


PROTEGENDO O
MEIO AMBIENTE

A Hidro-Ambiental é uma Empresa Brasileira, atuando no mercado desde 2003, sediada no município de Leme, interior do Estado de São 
Paulo. Seu principal objetivo é fornecer máquinas, equipamentos e sistemas de tratamento e controle de água e resíduos líquidos, 
atendendo principalmente os mercados industrial e de infraestrutura.

A crescente preocupação com o meio ambiente focada na escassez e degradação dos recursos hídricos no mundo e no Brasil levou a 
Hidro-Ambiental a especializar-se em duas atividades principais:

• Sistemas de Proteção e Controle Hidráulico de Adutoras, Reservatórios e Unidades de Bombeamento;
• Sistemas e Equipamentos de Filtração para Água e Efluentes.

Com profissionais com larga experiência e constantes atualizações em análises, estudos, desenvolvimento, produção e aplicação de 
soluções em sistemas hidráulicos.

A Hidro-Ambiental desenvolveu ao longo do tempo parcerias tecnológicas e comerciais com empresas nacionais e internacionais, 
assim como uma capacidade interna de produção que permite oferecer uma linha de produtos e equipamentos com agilidade e 
flexibilidade.

Com a preocupação constante em garantir assistência técnica permanente, a Hidro-Ambiental conta com recursos técnicos, materiais 
e logísticos. O acervo técnico da Hidro-Ambiental inclui centenas de projetos e instalações no Brasil.

POR QUE HIDRO-AMBIENTAL?

ATUAÇÃO
O uso racional dos recursos hídricos, seu transporte e armazenamento seguro, bem 
como a necessidade crescente de filtrar, tratar e reusar esses recursos de forma 
eficaz e econômica, levou a Hidro-Ambiental à decisão estratégica de oferecer aos 
seus clientes equipamentos e serviços, que juntos permitam alcançar soluções de 
controle e proteção hidráulica e de filtração.

MAIS DO QUE AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE SEUS PROCESSOS, A HIDRO-AMBIENTAL 
RACIONALIZA RECURSOS PARA UM FUTURO ECONÔMICO MAIS SUSTENTÁVEL.
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A Hidro-Ambiental oferece soluções completas em sistemas de proteção e controle hidráulico para adutoras, 
reservatórios e unidades de bombeamento. O uso de softwares, especialmente desenvolvidos para análise de 
transitórios hidráulicos e equipamentos de alto desempenho, permite:

As válvulas de controle hidráulico podem ser fornecidas nos modelos alívio de pressão, antecipadora de onda, 
redutoras de pressão, controladora de bomba, limitadora de vazão, controladora de nível, detectora de ruptura, elétrica 
de controle a distância, e em vários materiais, revestimentos e elastômeros, viabilizando assim aplicações com água 
bruta, água do mar, vinhaça, efluentes e outros líquidos.

As ventosas podem ser fornecidas nos modelos de tríplice função, nominais, automáticas, secas e de fechamento lento.

Proteção total do meio ambiente 

Operação segura 

Eficiência operacional com baixo custo energético 

Controle elétrico a distância

VÁLVULAS DE CONTROLE HIDRÁULICO

VENTOSAS PARA ÁGUA

VENTOSAS SECAS PARA LÍQUIDOS E EFLUENTES INDUSTRIAIS

A linha de sistemas de proteção e controle hidráulico da Hidro-Ambiental inclui:
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A Hidro-Ambiental oferece soluções completas para filtração, disponibilizando sistemas que 
efetivamente contribuam para:

Os filtros são fornecidos com elementos para filtragem absoluta tipo tela, chapa perfurada e discos.

Os filtros semiautomáticos e automáticos podem ser fornecidos com limpeza por escova ou com a 
tecnologia inovadora de limpeza automática por bocais rotativos de sucção (BRS).

A linha de sistemas de filtração da Hidro-Ambiental inclui:

FILTROS AUTOMÁTICOS

FILTROS SEMIAUTOMÁTICOS

FILTROS MANUAIS

SEPARADORES CENTRIFUGOS DE ALTO RENDIMENTOSISTEMAS DE FILTRAÇÃO

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO

Economia de água e produtos químicos

Reúso de água

Melhora da eficiência do sistema de tratamento existente

Proteção de sistemas de tratamento (osmose reversa, ultrafiltração, aeração, etc.)

Proteção de sistemas hidromecânicos, bocais, sprinklers, etc.
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AÇÚCAR, ÁLCOOL E BIOENERGIA

A Hidro-Ambiental oferece soluções customizadas para o setor sucroenergético, disponibilizando 
produtos, equipamentos e sistemas que efetivamente contribuam para:

A Hidro-Ambiental com profundo conhecimento do mercado sucroenergético através de seus 
profissionais especializados, engenharia de aplicação e desenvolvimento em permanente busca de 
especialização, sendo também uma empresa que procura ter agilidade e flexibilidade no 
fornecimento de equipamentos e na assistência técnica, está apta para atender com eficiência este 
mercado em todas as aplicações que fazem parte de sua expertise. 

Os produtos, equipamentos e sistemas disponibilizados pela Hidro-Ambiental são os que trazem 
hoje para o setor sucroenergético o estado da arte em tecnologia e performance.

A linha de equipamentos e sistemas para o setor sucroenergético da Hidro-Ambiental inclui:

AÇÚCAR, ÁLCOOL
E BIOENERGIA

VÁLVULAS DE CONTROLE HIDRÁULICO

VENTOSAS PARA ÁGUA

VENTOSAS SECAS PARA LÍQUIDOS E EFLUENTES INDUSTRIAIS

FILTROS AUTOMÁTICOS, SEMIAUTOMÁTICOS E MANUAIS

SEPARADORES CENTRÍFUGOS DE ALTO RENDIMENTO

Proteção e Controle hidráulico de adutoras, reservatórios e unidades de bombeamento

de: água para abastecimento industrial, água para sistemas de irrigação, vinhaça, águas

residuárias e efluentes.

Filtração de água para proteção de equipamentos hidromecânicos, bocais, sprinklers.

Filtração de água de reuso e efluentes
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A Hidro-Ambiental oferece soluções customizadas para o mercado de mineração, disponibilizando 
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VENTOSAS SECAS PARA POLPA DE MINÉRIO E EFLUENTES INDUSTRIAIS

FILTROS AUTOMÁTICOS, SEMIAUTOMÁTICOS E MANUAIS

SEPARADORES CENTRIFUGOS DE ALTO RENDIMENTO

Proteção e Controle hidráulico de adutoras, reservatórios e unidades de bombeamento

de: água para abastecimento industrial, água de utilidades, água recirculada, polpa de

minério e efluentes.

Filtração de água para proteção de equipamentos hidromecânicos, bocais, sprinklers.

Filtração de água recirculada.
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