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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Dosador de cloro 
modelo HY9601 

Equipamento para tratamento de água para consumo humano e 

água de piscina. Atende poços artesianos, águas de superfície e ma-

nanciais. Ótimo para casas de praia, campo, fazendas, indústria e 

comercio. Produto de alta resistência com vida útil acima de 3 

anos, fornecemos na forma de kit. Com todos os acessórios para 

instalação. Garantia de 2 anos. Semi transparente para controle vi-

sual de cloro. Instalação fácil. Todos os dosadores acompanham fol-

der para instalação. Capacidade para 1 kg de pastilhas  
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Dosador de cloro 
modelo HY9602 

 

Equipamento semi transparente para controle visual de clo-

ro. Instalação fácil. Todos os dosadores acompanham folder 

para instalação.  

Capacidade para 2 kg de pastilhas  
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Dosador de cloro 
modelo HY9603 

 

Equipamento semi transparente para controle visual de clo-

ro. Instalação fácil. Todos os dosadores acompanham folder 

para instalação.  

Capacidade para 3 kg de pastilhas 

Demais tamanhos sob consulta  
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Dosador de cloro 
modelo HY9610 

 

Dosadores com Montagem Paralela para atender Alta Vazão 

de consumo em Etas e Torres de Resfriamento. Todos os do-

sadores acompanham folder para instalação.  

Capacidade para 10 kg de pastilhas 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Bateria de dosadores 
 

Para atender Estações de Tratamento de Água e Torres de Resfriamento em 

Usinas de Açúcar e Álcool e Industrias Alimentícias. Todos os dosadores 

acompanham folder para instalação.  
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Filtros 
 

Os filtros são utilizados para diversos tratamentos de água sendo os mais comuns a eliminação 

da presença de:  

Ferro e Manganês.   

Além do mau cheiro, ferro e manganês mancham roupas, tecidos, deixam gosto metálico na co-

mida e bebidas, propiciam a proliferação de bactérias nocivas e prejudicam muitos processos in-

dustriais. Incrustações em canos, máquinas de lavar, chuveiros e canos são comuns nessas condi-

ções. Além de tudo isso, ingerir ferro em excesso prejudica e muito a saúde das pessoas. Pode 

passar despercebido por muito tempo, mas o excesso de ferro no organismo aumenta o risco de 

doenças cardíacas, afeta o fígado e pâncreas. 

O manganês, considerado como metal pesado, pode causar problemas de saúde como rigidez 

muscular, fraqueza, tremores e outros sintomas do sistema nervoso e do fígado. Por isso é mui-

to importante proteger a saúde da família e, nos casos de uso industrial, de todos os colaborado-

res e consumidores com o tratamento correto da água. 

O sistema de filtros para remoção de ferro e manganês ocupa um espaço reduzido, além de ser 

possível a configuração totalmente automatizada com um acessório opcional, tornando o proces-

so muito simples. São equipamentos que deixam a água em níveis adequados de ferro e manga-

nês conforme a Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, eliminando os problemas 

de coloração, sabor desagradável, manchas, depósitos dos óxidos de ferro e manganês, resolven-

do a questão sanitária e de saúde, deixando a água totalmente própria para o consumo humano. 



Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Filtros 
Água Dura 

Outra situação comum é a possibilidade de água dura, ou seja, uma água em que o sabão não 

funciona direito, dificultando a remoção da sujeira e da gordura. Isso acontece porque 

há presença de sais como cálcio e magnésio em excesso na água. 

O uso de água dura provoca incrustações, corrosão e em uso industrial, causa perda de eficiên-

cia na transmissão de calor em caldeiras e sistemas de refrigeração, além de prejudicar a higieni-

zação de equipamentos. 

Além do ferro e manganês e dureza da água, há outros elementos que podem estar na água de 

um poço artesiano. PH muito alto ou muito baixo, água que deixa o fundo da caixa d’água preta, 

água salobra (salgada), excesso de areia ou barro, calcário, entre outros, carecem de tratamento 

adequado para proteger a saúde das pessoas e aumentar a vida útil dos equipamentos. Para cada 

problema, há um tratamento específico. 

A Hydro-Solo Ambiental é especialista em tratamento de água, em sistemas completos para po-

ços artesianos, indústrias e comércios. 

