
Produtos Químicos para Tratamento de Água



Benefícios

Tratamento químico da água

A Veolia Water Technologies LATAM oferece uma ampla gama de produtos para tratamento 
químico de água.

Hydrex é uma resposta confiável e segura graças a nossa experiência no projeto, fabricação, 
implementação e manutenção de equipamentos e sistemas de tratamento de água.

A nossa gama de produtos inclui combinações químicas, orgânicas e inorgânicas, cuja formulação 
responde às necessidades específicas dos nossos clientes industriais ou municipais.

Soluções sob medida, para necessidades específicas...

Tratamento da água de processos 
industriais e de água potável

- Pré-tratamento físico-químico. 
Filtração: orgânicos e inorgânicos, 
floculantes coagulantes

- Proteção de membranas: 
antiincrustante, biocidas, 
dispersantes, etc

Água de serviços auxiliares

- Proteção de instalações e eficiência dos 
sistemas

- Sistemas de resfriamento: inibidores de 
corrosão e de incrustação, biocidas, 
dispersantes, etc

- Caldeiras: sequestrantes de oxigênio, 
alcalinizantes, antiincrustantes aminas 
neutralizantes e fílmicas, etc

Efluentes industriais e municipais

- Decantação, flotação, tratamento de 
lodo. Coagulantes, floculantes e biocidas

- Antiespumantes e quebradores de 
emulsão

- Controle de odores

- Tratamento em plantas biológicas

Melhore a operação e 
segurança das suas 

instalações com

Otimização de todas as fases do processo:

- Redução de custos de operação

- Redução de riscos

- Melhora do rendimento

- Proteção de instalações

Serviços relacionados

- Serviço de consultoria para diagnósticos e solução de problemas

- Assistência técnica e serviço de manutenção



Série 1000 Caldeiras - Caldeiras flamatubulares
- Caldeiras aquatubulares

- Inibidores de incrustação
- Alcalinizantes
- Dispersantes

- Sequestrantes de oxigênio
- Tratamento de condensado

Série 2000 Sistemas de resfriamento - Sistemas semi abertos
- Sistemas fechados

- Inibidores de incrustação e de corrosão
- Produtos de limpeza de torres

- Dispersantes

Série 3000 Tratamento de água potável - Estações de tratamento
- Tratamentos em linha

- Coagulantes
- Floculantes

- Inibidores de incrustação e de corrosão

Série 4000 Sistemas de membranas
de Osmose Reversa

- Proteção de membranas 
(produtos aprovados pelos
fabricantes de membranas)

- Inibidores de incrustação
- Produtos de limpeza
- Eliminação de cloro

- Biocidas
- Agentes de conservação

Série 5000 Manutenção Industrial - Eliminação de depósitos
- Limpeza de resinas

- Desincrustantes
- Ácidos

Série 6000 Tratamento de efluentes - Coagulantes orgânicos e inorgânicos
- Floculantes - Aniônico, catiônico e não-iônico

Série 7000 Biocidas - Sistemas de resfriamento
- Controle de Legionella

- Biocidas homologados a Legionella
- Biocidas oxidantes e para controle de não oxidantes

Otimização de todas as fases do tratamento
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Utilidades

Tratamento

Osmose reversa 
ou troca iônica

Torre de 
resfriamento

Caldeira

Água de processo / potável

Tratamento de 
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Pré-tratamento Tratamento Água de serviço Água de processo 
/ água potável

Tratamento água 
residual

Objetivo aplicação

Função

Tipo de químico

Melhora do 
rendimento

Manutenção e/ou 
restauração do rendimento

Proteção da 
integridade das 

instalações

Melhora do 
funcionamento, 

desinfeta e protege

Tratamento da 
água residual em

conformidade com
a legislação

Floculação, sedimentação, 
decantação, filtração

Preservação, limpeza, 
regeneração

Anti-corrosão, anti- 
incrustação, limpeza 

e desinfecção
Específico para 
cada processo

Tratamento de 
água residual

“Commodities” + polímeros “Commodities” + 
especialidades químicas

Especialidades
Químicas

“Commodities” + 
especialidades 

químicas

“Commodities” + 
especialidades 

químicas + polímeros

- Especialidades químicas
- Polímeros (produto químico funcional)
- “Commodities” (produto químico Industrial)

Garantia de confiança dos nossos 
tratamentos e processos associados 
para cada área de aplicação.

Séries Categoria de aplicação Principais aplicações Soluções

Série 8000

Série 9000

Processos industriais

Miscelânea

- Lubrificantes
- Lavagem de garrafas

- Limpeza geral, biocidas

- Controle de odor
- Controle de pó

- Produtos biotecnológicos
- Dessalinização térmica

- Tratamentos de combustíveis
- Lavanderias industriais

- Produtos de grau alimentício 
homologados por diferentes empresas



Principais escritórios:

Temos presença e distribuição em toda a América Latina

Entre em contato conosco para mais informações.
watertech.marcom.latam@veolia.com

www.veoliawatertech.com/latam


