
SPIDFLOW    Filter®

A solução dois em um para uma alta taxa 
de flotação combinada com filtração
Aplicações SWRO

WATER TECHNOLOGIES



Melhor proteção 
de membrana SWRO  

As membranas de Osmose Reversa de Água do Mar 
(SWRO) são altamente sensíveis e podem ficar 
obstruídas se algas, sólidos em suspensão, 
moléculas orgânicas solúveis e hidrocarbonetos na 
água de alimentação não são removidos 
adequadamente. Um sistema eficaz de pré-tratamento 
de água bruta a montante de um sistema SWRO é, 
portanto, essencial para evitar o risco do entupimento 
da membrana e garantir a durabilidade.

Para lidar com a qualidade de água do mar mais 
desafiadora (maré vermelha, altos níveis de 
nutrientes, picos de sólidos em suspensão…) 
e alimentar as membranas SWRO com água 
de mar de boa qualidade consistentemente, 
a Veolia Water Tecnologies desenvolveu e 
patenteou o Spidflow Filter.

 

 

Esta solução única e compacta combina em uma 
única estrutura as vantagens de dois processos 
comprovados de pré-tratamento: alta taxa de 
Flotação Dissolvida de Ar (Spidflow) e alta taxa 
de Filtração Granular Multimeio (Filtraflo TGV).

 

Spidflow® Filter 

combinando as vantagens do
Spidflow® e Filtraflo® TGV

O Spidflow Filter se beneficia de todas as 
melhores características dessas duas 
tecnologias e apresenta muitas vantagens 
em comparação com outras soluções de 
pré-tratamento (ex. DAF+DMF ou DAF+UF), 
tais como:

Menor Área
• Design compacto: com uma área muito 

limitada (pelo menos 25% de ganho em 
comparação com o design convencional).

 

• Não requer espessamento: alta concentração 
de lama flutuando evitando uma fase adicional
 de espessamento no tratamento do lodo.

• Modularidade: pode ser instalado em plantas 
de todos tamanhos, é a escolha obvia para 
estender a capacidade existente

Alta disponibilidade
• Uma solução de rápida reação às variações 

na qualidade da água bruta, reforçada pela 
hidráulica avançada e exclusivos bico de 
injeção de água branca da Veolia.

• Reduzida frequência de retrolavagens graças a 
uma gestão de operação otimizada de filtragem.

• Garante a capacidade plena de produção da 
planta o tempo todo.

Melhor Performance de membranas 
SWRO
• Elimina os agentes incrustantes e 

bioincrustantes: O Spidflow Filter é a solução 
ideal de pré-tratamento para remover sólidos 
em suspensão de baixa densidade, algas, 
óleos e hidrocarbonetos, bem como compostos 
orgânicos solúveis que são prejudiciais às 
membranas SWRO.

Menor Capital e Custos Operacionais
• Design compacto oferecendo menor custo de 

equipamento e construção.

 •
 
Otimização do consumo de produtos químicos.

•
 
Aumenta a duração da membrana em 
comparação com o pré-tratamento UF.



Flutuação de Ar Dissolvido: Os flocos são transportados 
para a superfície por bolhas muito finas e calibradas, 
resultante de um extenso trabalho de P&D. Os flocos 
são então removidos por lodo raspado:

• Funciona com sucesso com agua de mar bruta de 
qualidade (picos de turbidez, algas ou contaminação 
de hidrocarbonetos)

• Garante a qualidade de água do mar consistente para 
alimentar a etapa seguinte de filtração

• Processo de raspagem muito eficiente da 
Veolia Water Tecnologies: minimiza as perdas 
de água de pré-tratamento e reduz o volume 
com produção de lodo altamente concentrado

Alta taxa de Filtração por Gravidade Multimeio:
• Remove as menores partículas
• Permite o desenvolvimento de biomassa na profundidade 

do meio que degrada moléculas de bioincrustação – 
Significativa vantagem em comparação com o processo 
de  MF/UF (apenas barreira de filtragem mecânica) 
que não remove os nutrientes dissolvidos

• Proporciona longos ciclos de filtração através da 
qualidade constante da água de alimentação, 
mesmo nas condições mais desafiadoras

•
 
Rápida maturação possibilitando alimentar rápida e 
seguramente as unidades SWRO

Princípio operacional
Spidflow Filter: a melhor escolha para 
pré-tratamento de dessalinização SWRO

 

Fase de floculação: Aumenta a probabilidade de colisão 
entre partículas para aumentar o tamanho do floco

• Tecnologia Turbomix para reduzir a área ocupada pelo 
tanque de floculação, se necessário
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Referências
A expertise da Veolia Water 
Technologies em Spidflow e Filtraflo 
TGV  tem sido comprovada ao longo 
de muitos anos, com mais de 15 
unidades Spidflow e 30 unidades 
Filtraflo TGV instaladas e operando 
com sucesso no mundo todo.

O Spidflow Filter é uma combinação 
única de reengenharia desses dois 
processos de sucesso. 
A performance de longo prazo foi 
avaliada durante a operação extensa 
em condições desafiadoras de água 
bruta em diferentes localidades da 
região do Golfo. Como parceiro de 
tecnologia para Masdar (Abu Dhabi
Future Energy Company), a Veolia 
desenvolveu uma planta de 
dessalinização inovadora e de baixo 
consumo de energia, em UAE, 
incorporando o Spidflow Filter, 
com performance consistente além 
das expectativas.
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Processo do Spidflow Filter O Turbomix®
Água filtrada reciclada 

para água branca

Tubo vertical usado 
como guia de fluxo

Coletor de 
água de 
retrolavagem

Descarga 
de lodo Funil de 

redução 
de energia

Defletores antivórtex 
e antidesvio

Turbina de fluxo axial 
downflow

Tubo perfurado 
em forma de anel 
para produção de
água branca

Descarga 
de lodo

 Injeção de Ar 

Entrada de 
água bruta



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


