






A tecnologia AWG consiste em retirar água do ar
de forma eficiente e torná-la própria para
consumo humano através do processo de 

osmose reversa e filtragem. 
Os equipamentos Evolution Water adotam essa
tecnologia de forma otimizada, produzindo água

potável com alta qualidade e baixo custo
operacional.

A Evolution Water é uma empresa que trabalha
credenciada e conforme as patentes da

WorldWideWater Inc, proprietária intelectual da
tecnologia.
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1. O ar externo passa através de um eficiente 
filtro de ar e da luz ultravioleta (UV) 
germicida, os quais purificam o ar removendo 
a poeira, o pólen, esporos de fungos, 
bactérias e outras diversas partículas de ar;

2. A umidade do ar externo é condensada na 
“serpentina de resfriamento" e   coletada em 
um tanque de armazenamento e protegida 
com luz  ultra-violeta (UV) e continuamente 
ozonizada para garantir que ela está livre de 
contaminantes;

3. Conforme demanda, a água é retirada do 
tanque, filtrada através de um filtro de 
carbono (VOC) e em seguida passa novamente 
pela luz germicida UV de saneamento;

4. A água então estará pronta para ser servida, 
natural, quente ou fria, através de unidades 
de água, que podem ser alocadas em qualquer 
lugar que se tenha necessidade de água;

5. O ar proveniente do processo é puro, frio e 
seco e portanto próprio para climatizar um 
ambiente dentro das condições padrão para 
conforto térmico.

FuncionamentoFuncionamento



 Água pura e cristalina para beber;

 Efetivo sistema de purificação de ar;

 Produção de água e ar condicionado simultaneamente;

 Tecnologia em conformidade com as demandas de sustentabilidade:

 Produção de água sem utilizar fontes naturais

 Produção de água sem o uso de aditivos

 Produção de ar condicionado com alta eficiência energética

BenefíciosBenefícios



• O portfólio Air2Water se divide em 02 linhas de produtos:

• Triton: máquinas de grande porte, com capacidade de geração de 2000 à 
12000 litros/dia de água potável

• Dolphin: máquinas de pequeno porte, com capacidade de geração de 30 
litros/dia de água potável

PortfólioPortfólio



Air2Water utiliza um avançado sistema de filtragem de água para purificar e deixar apta 

para consumo.

Sistema De FiltragemSistema De Filtragem





• Água testada periodicamente por 
laboratórios;

• Os resultados dos testes mostram 
que a água é superior em qualidade 
e supera todas as normas de 
“potabilidade”.

* Por favor, faça contato para obter 
mais detalhes sobre os testes de 
água.

Qualidade Da ÁguaQualidade Da Água



• Equipamentos construídos utilizando apenas os componentes e mão-de-obra da 

mais alta qualidade.

• Parceira com fabricantes de equipamentos líderes de mercado

• Equipamentos aprovados pela UL 

• Sistemas de purificação de água que excedem o padrão NSF

Produção Dos Equipamentos TritonProdução Dos Equipamentos Triton



• Estrutura de Operações em Fase de Implantação

• Zona Franca

• Fábrica projetada para atender uma demanda de até 8000 máquinas/mês

• Atenderá América Central, US, Canadá e Europa; num primeiro momento 

também América do Sul.

Produção dos Equipamentos Dolphin
Fábrica Evolution – Rep Dominicana
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• Supermercados
• Escolas 
• Universidades
• Restaurantes
• Lojas de Conveniência
• Edifícios Comerciais
• Hotéis 
• Residências
• Condomínios
• Etc…

AplicaçõesAplicações



• Plataformas Off-Shore

• Navios Petroleiros

• Obras de Infra-Estrutura em Geral 
(estaleiros, etc…)

• Lugares com acesso remoto

• Etc…

AplicaçõesAplicações



Tanques de armazenagem: grandes ou pequenos, 
cada projeto que empreendemos é importante. 
Juntos, vamos ajudá-lo a determinar a capacidade 
correta para o seu tanque de armazenagem de água, 
desde pequeno porte (150 litros) até tanques de 
grande porte (industrial), capazes de armazenar 
milhares de litros de água.

AplicaçõesAplicações



• Fábricas de água “turn-key” de grandes capacidades
• Projetos customizados e automatizados para fabricação de 
“água engarrafada” produzida à partir do ar com capacidade 
de engarrafar mais de 100 unidades por minuto.

AplicaçõesAplicações





 Bottle Plant 

 Fornecimento de equipamento de grande porte para geração de água 

potável para engarrafamento

 01 planta em Manaus / 01 planta no Rio de Janeiro (atendimento das 

comunidades da Rocinha e complexo Alemão)

Projetos em AndamentoProjetos em Andamento



Informações de mercadoInformações de mercado
- Água potável e mineral de mesa

• 14,2 milhões de litros em 2008 no Brasil;

• 29L/ano per capita e em crescimento;

• Taxa de crescimento estimada em 4% ao ano até o ano de 
2015;

• No Brasil, garrafões de água correspondem a 60% do total –
aproximadamente em 8,5 milhões de litros (425.000 
garrafões de 20L).

• Mercado de garrafões (20 litros) corresponde a R$ 2,6 bilhões

• Mercado de pet (até 10 litros) corresponde a R$ 5,6 bilhões



Informações de mercadoInformações de mercado
- Mercado de Filtros

• Segundo o IBGE (PNAD, 2009) a participação dos filtros de água 
nas residências no Brasil é de 51%.

• Aproximadamente 29,7 milhões de residências possuem 
filtros.

• Corresponde ao consumo residencial médio de 2,5 bilhões de 
litros – Representando R$ 413 milhões.

• Os 6 estados com maior percentual de filtros residenciais 
são: MG, DF, GO, RJ, ES e SP.

• Mercado em expansão – Investimentos mobiliários em todo o 
Brasil.



Analise Competitiva
 Vantagens Qualidade da Água



Analise Competitiva
 Vantagens

Comparativo Custo Air2Water x Purificador



Analise Competitiva
 Vantagens

Comparativo Custo Air2Water x Garrafão 20 litros