É com essa expertise e a credibilidade que ficamos à disposição para ajudar você na escolha do 

melhor filtro ou tratamento de água, conforme a necessidade. 

Entre em contato para maiores esclarecimentos. 



Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Filtros 
 

Diferentes Modelos de Filtros Para Diferentes Perfis de Consumo: Residências, Condomí-

nios, Comércio ou Industrias: Filtro de Água Atlântico: Atende Residências, Negócios ou 

Indústrias com vazão de 1000 a 1500 Litros por Hora; Filtro de Água Pacífico.: Atende Re-

sidências, Negócios ou Indústrias com vazão de 1000 a 2000 Litros por Hora; Filtro Cen-

tral de Água Comercial / Industrial. Atende Condomínios, Comércios e Industrias com va-

zão de 8.000 a 40.000 Litros por Hora ;  
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Filtro de água central para 
condomínios, indústrias e comércios   

 Ideal para condomínios horizontais e verticais, que tem alta demanda de 

água. Seja qual for a forma de abastecimento e captação, é prioridade manter 

a qualidade da água e para isso o filtro é essencial.  

Os filtros de água centrais tem uma vantagem em relação aos filtros de cartu-

cho, que é a possibilidade de retrolavagem, não necessitando trocar os cristais 

de quartzo. 

Não utiliza energia elétrica ou qualquer reagente químico. 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Filtro de Água Inox 

 Os filtros retém partículas como areia, argila e outras substâncias orgânicas 

menores do que um fio de Cabelo! Água de qualidade, limpa e cristalina. 

Temos o melhor filtro de água para sua residência, e se a Água não for de 

abastecimento público podemos fazer o Tratamento da sua Água, seja água de 

poço, rio, nascente ou poço artesiano e, para isso, usamos elementos filtran-

tes de qualidade e específicos para cada caso, como o uso de carvão ativado, 

quartzo, resina, areia ou outro tipo necessário. Tudo para garantir uma água 

limpa e própria para consumo ou uso. 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Medidores de cloro e ph 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Clorimetro -  Para 
cloro residual livre 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Kit medidor cloro/ph 
Modelo 50029. 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Comparador 
colorimétrico com 

prisma. 
Modelo DH-2000 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Kit reagente DPD para 
medição de cloro/ph 
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Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 

Pastilhas de cloro 90% 
teor ativo (ácido tricloro 

isocianúrico) 
Embalagens de 1kg contendo 5 pastilhas de 200gr ou 50 pastilhas de 20gr. 

Ácido tricloroisocianúrico, para tratamento de água (próprio para consumo humano) e 
piscinas. 
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Bombas dosadoras 
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Cansado de comprar aquela bomba que não dura mais que 6 meses trabalhando? 
Confiamos tanto em nossas bombas que garantimos 4 anos de garantia do diafrag-
ma (ver políticas de garantia) em toda nossa linha de dosadoras eletromagnéticas. 
É comprar e deixar que elas trabalhem por você.  



BOMBA DOSADORA 
ELETRÔNICA SÉRIE 

AMS 

A série de bomba AMS é normalmente usada para desinfecção, prevenção de legionella, torres de res-

friamento, tratamento de águas, piscinas e dosagem de produtos químicos no setor industrial. É nor-

malmente acompanhado por um de nossos instrumentos analisadores, tornando-se uma grande solução 

para seu tratamento. Qualidade, durabilidade e precisão definem essa série. 

Segue abaixo lista de modelos desta série: 

 AMS MF – digital multi função /  

AMS PH – leitura e correção de pH integrados 

AMS RH – leitura e correção de Redox integrados /  

AMS PLUS – constante / constante 1-10 / multiplicador 1-10 / divisor 1-10 / 1-

100 / 1-1000 / conexão mA /  

AMS CO PLUS – constante e divisor de pulsos 0/10 / AMS CL PLUS – cons-

tante com sensor de nível e divisor de pulsos 0/10 
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BOMBA DOSADORA 
ELETRÔNICA SÉRIE 

KMS 

A série de bomba KMS é normalmente usada para desinfecção, prevenção de legionella, 

torres de resfriamento, tratamento de águas, piscinas e dosagem de produtos químicos no 

setor industrial. É normalmente acompanhado por um de nossos instrumentos analisado-

res, tornando-se uma grande solução para seu tratamento. Qualidade, durabilidade e preci-

são definem essa série. 

