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Tratamento Descentralizado de
Efluentes HUBER BioMem®

Solução HUBER para Tratamento Decentralizado de Efluentes

– Unidades móveis e fixas
– Uma variedade de opções de reutilização de efluentes
– Tudo em uma única fonte



    

➤➤➤ A Situação
As estações centralizadas de tratamento de efluentes
garantem a eliminação confiável de efluentes em várias
cidades em todos os continentes do mundo. Mas, no
longo prazo, áreas de população reduzida em áreas
decentralizadas precisam de uma solução para a
eliminação de efluentes. Como os custos da construção
da rede de esgoto e operacionais são geralmente de alto
custo, o tratamento descentralizado de efluentes está
ganhando importância no mercado
A Uma dificuldade em particular é encontrada em hotéis
e colônias de férias em áreas remotas, pequenos
empreendimentos residenciais e o rápido crescimento de
pólos industriais, como é comum em países emergentes
onde o abastecimento de água para irrigação de áreas
verdes, campos e parques é mais problemático do que a
eliminação de efluentes. Na maioria dos casos, a água
ainda é fornecida em caminhões pipa, que são caros e um
problema ecoógico.
A proteção de ecossistemas e falta de água em várias
áreas do mundo requer soluções específicas, visando o
futuro

➤➤➤ Nossa Solução
A HUBBER oferece sistemas completos personalizados
para o problema local de nossos clientes –
decentralizado, independente e sustentável
O modelo modular e flexível do sistema inovador MBR
compacto HUBER BioMem® é adaptável para diferentes
condições locais e requisitos individuais. Projetado para
mais de 3,000 pessoas, o sistema está disponível como
estações móveis ou fixas, elas podem ser instaladas em
um terreno ou subterrâneas e são à prova de geada.
Aplicado da melhor forma, o inovador Sistema Compacto
HUBER BioMem® MBR reduz o consumo de água limpa em
até 80%, e a água decantada pode ser reusada
diretamente para uso de serviço. O tratamento
descentralizado de efluentes com membrana tecnológica
garante águas claras da mais alta qualidade, onde a
conexão com os sistemas de esgoto existentes é de difícil
alcance e onde houver uma alta demanda de reciclagem
de água.

Comunidade isolada

Não existe vida sem a água



      

Os Sistemas MBR Compactos HUBER BioMem® podem ser
instalados em estruturas fechadas, como por exemplo
porões de hotéis ou arranha-céus, tanques de clientes ou
outros tanques. Os componentes do sistema são
selecionados para atender aos requerimentos específicos
de aplicação. Componentes associados podem ser
adicionados ao sistema básico MBR, como uma unidade
de pré-tratamento mecânica, precipitação de fosfato,
tratamento de lodo e sistemas de controle elétrico,
incluindo a proteção de dados e controle remoto.
O príncipio do processo SMBR (MBR sequencial) HUBER
BioMem ® baseia-se na combinação de um processo
convencional de MBR e na inserção sequencial de
efluentes pré-tratados. O processo SMBR simplifica o
tratamento de efluentes biológicos e filtragem em um
único tanque, possibilitado pelo uso único de ar puro
tanto para a limpeza da superfície da membrana como
pelo fornecimento de oxigênio para os microorganismos.

Os módulos HUBER BioMem® também podem ser usados
como filtragem clássica de processos MBR. A unidade de
filtragem consiste em uma caixa de limpeza equipada
com uma membrana
com superfície de 125m². Tubos de ar são instalados para
a limpeza da membrana (e fornecimento de ar e mistura
dentro do reator com sistemas SMBR). Uma bomba de
permeado é providenciada para clarificação da água
descartada e um soprador de limpeza para limpeza da
membrana. Todos os componentes associados com o
equipamento e controles elétricos são instalados em uma
sala próxima separada.

