escoamento em ETEs e
adequada as condições de tratamento dos efluentes
sanitários brasileiros.

• O equipamento é instalado como complemento ao
sistema de desinfecção Ultravioleta UV-C para o
tratamento final de efluente e tem como função
regular e controlar o escoamento do efluente sanitário
mantendo o nível hidráulico mínimo necessário para
manter as lâmpadas germicidas UV-C submersas ao
efluente no processo de desinfecção. A mesma é
controlada eletronicamente através de CLP e Sensor
de Nível.

• Para facilitar e minimizar a manutenção as partes
elétricas, placas eletrônicas e microprocessadores
ficam separados da parte mecânica em contato com o
efluente.

Comportas Niveladoras



-

• Tratamento de água de cozinhas profissionais e redes
de fast food, além de outras aplicações.

• Remoção de partículas sólidas em suspensão na água
e esterilização UV-C da água (eliminação de bactérias
e vírus que possam estar presentes na água).

• Instalado na entrada da rede ou na distribuição pós
caixa de água, filtra a passagem de micropartículas e
esteriliza a água, garantindo a qualidade e preparação
dos alimentos mantendo seu sabor e principalmente
na preparação de saladas, que é o alvo mais
vulnerável, por se tratar de alimentação
complementar crua.

• Instalada em todas as unidades da rede Madero e
Jerônimo.

Esterilização de águas de consumo



Filtro UV 6W 
para torneiras:

• Garantia de água
esterilizada no ponto de 
consumo

• Baixo custo de energia e 
manutenção

• Pode ser usado em 12v 
(facilidade de mobilidade)

Esterilização de águas de consumo



-

• Indicado para utilização em águas de poços,
captações entre outras fontes de água que necessitam
de purificação.

• Opera removendo particulados (areia, barro, poeira,
lodo, sedimentos), também reduz e pode remover por
completo Ferro e Manganês da água a ser tratada.

• O Filtro Auxtrat tem como diferencial, sistemas de
retro lavagem manuais com única alavanca de
comando, o que traz a facilidade para o operador no
momento da operação de retro lavagem.

• Diferente dos sistemas comuns, com nosso
equipamento o operador elimina a necessidade de
abrir e fechar diversas válvulas para fazer a inversão
do fluxo de água, basta trocar a posição de uma só
alavanca e todo o processo está realizado!

Filtros Industriais



-

• Os Filtros Industrias, quando em série, podem
ser acoplados a SKIDS (Plataformas Metálicas)
que transformam estes filtros em estações de
tratamentos, que podem ser agregadas a outros
produtos Auxtrat, tais como sistemas de
desinfecção UV-C, Ozônio, entre outros
processos.

• Nossos equipamentos podem ser produzidos para
utilização com diversos tipos de elementos
filtrantes (Carvão, Quartzo, Areia, Zeólita,
Resinas) adequados a cada necessidade, sendo
através de filtros únicos ou também em série,
criando assim um sistema de filtragem completo.

SKID de Tratamento



-

• Uvtrat ®Upper Split trata o ar que fica na parte
superior do ambiente, é eficaz contra vírus e
bactérias transportados pelo ar, incluindo
varicela, sarampo, caxumba, tuberculose,
influenza, desinfecção em menos de um
segundo.

• A medida que a convecção ou as correntes de ar
mecânicas elevam os agentes transmissíveis no
ar para a região superior de uma sala, os
microrganismos são expostos ao comprimento de
onda UV-C 254 nm, quebrando a cadeia de DNA
do vírus ou da bactéria, tornando-os incapazes de
se reproduzir.

• Estudos publicados pela ASHRAE, têm mostrado
que equipamentos como o UV-C Upper Split, tem
a eficácia equivalente de 10 a 16 ACH (trocas de
ar por hora) o que diminui em até 80% o risco de
contaminação cruzada por patógenos
aerotransportados.

Tratamento de Ar Condicionado
Upper Split



-

Na parte superior dos
ambientes, as pessoas não
recebem a ação da luz UV-C,
assim não afetam sua saúde. O
design do equipamento está
dentro dos parâmetros ideais,
e o equipamento atendem as
normas e níveis de parâmetros
determinados pelo Instituto
OSHA (Administração de
Segurança e Saúde
Ocupacional).

Tratamento de Ar Condicionado
Upper Split



-

• Sistemas completos para pré tratamento e
pós tratamento da água de chuva, estações
compactas de tratamento da água da chuva
e filtros para separação de folhas, gravetos
e partículas de sujeira, permitindo o
aproveitamento de água da chuva de
qualquer área de telhado.

• Metodologia de armazenamento com
acessórios que gera aumento de vida útil
desta água sem causar manchas nas
atividades em que é utilizada. A água da
chuva á utilizada para fins não potáveis
como rega de jardins, lavações em geral,
reposição de piscinas, vasos sanitários,
processos industriais de resfriamento.
Sinônimo de economia e preservação
ambiental.

• Aplicações: casas, edifícios,
estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços, contexto industrial.

Aproveitamento de água de chuva



-

• A água da prumada de descida das calhas
tem como tendência percorrer as paredes
da tubulação. O Filtro de prumada vertical
com dupla filtragem de água de chuva “FP”
foi desenvolvido para uso em rede pluvial
vertical.