Segue abaixo lista de modelos desta série: 

KMS DC – digital constante 

KMS MF- digital multi função 

KMS PH – leitura e correção de pH integrados 

KMS RH – leitura e correção de Redox integrados 

KMS EN – timer semanal e controle por válvula solenoide 

KMS CL – leitura e correção de cloro integrados 

K PLUS – constante / constante 1-10 / multiplicador 1-10 / divisor 1-10 / 1-

100 / 1-1000 / conexão mA 

K CO PLUS – constante e divisor de pulsos 0/10 

K CL PLUS – constante com sensor de nível e divisor de pulsos 0/10 www.hydro-solo.com.br 
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BOMBA DOSADORA 
ELETRÔNICA SÉRIE 

TMS 

A série de bomba TMS é normalmente usada para desinfecção, prevenção de legionella, tor-

res de resfriamento, tratamento de águas, piscinas e dosagem de produtos químicos no se-

tor industrial. É normalmente acompanhado por um de nossos instrumentos analisadores, 

tornando-se uma grande solução para seu tratamento. Qualidade, durabilidade e preci-

são definem essa série.  

Segue abaixo lista de modelos desta série: 

TMS DC – digital constante 

TMS MF – digital multi função 

TMS PH – leitura e correção de pH integrados 

TMS RH – leitura e correção de Redox integrados 

TCO – constante/constante 1-10 

TCL – constante com sensor de nível 
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BOMBA DOSADORA 
ELETRÔNICA SÉRIE VMS 

A série de bomba VMS é normalmente usada para desinfecção, prevenção de legionella, tor-

res de resfriamento, tratamento de águas, piscinas e dosagem de produtos químicos no se-

tor industrial. É normalmente acompanhado por um de nossos instrumentos analisadores, 

tornando-se uma grande solução para seu tratamento. Qualidade, durabilidade e preci-

são definem essa série.  

Segue abaixo lista de modelos desta série: 

VMS MF – digital multi função 

VMS PO – leitura e correção de pH e Redox integrados 

VMS EN – timer semanal e controle por válvula solenoide 

VCO – constante/constante 1-10 

VCL – constante com sensor de nível 
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BOMBA DOSADORA 
ELETRÔNICA SÉRIE F 

A série de bombas mais vendidas no Brasil, é sinônimo de custo benefício e precisão. 

Com mais de 20 mil unidades instaladas em todo os 26 estados + distrito federal, ela é 

“pau pra toda obra”! Durabilidade, design compacto e funcionalidade são algumas das ca-

racterísticas mais comentadas por nossos clientes, e que tornam a série F, referência no 

mercado de bombas em todo o mundo.  

Segue abaixo lista de modelos desta série: 

FCE – constante/constante 1 – 10 

FCEG – constante/constante 1 – 10 

FCLE – constante com sensor de nível 

FIC – constante/entrada analógica 4-20 mA 
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Válvulas FLUI – AR 

A FLUI AR é uma válvula desenvolvida com a única finalidade de eliminar o ar existente nas 

tubulações da rede pública de água. Instalada no cavalete, junto ao hidrômetro, ela desvia o 

ar que, inserido na água que passaria pelo hidrômetro, seria fatalmente registrado como 

água consumida, gerando um consumo inexistente e determinando que o consumidor pa-

gue injustamente por isso.  

A válvula FLUI AR não economiza água, apenas impede que o ar seja registrado como água 

pelo hidrômetro, proporcionando, por consequência, uma economia em metros cúbicos de 

água e, naturalmente, na conta do consumidor. 

Diversas são as razões que ocasionam a formação de bolsas de ar na tubulação da rede pú-

blica, mas as principais são o esvaziamento dos canos por corte no fornecimento de água 

(quando a tubulação é preenchida por ar), o uso da pressão de ar para fazer com que a 

água entre em movimento e atinja todos os pontos da cidade (especialmente nas regiões 

elevadas) e também as aberturas feitas nas tubulações para manuten-

ção da rede. 

