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Agenda

• Conceito das bombas pneumáticas de duplo diafragma 
• Estudo de caso – Controle da qualidade da água para 

geração de vapor  
• Identificação dos problemas do cliente
• Solução ARO para os problemas identificados
• Resultados
• Perguntas



Conceito das bombas pneumáticas de duplo diafragma



Estudo de caso – Controle da qualidade da água para 
geração de vapor

Antes



Identificação dos problemas do cliente

• Custo operacional elevado 

• Elevado tempo de parada de produção devido dificuldade de manutenção

• Em média a cada quatro meses uma bomba nova era comprada devido 

inviabilidade na troca das peças

• Necessidade de elevado estoque de produtos



Solução ARO para os problemas identificados



Instalação e manutenção simplificada



Simplicidade de manutenção e excelente 

compatibilidade química



Solução ARO para os problemas identificados

• Custo operacional elevado

• Elevado tempo de parada de produção devido dificuldade de 

manutenção

• Em média a cada quatro meses uma bomba nova era comprada 

devido inviabilidade na troca das peças

• Elevado estoque de produtos

Diminuição em cerca de R$ 2.000,00 mensais com manutenção ou troca de bombas dosadoras 

para cerca de  R$ 500,00 a cada ano (kits de serviço) 

Eliminação de cerca de 1 hora por dia (média) de manutenção -> aumento da 

produtividade através de elevada redução no tempo de parada de produção 

Eliminação da necessidade de compra de novas bombas a cada 4 meses

-> Design de maior robustez e materiais de maior compatibilidade química 

Diminuição de 6% no consumo de produtos químicos dosados -> Diminuição do volume de estoque



Solução ARO para automação em dosagem de 

produtos



Outros casos de sucesso

• Controle para produção de lotes de 

matéria prima na indústria cerâmica

• Controle de pH da água para sistema de reuso de água em 

lavanderia – confecção de roupas

• Controle de pH da água para sistema de tratamento de 

água residual – indústria de bebidas
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