HISTÓRIA
Motivado pelo espírito empreendedor e acreditando num futuro de oportunidades, em 1986 o
fundador da JDF deu início a suas atividades como uma pequena oficina de manutenção de
máquinas.
No início da década de 90 a JDF passou por uma grande transformação lançando-se no
mercado como fornecedora de peças e serviços para o mercado de centrífugas e decanters, e,
desde então a empresa ganha cada vez mais espaço no mercado, através de uma gestão
preocupada em atender seus clientes com eficiência e qualidade.
A empresa atualmente abrange uma extensão de mais de 2.500 m² de área construída, tem sua
sede própria bem localizada num dos pólos industriais mais importantes do interior de São
Paulo, a uma distância de 130km da capital e 50km do aeroporto de Viracopos/Campinas SP.
A JDF hoje oferece soluções em separação com tecnologias de ponta como: centrifugação,
flotação e filtração, operando principalmente nos segmentos de Tratamento de Efluentes,
Sucroenergético e Óleo Mineral.
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VALORES
Satisfação do Cliente,
Empreendedorismo, Responsabilidade
Socioambiental, Ética, Qualidade,
Iniciativa e Inovação, Pontualidade,
Comprometimento, Transparência,
Confiabilidade e Dedicação.
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SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

PEÇAS E PARTES

PEÇAS E PARTES

Decanters e Flotadores

Com um moderno parque fabril, a JDF adota as melhores práticas de produção e possui um
sistema próprio de rastreamento, para garantir a qualidade e a confiabilidade de seus produtos.
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SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

ROLAMENTOS

A JDF oferece aos seus clientes rolamentos NSK, reconhecidos internacionalmente pela
qualidade e segurança de seus produtos.

Rolamento Autocompensador de
Esferas 1211 ETN9

Rolamento Rígido de
Esferas 6300 C3

Rolamento Rígido de
Esferas 6206 U

Rolamento Rígido de
Esferas 6315 M/C3

Rolamento de Esferas de Contato
Angular 5214

Rolamento Rígido de
Esferas 6004 DDU

Rolamento Rígido de
Esferas 6307 U
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ROLAMENTOS

Unidades ou em Kits para todos os modelos de Decanters

SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

FLOTADOR POR AR DISSOLVIDO (FAD)
Remoção de Óleos, Graxas e Sólidos em Suspensão

FLOTADOR

O FAD – Flotador por Ar Dissolvido é um sistema de flotação físico e/ou físico químico, projetado para
realizar a remoção de óleos, gorduras, partículas sólidas em suspensão e cargas orgânicas em
processos de tratamento de efluentes.
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SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

FLOTADOR POR AR DISSOLVIDO (FAD)
Remoção de Óleos, Graxas e Sólidos em Suspensão

Os FLOTADORES JDF são diferenciados dos demais, pela tecnologia de separação através da
injeção de microbolhas no efluente, que aderem-se as partículas contaminantes, diminuindo suas
densidades e arrastando-as para a superfície do tanque.

Baixo Consumo de energia: São operados com uma média 0,25 kwh por m³ de líquido tratado.
Baixo Custo de Investimento: O processo de flotação por microbolhas reduz a necessidade de
aplicação de componentes no sistema (compressores, tanques, bombas, dispositivos de controle,
válvulas).
Área de instalação reduzida: Os sistemas são classificados pela faixa de freqüência e operam
com altas taxas de aplicação por m³ de líquido tratado, podendo reduzir de 5 a 7 vezes o tamanho
do equipamento, quando comparados com processos de decantação
.
Flexibilidade de Implantação: Operação com fluxos intermitentes e descarga continua de lodo,
enviada diretamente para a digestão, adensadores ou decanters.
Reaproveitamento: Em casos específicos permite a reutilização do lodo na própria indústria ou
como matéria-prima para terceiros, bem como a possibilidade de reuso da água.
APLICAÇÕES
-Frigoríficos e Indústria da Carne
- Industria de Óleos e Derivados
- Lacticínios
- Lavanderias Industrias
- Processamento de Frutas e Vegetais
- Indústria Têxtil
- Industria de Papel e Celulose
- Industria Química
- Industria de Alimentos
- Curtumes
- Empresas de Transporte - Lavagem de Veículos
- Tratamentos e Reciclagem de Água
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FLOTADOR

VANTAGENS
Maior Rendimento e Eficiência: Os flotadores JDF, através da tecnologia de microbolhas,
apresentam melhores resultados na redução de óleos, graxas e sólidos constantes no efluente,
com o efeito de água limpa.

SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

DECANTERS CENTRÍFUGOS
Desidratação e Separação de Líquidos e Sólidos

DECANTER

A linha de Decanter e Tridecanter JDF foi desenvolvida com o objetivo de atender as
necessidades de separação nas linhas de processos industriais e nos processos de
desidratação de Iodo em ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) e ETA (Estação de
Tratamento de Água).
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SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

DECANTERS CENTRÍFUGOS
Desidratação e Separação de Líquidos e Sólidos

A JDF fabrica vários modelos e tamanhos de Decanters e Tridecanter, para serem aplicados
nos processos de:
- Desidratação de lodo biológico;
- Desidratação de lodo químico;
- Separação de fases em processos químicos, farmacêuticos, alimentícios e outros;
- Separação de fases sólido/líquido/líquido;
DADOS TÉCNICOS

DECANTER

Partes Rotativas
Dimensões variáveis de acordo com o modelo do decanter
Rosca Transportadora
Revestido contra desgaste por abrasão por metal Stylite, metal duro ou cerâmico.
Painel de Controle
Acionamento do motor por inversor de freqüência ou Soft-Starter.
Materiais
Contato com o produto: Aço inoxidável AISI 304/316/Duplex
Vedações: Borracha Nitrílica
Estrutura: SAE – 1020
Pintura: Epóxi
(Características Especiais – Sob consulta)
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ETEs e ETAs
Assessoria em Projetos, Produtos e Serviços

A JDF por meio de sua engenharia de desenvolvimento elabora e executa projetos de
sistemas de tratamento de efluentes, tratamento de água e reutilização de acordo com
as especificações de cada cliente.
A execução do projeto abrange desde o fornecimento de equipamentos utilizados no
sistema, tais como flotadores e decanters de fabricação própria da empresa, bem
como o acompanhamento de todo o processo de obras civis, montagem e instalação
dos equipamentos, treinamento das equipes operacionais até o start-up da planta
dentro dos parâmetros estabelecidos no projeto.
Demais serviços e produtos oferecidos pela JDF:
- Projetos de Sistema de pré-tratamento;
- Projetos de Sistema de pós-tratamento e filtração;
- Projetos de reutilização;
- Caracterização de efluentes industriais e domésticos, como base para os projetos de
implantação de ETE e ETA;
- Ensaios de Tratabilidade;

ETEs e ETAs

- Assessoria de processo e manutenção em ETE e ETA.
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SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO
Máquinas Semi-Novas

A JDF compra, vende e aluga decanters de diversas marcas e modelos para diferentes
aplicações.

COMPRA, VENDA
e LOCAÇÃO

As máquinas vendidas ou locadas pela JDF são todas revisadas e entregues em pleno
funcionamento.
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SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

REFORMA

REFORMA

Decanters

A JDF atende o setor de tratamento de efluentes oferecendo serviços de reforma das mais
diversas marcas e modelos de decanters, flotadores e centrífugas.
A JDF destaca-se no mercado por possuir equipe técnica altamente capacitada que, em
conjunto com uma moderna e completa estrutura de máquinas e equipamentos, atende seus
clientes com qualidade, agilidade e segurança.
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REFORMA
Os decanters e centrífugas reformados pela JDF são submetidos a um teste final, no qual são
simuladas as condições de funcionamento da máquina em campo.
Após a realização do teste a máquina recebe um selo de Controle de Qualidade JDF que
garante ao cliente a segurança e confiabilidade dos serviços realizados.
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REFORMA

Centrífugas e Decanters

SOLUÇÕES EM SEPARAÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Decanters e Flotadores

Equipe técnica especializada nos mais diversos modelos de decantes e flotadores, pronta para
acompanhar o desempenho da máquina após a reforma e start-up, bem como atender as
demandas e necessidades dos clientes.

ASSIST. TÉCNICA

Para maior agilidade no atendimento, a JDF possui pontos avançados de atendimentos situados
nas regiões de: Ribeirão Preto, Araçatuba e Região Metropolitana de Campinas.
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SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
SUCROENERGÉTICA

ÁGUAS E EFLUENTES

NAVAL

LATICÍNIOS

ÓLEOS E DERIVADOS

FECULARIA

PAPEL E CELULOSE

FRIGORÍFICOS

PETROQUÍMICA

TÊXTIL

BEBIDAS

VINHOS

CURTUMES

QUÍMICA E FARMACÊUTICA

TRANSPORTES

www.jdf.com.br
Fone: +55 19 2108.5000
Rua Tupis, 3452 I Pq. Industrial de Cillo
Santa Barbara d’Oeste I SP I CEP: 13.457-052