• Possui um pré-Filtro Separador de Folhas e
Gravetos (elementos grosseiros) que capta
a água proveniente da tubulação, fazendo
assim a separação destes elementos para
encaminhar a água pré-filtrada ao Filtro
Peneira, que por sua vez faz a filtração fina
desta água fazendo com que entre no
reservatório apenas a água da chuva, livre
de sólidos, sujeiras finas e principalmente
material orgânico.

Filtro Coletor de Água 
da Chuva Vertical - FP



-

• O Filtro de dupla filtragem de água de
chuva “FPH” foi desenvolvido para uso em
rede pluvial horizontal aparente ou
enterrada.

• Possui um pré-Filtro Separador de Folhas e
Gravetos (elementos grosseiros) que capta
a água proveniente da tubulação
horizontal, fazendo assim a separação
destes elementos para encaminhar a água
pré-filtrada, da esquerda para direita ou da
direita para esquerda, ao Filtro Peneira,
que por sua vez faz a filtração fina desta
água fazendo com que entre no
reservatório apenas a água da chuva, livre
de sólidos e sujeiras finas.

Filtro Coletor de Água
da Chuva Horizontal - FPH



-

First Flush Automatizado
Descarte da Primeira Água da Chuva

• Equipamento inédito e único no Brasil vem
acoplado ao filtro separador de folhas,
descartar automaticamente a primeira água
da chuva, podendo controlar o tempo do
descarte e disponível em bitolas de 100,
150 e 200 mm.

• Acoplado ao filtro separador de folhas, este
equipamento tem a função de descartar as
sujeiras depositadas no telhado após
algumas horas ou dias sem chuva. Sujeiras
estas compostas por fuligem, poeiras, fezes
de pássaros e acidez da água da chuva que
no primeiro minuto faz limpeza na
atmosfera, arrastando para baixo as
impurezas suspensas no ar.
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• ETAC 1000 é um sistema modular portátil
projetado para integração em sistemas de
captação e aproveitamento de água da
chuva para uso balneável.

• Trata-se de um tratamento secundário da
água da chuva, sendo imprescindível o
tratamento primário (filtro de separação de
folhas, freio, sifão e boia mangueira).

• O sistema será instalado como tratamento
final de polimento da água da chuva
possibilitando o manuseio desta água de
forma segura em conformidade com as
exigências físico-químicas e microbiológicas
da legislação sanitária de balneabilidade.

• Volume de filtragem: 1.000L/h

ETAC 1000 – Estação de 
Tratamento de Água da Chuva

Balneabilidade
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ETAC 3000 – Estação de 
Tratamento de Água da Chuva

Balneabilidade

• ETAC 1000 é um sistema modular portátil
projetado para integração em sistemas de
captação e aproveitamento de água da
chuva para uso balneável.

• Trata-se de um tratamento secundário da
água da chuva, sendo imprescindível o
tratamento primário (filtro de separação de
folhas, freio, sifão e boia mangueira).

• O sistema será instalado como tratamento
final de polimento da água da chuva
possibilitando o manuseio desta água de
forma segura em conformidade com as
exigências físico-químicas e microbiológicas
da legislação sanitária de balneabilidade.

• Volume de filtragem: 3.000L/h
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ETAC 5000 – Estação de 
Tratamento de Água da Chuva

Balneabilidade

• ETAC 1000 é um sistema modular portátil
projetado para integração em sistemas de
captação e aproveitamento de água da
chuva para uso balneável.

• Trata-se de um tratamento secundário da
água da chuva, sendo imprescindível o
tratamento primário (filtro de separação de
folhas, freio, sifão e boia mangueira).

• O sistema será instalado como tratamento
final de polimento da água da chuva
possibilitando o manuseio desta água de
forma segura em conformidade com as
exigências físico-químicas e microbiológicas
da legislação sanitária de balneabilidade.

• Volume de filtragem: 5.000L/h
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ETAC NET ZERO – Estação de 
Tratamento de Água de Chuva

Potabilidade

• Sistema modular portátil projetado para
integração em sistemas de captação e
aproveitamento de água da chuva para uso
potável.

• Trata-se de um tratamento secundário e
terciário da água da chuva, sendo
imprescindível o tratamento primário (filtro
de separação de folhas, freio, sifão e boia
mangueira).

• O sistema será instalado como tratamento
final de polimento da água da chuva
possibilitando o manuseio desta água de
forma segura em conformidade com as
exigências físico-químicas e microbiológicas
da legislação sanitária de potabilidade.



-

ETARE – Estação de 
Tratamento de Águas para 

REUSO

• Sistema modular em Skid projetado para
tratamento de águas de lavação de frota,
águas cinzas e negras.

• Trata-se de um tratamento secundário e
terciário das água da chuva, sendo
imprescindível o tratamento primário (filtro
de separação de folhas, freio, sifão e boia
mangueira).

• O sistema será instalado como tratamento
final de polimento da água da chuva
possibilitando o manuseio desta água de
forma segura em conformidade com as
exigências físico-químicas e microbiológicas
da legislação sanitária de potabilidade.


