HIDRONANO SYSTEM - CONTROLE DE ALGA

Adequar o oxigênio dissolvido na água é um fator crítico para a
sustentação de ecossistemas saudáveis em lagos, lagoas e rios.
No entanto, décadas de uso de herbicidas, escoamento de
fertilizantes, poluição de águas pluviais e vazamentos de fossas
sépticas esgotam os níveis de oxigênio e causam uma reação
debilitante na água.
Nutrientes na água estimulam o florescimento de alga, criando
uma alta demanda pelo oxigênio disponível na água. À medida que
as algas morrem, elas afundam, se decompõem e consomem o
restante do oxigênio remanescente.
Quando o oxigênio dissolvido desaparece, o material parcialmente
decomposto se transforma em sujeira séptica, criando uma zona morta no fundo do lago. A sujeira se torna uma
pilha de compostos anaeróbicos carregados de nutrientes que alimentam o próximo ciclo de crescimento
explosivo de algas. É um ciclo vicioso, capaz de matar lentamente um corpo de água.
Não fazer nada não é uma opção, mas, infelizmente, as formas mais convencionais de tratamento ficam aquém
do fornecimento de restaurações sustentáveis. O princípio da remediação, no entanto, é simples - fazer com que
os corpos d’água respirem novamente, aumentando o oxigênio dissolvido na água, especialmente em níveis
mais profundos. Desse modo, se recupera a capacidade de processar nutrientes, diminuindo o florescimento das
algas.
Os sistemas de nanobolhas HIDRONANO SYSTEM regeneram os ambientes aquáticos, mais rapidamente do que
qualquer tratamento convencional disponível no mercado. Estes sistemas são capazes de fazer isso porque tem
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uma vantagem fundamental: fornecem oxigênio dissolvido com a melhor relação custo / benefício, com altos
níveis de saturação por custos acessíveis.
Em um fluxo contínuo, os geradores HIDRONANO
SYSTEM injetam nano bolhas de ar, ou de oxigênio puro
e até de ozônio na água, com o mínimo de energia e
máxima eficiência. As nanobolhas não sobem e
explodem na superfície. Em vez disso, elas permanecem
na água por períodos prolongados e se misturam por
toda a coluna de água, através do seu movimento
Browniano.
As nanobolhas aceleram o processo de limpeza
restaurativa da natureza. Aumentando a atividade
benéfica para os micro-organismos aeróbicos no fundo
do corpo d’água, estes micro-organismos vão consumir o
lodo e reduzir seus níveis. Também serão reduzidos os
níveis de fósforo e de nitrogênio através da conversão destes nutrientes, restringindo assim a estimulação do
crescimento de algas
Serão estimulados os crescimentos das populações de larvas e de insetos aquáticos benéficos que, por sua vez,
alimentam os peixes e estimulam seu crescimento saudável.
Ambientes saturados de oxigênio matam e impedem o
desenvolvimento de micro-organismos anaeróbicos e
patogênicos, os quais produzem os ácidos e os gases
malcheirosos.

MOLHORIAS:
• Melhora a turbidez de água
• Aumenta atividade aquática
• Reduzir Nitrogênio, Fósforo e
Clorofila

“REDUZ E EVITA A
FLORIFERAÇÃO DE
ALGA”

Os sistemas de nanobolhas do HIDRONANO SYSTEM são
acionados por uma bomba de baixo consumo de energia
e por um gerador de nanobolhas. A água, que pode
estar bastante poluída, é captada do corpo d’água a ser
tratado e bombeada através do sistema, onde são
injetadas as nanobolhas. Em seguida, esta água com
nanobolhas, é bombeada de volta para o corpo de água
em um ponto de descarga selecionado - idealmente em
um ponto de entrada. Os corpos de água maiores
requerem múltiplas unidades, posicionadas em
diferentes locais, para possibilitar um tratamento
adequado. Os geradores de nanobolhas da HIDRONANO
SYSTEM são capazes de movimentar de 5 à 100m3/hora.
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