➤➤➤ Opção de instalação em um complexo
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Diferente da opção de instalação em um complexo, a
instalação em um contêiner só está disponível em uma
operação no modo SMBR. A degradação biológica dos
poluentes e a filtragem acontecem em um ou mais
contêiners, dependendo da taxa de rendimento. Estes
contêiners são revestidos por dentro e manufaturados
pelos padrões de transporte. Eles estão disponíveis como
reatores completos para serem complementados com um
contêiner com controle elétrico, ou com uma sala
separada de controle.
As instalações em contêineres também consistem em
vários módulos que são selecionados a fim de atender a
necessidades específicas. A característica especial e a
vantagem das unidades com contêineres é a sua
mobilidade. As estações HUBER BioMem® oferecem,
portanto, a flexibilidade máxima de uso em diferentes
locais.

Diferentemente das unidades fixas e devido à falta de
espaço e motivos especificamente processuais, as
unidades móveis são equipadas com módulos de
membranas que fornecem 75 m² de superfície de
membrana. Também neste caso, cada linha de
tratamento está equipada com uma bomba de permeado
e um soprador para aeração.
As estações HUBER BioMem® com contêineres são
fornecidas como unidades pré-fabricadas, testadas e
prontas para serem operadas. O trabalho de instalação e
fiação no local do cliente é reduzido ao mínimo. Isso
garante uma rápida instalação e comissionamento.

➤➤➤ Opção de instalação em um contêiner



    

HUBER BioMem® – Membrana em modo de operação

HUBER BioMem® – Membrana em modo de operação

➤➤➤ Modo operacional MBR
Nesta variante de processo, os módulos HUBER BioMem®
são utilizados como um estágio de filtragem no conhecido
processo dos biorreatores de membrana (MBR). A
degradação dos contaminantes dissolvidos ocorre dentro
do biorreator, antes da própria filtragem da membrana na
câmara de filtragem, onde os módulos HUBER BioMem®
estão instalados. O número de módulos instalados
depende do esquema de instalação personalizado para
atender às necessidades da aplicação. Uma ou mais
bombas de permeado são instaladas para a descarga de
água decantada e, em contraste com os sistemas SMBR,
um ou mais sopradores para aeração são fornecidos
exclusivamente para o propósito de limpeza da superfície
da membrana e, normalmente, não para o suprimento de
oxigênio.

➤➤➤ Modo operacional SMBR
O princípio HUBER BioMem® SMBR baseia-se na
combinação de um processo convencional de MBR,
juntamente com uma alimentação sequencial. Isso
combina facilmente o tratamento de efluentes biológicos
com a filtragem em um único tanque, ativados por uma
utilização única de ar de purga no reator SMBR, tanto
para tarefas “mecânicas” (limpeza da membrana), como
para a mistura dentro do reator através da geração de
corrente “loop”, e para funções biológicas (suprimento de
oxigênio para a decantação de efluentes por
microorganismos). Tubos de ar são fornecidos abaixo da
unidade de filtragem, os quais reduzem a entrada de ar
em até 60% em comparação às estações convencionais
de MBR.
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➤➤➤ Benefícios
➤ Solução abrangente, incluindo o tratamento

mecânico, o processo biológico e tratamento de lodo
➤ Qualidade máxima de efluentes, devido à filtragem da

membrana, a qual retém praticamente todos os
germes, sendo adequados para reutilização em
irrigações

➤ Processo de máxima confiança com a opção de
operação inteiramente automática

➤ Unidades móveis em contêineres estão disponíveis
➤ A solução descentralizada elimina a necessidade de

obras de esgoto caras ou a modificação de esgotos
públicos existentes

➤ Mínima necessidade de espaço, graças ao design
compacto e ao processo SMBR inovador

➤ Demanda reduzida de água graças à reutilização da
mesma

➤ Design modular

➤➤➤ Aplicações
Água é a origem de toda vida – no mundo inteiro. Os
sistemas HUBER BioMem® são, portanto, disponíveis em
diferentes opções de operação e instalação, tanto para
aplicações municipais, como industriais. As unidades
compactas atendem as necessidades relativas à
qualidade dos efluentes.
➤ Sistema de tratamento de esgoto para hotéis e outras

instalações turísticas
➤ Comunidades e empreendimentos residenciais
➤ Indústrias e empreendimentos comerciais

Irrigação de campo com águas residuais tratadas

Água com qualidade estética

Solução HUBER BioMem® para um prédio comercial e
residencial
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