


Cenário 
 Água: elemento vital.  

  

 Água que abastece a região Nordeste além de possuir  elevados teores de Cloretos e 

de metais pesados  tem contaminantes bacteriológicos dando a esta uma  qualidade 

média. 

(possui  alta concentração de Cloreto, Ferro, Manganês e Sulfetos ( Odor ) em sua 

composição); 

  

  A presença destes elementos podem causar danos à saúde, além de causar 

manchas em louças sanitárias e roupas); 

  

 Obrigando ao uso de água mineral e elevado consumo de produtos de limpeza;; 

  

 Necessidade de atendimento à legislação, Portaria Ministerial;); 

  

 Falta de monitoramento da qualidade da água ofertada. 



Cenário 
• Os parâmetros que apresentaram o maior número de violações foram coliformes 

termotolerantes (85%), manganês total (55%) e ferro dissolvido (47%). Os principais 

fatores de degradação ambiental que podem ser apontados como contribuintes dos 

resultados citados acima são os lançamentos de esgotos domésticos nos corpos de 

água, além do manejo inadequado do solo causado sobretudo pelas atividades do setor 
minerário, metalúrgico e agrícola. 

 

 



HYDRUS:  

 
SOLUÇÃO APRESENTADA: 
A Hydru’s fará o monitoramento da qualidade da água oferecendo: 
Orientação Técnica para o Tratamento de Água 
  

Apresentação de Projeto de Sistema de Tratamento de Água mais viável para 
cada situação (Cliente) 
01 (uma) Análise semestral da Água em ponto de consumo dentro do Hotel 
(01 Ponto) em atendimento à legislação; 
Disponibilização de 01 (um) equipamento em regime de comodato para 
análise semanal do Sistema de Desinfecção da água utilizada no Hotel 
incluindo o material de teste utilizado no equipamento; (no mínimo em 03 
(três) pontos) 
Relatório Semestral da Qualidade da Água no Hotel; 
Responsabilidade técnica CRQ  
Inclui uma visita Técnica presencial a cada 03 (três) meses,  

  

 



HYDRUS:  

 
SOLUÇÃO APRESENTADA: 

 
 Produto exclusivo e inovador de alta qualidade; 

 Excelente relação custo x benefício; 

 Tecnologia com 98% de eficiência comprovada; 



UMA ÁGUA 

NOBRE É 

ASSIM: ALÉM 

DE CUIDAR  

DA SUA 

SAÚDE, 

TAMBÉM 

CUIDA DO 

PLANETA. 



UM DIVISOR DE ÁGUA NO 

TRATAMENTO DA SUA. 

 
 É como ter uma estação de tratamento de água 

particular; 

 Promove tratamento instantâneo na água, 

oferecendo o mais alto grau de pureza; 

 Oferece um produto final conhecido como “Água 

Nobre”. 



BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE, PARA O BOLSO E PARA O PLANETA. 

 

 Água mais pura; 

 Dispensa o consumo de águas engarrafadas; 

 Alguns meses de uso do equipamento pagam o produto 

economizando em garrafões; 

 Economia de água e dinheiro 

 Produto 100% natural. 



A ÁGUA 

MAIS 

PURA QUE 

EXISTE 

VOCÊ  

ENCONTRA 

AGORA NO 

SEU 

HOTEL. 



UMA ÁGUA TÃO LEVE QUE NÃO PESA NEM NO SEU BOLSO. 

DISPENSA ÁGUA ENGARRAFADA: 
MUITO MAIS ECONOMIA. 
MUITO MAIS QUALIDADE. 



PRATICIDADE E MOBILIDADE 

 
 Facilidade de instalação; 

 Facilidade de  operação; 

 Sem uso de produtos químicos; 

 Ocupa pouco espaço; 

 Baixíssimo custo mensal; 



CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE  

 
 Atende a todas as exigências de qualidade da água 

previstas em Lei; 

 Autorizado pela Portaria 2914, do Ministério da 

Saúde 



A ÁGUA 

MAIS PURA 

QUE 

EXISTE 

VOCÊ  

ENCONTRA 

AGORA NA 

SU HOTEL. 



COM A HYDRU’S VOCÊ PODE:  

 Beber uma água puríssima.  

 Lavar alimentos 

 Fazer sucos 

 Lavar utensílios de cozinha 

 Preparar pratos gourmet 



SUA ÁGUA NUNCA FOI TÃO 

BEM TRATADA.  

 
 Produto 100% natural 

 98% de eficiência comprovada 

 Garantia de 5 anos sem necessidade de 

troca ou reposição 

 Reduz em mais de 90% a as impurezas da 

água 

 Economia :  dispensa  gastos com água 

mineral e com a troca de chuveiros 

danificados por impurezas. 



Hydru’s. Solução exclusiva para associados da ACEC, garantindo o tratamento  da sua 
água. 
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