
TECNOLOGIA SEM PRECEDENTES CONTRA BIOINCRUSTAÇÃO E BIOFILME 

Hidro Optic Desinfection (HOD) 
 



Baseada em Israel, a Atlantium Technologies 
emprega tecnologia de ponta no 

desenvolvimento de sistemas de desinfecção de 
água por luz UV 



 Patentes 
 
 *Tecnologia Atlantium  Hydro-Optic™ – Mais de 60 patentes  registradas 



Princípio da operação UV  

 

 

 

 Possui alto poder germicida, trabalhando entre 200 e 320 nm, que danifica o 
DNA da célula impedindo sua reparação 

200                                320  



Diferenciais e vantagens 

HOD 

Tecnologia limpa 

Rápida 
manutenção 

Sistema 
autônomo 

Monitoramento 
e operação  

remotos 

Baixo consumo 
de energia 

Distribuição 
uniforme da 

dose através da 
reflexão interna 

total 

     



Como funciona a reflexão interna total: 
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Stainless 

Quartz Tube 

Air Block 

Conventional 

HOD  



Medição direta da 
eficiência da lâmpada 

Monitoramento integrado da 
trasmitância (UVT) 

Medições diretas que garantem performance 
constante  



*Monitoramento contínuo e em tempo real de todos os parâmetros relevantes que determinam na dose UV 

 

 

Autonomia e controle 
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Intensidade da lâmpada     fluxo   UVT (transmitância da água) 

Dose instantânea 

Dose validada requerida 



Fácil manutenção 

 Poucas lâmpadas, baixo consumo energético  

 Desenhado para reduzir manutenções (sensores integrados) 

 Troca de lâmpadas realizada em 4 minutos 
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4 parafusos 



Prática integração 

 Design compacto 

 Sistema em linha, de fácil instalação e  evita perda de carga 

 Facilmente integrado ao PLC da planta 
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Before Installation & Commissioning  After 



Hydro-Optic Disinfection  

RZ163-12 

RZ300-14 

11 RZB300-12 



Hydro-Optic Disinfection  
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RZM300-18 

EP600 - 4  



Mercados de atuação 

 Piscicultura 

Bebidas 

Municipalidades 

  Farmaceutica 

Lácteos 
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Aplicação em desenvolvimento 

Controle de espécies invasoras em usinas 
hidrelétricas 



Desafios 



               Mexilhão 

    Algas 

     ferro bactéria Bio incrustação  

Bio-incrustação  



América Latina - 2014: 



Estados Unidos - 2014 



Europa - 2008 



Riscos impostos por bioincrustação : 

• Diminuição do volume de água bruta para o sistema de geração 

 

• Paradas na operação de sistemas essenciais como turbinas de geração 

 

• Aumento do potencial corrosivo 

 



A solução Hydro-Optic™ : 

• Garante proteção  contra todos tipos de bioincrustações e biofilme 

 

• Mantém limpas as superfícies dos equipamentos  melhorando  sua 
performance e diminuindo a frequência de paradas para manutenção 

 

• Evita a manipulação e a estocagem de produtos químicos 

 



Testes e casos de estudo 



Pesquisadora Líder: Renata Claudi, cientista com PHd em espécies 

invasoras 
 

Claudi é uma cientista ambientalista com mais de 25 de experiência 

técnica.  

RNT Consulting, sua empresa, foi idealizada após 15 anos de experiência 

junto à indústria de geração elétrica, atendendo à demanda do setor por 

uma melhor assessoria no controle de espécies invasoras. 



Quantificação da dose necessária para 
controle da fixação de mexilhão  

 Sistema Atlantium Hydro-Optic™   instalado em linha sem 

filtros 

 Água bruta com alta densidade de larvas  

 O controle é feito pela comparação de fixação em bioboxes 

instalados antes e depois do sistema UV  

 Laboratório ou em larga escala 

 

        3-meses para incrustação 



   Ciclo de vida do mexilhão 



 

 
Estrutura em Davis Dam 



 

 
Estrutura em Davis Dam 



Sem sistema Atlantium Hydro-Optic™   

Com sistema Atlantium Hydro-Optic™   

UV dosage (mW-s/cm²)
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Instalação em Davis Dam (EUA) - 
controle através de bioboxes 
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“Davis Dam está impressionada com a performance do sistema 
UV no controle do mexilhão e do biofilme no D3. Gostaríamos de 
iniciar os planos de instalação para as outras linhas”. Gerente da 
planta em Davis Dam 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/US-DOI-BureauOfReclamation-Seal.svg


Componentes de turbina protegidos pelo sistema 
Atlantium Hydro-Optic™  

•   
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Cesta do filtro de rolamento de 
abastecimento de água de refrigeração 
de uma turbina protegida por 
Atlantium HOD 

Cesta do filtro de rolamento do 
abastecimento de água de 
refrigeração de uma turbina não 
protegida por Atlantium HOD 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/US-DOI-BureauOfReclamation-Seal.svg
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Endesa - Espanha   

Pesquisador: Nines Marín 

SSTT Dirección de Medio Ambientey Desarrollo Sostenible. 

ENDESA 

 

Rio EBRO   

 

http://www.endesa.com/en


Endesa – Espanha 

Protected by Atlantium HOD  

Without Atlantium HOD  



Controle de espécie hidróide em 
Sabin -EUA  

Pesquisador: Dr Woods 

EPRI : Energy Power Research  Institute - USA 
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Controle de espécie hidróide em  
Sabin -EUA   

 Foram instalados monitores para o controle da água na entrada 
e na saída do sistema Atlantium Hydro-Optic™  e os resultados 
compartilhados até o momento por Dr Woods são excelentes. 
Não há nenhum crescimento após o tratamento. 

 

     O estudo está em andamento e prosseguirá até Junho de 2014 
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Piloto bem sucedido em usina termoelétrica –  

Grandes Lagos EUA 

• Controle total  de incrustação  de mexilhões zebra e  quagga nas 

tubulações das torres de resfriamento 

• Aumento da eficiência dos trocadores de calor 

 

Havia incrustação no biobox de entrada  
Não havia nenhuma incrustação na saída 

entrada 

saída 

http://www.we-energies.com/


Instalação bem sucedida em uma planta geradora de 
energia - Israel 

 

Decrição do piloto: 

 
 

 

Linha #1 operando de maneira convencional 

– Paradas repentinas para manutenção ou limpeza 

– Switch uma vez por semana 

– Temperatura aumentada para  35CO   

 

Linha #2 protegido pelo sistema Atlantium Hydro-Optic™ 

– Sem paradas para manutenção ou limpezas repentinas 

– Nenhum crescimento de algas ou mexilhões 

– Temperatura estével em 28CO 

 

 

          

         Proteção com o sistema Atlantium Hydro-Optic™ apresentou impacto imediato reduzindo  

manutenção e evitando qualquer tipo de bioincrustação ou biofilme. 

            

Avaliações  após 4 e 6 meses produziram imagens que falam por si mesmas…. 

 

 

  



Resultados após 6 meses 
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Sem sistema Atlantium 

Com sistema Atlantium 



Instalação em Porto Primavera  - Brasil  
 
Pesquisadora: Marcia Divina de Oliveira 
Embrapa Pantanal 
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Instalação em Porto Primavera - Brasil  
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Alimentação dos trocadores de calor – 100m3/h 

1 biobox antes do HOD 

Primeira fase se 
encerrou em 

Outubro/2013 e 
apresentou 99% de 

eficiência  

  

2 bioboxes depois do 
HOD 



Análise dos tijolos 
 
Pré-tratamento: 83 indivíduos em 20cm2 
Pós-tratamento 1: 7 indivíduos em 20cm2 
Tamanho dos indivíduos: 3,2 a 9,5 mm, média 6,2mm 
 
 
 
Análise das placas de PVC 
 
Pré-tratamento: 8,4 ind./placa 
Pós-tratamento 1: 0,32ind./placa 
Pós-tratamento 2: 0,08 ind./placa 
 
 
 
Raspagem do material aderido na placa  
para análise da biomassa e indivíduos  
menores que 1mm. 
 
 
 
 
 



Análise da presença de indivíduos juvenis (>1mm)– Junho de 2013 

Biobox pré-tratamento 

Biobox pós- tratamento 

Área= 10cm2 
N. ind= 62 

Área= 10cm2 
N. ind= 2 

Área= 10cm2 
N. ind= 182 

Área= 10cm2 
N. Ind biob 2= 20 
N. Ind bion 3=4 



Instalação em Porto Primavera - Brasil  

42 

Ao final da segunda fase, em Dezembro de 2013,  além da redução de mexilhões, 
também foram obtidos resultados expressivos na redução do hidrozoário  Hydrozoa 

Cordylophora caspia  após o sistema  Atlantium 
  

“De qualquer forma é ótimo!!! Cordylophora também é um  grande 

problema na América do Norte. Estes resultados e imagens poderão 
abrir muitas portas.” Renata Claudi MSc.  

“UV está matando esta espécie. Eu observei durante a contagem de 

larvas no microscópio. Eles também morrem rápido, após 3 horas.” 

Marcia Divina De Oliveira     

  



Competitivo contra qualquer outra 
solução 

RESULTADOS

Tratamento Número de indivíduos

Controle 1.127

Dicloro 207

MXD 100 20

NaOH 3

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Dicloro MXD 100 NaOH

86,16

98,88 98,96

(%)

Eficiência dos tratamentos no controle do L. fortunei



Colaboração com Instituto de Pesquisa do Setor Elétrico  
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Perguntas?   



Atlantium Technologies Ltd. 

Har Tuv Industrial Park 

POB 11071, Israel 99100 

Tel: +972-2-992 5001 

Fax: +972-2-992 5005 

USA:  DennisB@atlantium.com 

Europe: LaurentG@atlantium.com  

ROW: YarivA@atlantium.com 

www.atlantium.com 
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Thank you 

mailto:DennisB@atlantium.com
mailto:LaurentG@atlantium.com
mailto:YarivA@atlantium.com
http://www.atlantium.com/