A FLUI AR possui todos os principais laudos técnicos que atestam 

sua eficiência na eliminação do ar em tubulações, em especial as 

apreciações do INMETRO, IPT e L.A. Falcão Bauer. De acordo 

com o IPT, por exemplo, a válvula FLUI AR apresenta índices de 

eficácia que vão de, até 99,9% de eliminação do ar existente na 

água antes da passagem pelo hidrômetro, gerando economia na 

conta de água na mesma proporção. 
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Válvulas FLUI – AR 

FLUI-AR baby 1/2″  e 3/4″  em plástico, para entrada d’água DN 20 

ou 25 mm (1/2″  ou 3/4″ ), para residências.  
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Válvula Flui Ar Flex, de 3/4″  e 1/2″ , indicada para Condomínios resi-

dências, Restaurantes. Tem 14 cm de altura por 6 cm de diâmetro.  

Válvula Flui Ar Lite , de 1″  , indicada para Con-

domínios, Lavanderias, Restaurantes e outros. 

Totalmente blindada, tem 16 cm de altura e 6 

cm de diâmetro.  

Hydro-Solo Ambiental, Trading & Agro Business Ltda. 



Válvulas FLUI – AR 

Válvula Flui Ar Vipe , de 1 1/4″ , indicada para Condomínios, Lavanderi-

as, Restaurantes e outros. Totalmente blindada, tem 16 cm de altura e 

6 cm de diâmetro.  
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 Válvula Flui Ar Max, de 1 1/2″ , indicada para Condomínios, Clubes, 

Hoteis e empresas. Totalmente blindada, tem 16 cm de altura e 8 cm 

de diâmetro.  

 Válvula Flui Ar Master, de 2″ , indicada para 

Condomínios, Clubes, Hoteis e empresas. To-

talmente blindada, tem 16 cm de altura e 8 

cm de diâmetro.  
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Válvulas FLUI – AR 

Válvula Flui Ar Super de 3″ , é indicada para grandes Condomínios, 

Clubes e Empresas. Totalmente blindada, tem 19 cm de altura por 13 

cm de diâmetro  
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 Válvula Flui Ar Hiper de 4″ , é indicada para grandes Condomí-

nios, Clubes e Empresas. Totalmente blindada, tem 19 cm de al-

tura por 13 cm de diâmetro.  
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 Cansado de água amarelada causada pelas incrustações dos canos? A 
Hydro-Solo Ambiental, apresenta a solução. Usando o sistema Policlean em pouco 
tempo a sua água se tornará límpida.  
 
 A água amarelada além de não ser adequada para o preparo o consumo hu-
mano é: 
  
• nociva à saúde; 
• mancha roupas; 
• mancha louça dos banheiros; 
• reduz a vazão da água devido ao estrangulamento dos canos com isso aumen-

ta o consumo de água. 
 
 Veja como funciona o sistema Policlean Hydro-Solo e suas vantagens a se-
guir. 

Imagem ilustrativa do sistema 
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O que é o sistema Policlean Hydro-Solo? 
 
 O sistema Policlean Hydro-Solo consiste na aplicação do produto a base de 
poli e ortofosfatos de sódio, atóxico, inodoro, insípido e anticorrosivo. 
 Utilizado no tratamento de água potável, torna-a completamente cristalina, 
mais saudável e menos “dura”, impedindo a precipitação do cálcio e magnésio e 
mantendo em solução os íons de ferro e manganês. 
 
 Utilizados em pequenas quantidades visam os seguintes objetivos: 
 
• Tornar a água completamente cristalina e saudável para consumo humano, 

solubilizando os íons de ferro e manganês (principal agentes de colaboração 
inadequada); 

• Inibir efeitos de “dureza” da água que se manifestam pelos depósitos de hi-
dróxido de cálcio (principal agente da criação das incrustações); 

• Remover o filme de carbono de cálcio que obstrui tubulações, chuveiros, sis-
tema de aquecimento e outros utensílios domésticos e industriais. 

 
 A quantidade de poli e ortofosfatos de sódio depende basicamente da com-
posição da água especialmente com relação ao teor de cálcio, de ferro, de manga-
nês e dos dutos. 
 Atoxicidade - O poli e ortofosfatos de sódio foi analisado por institutos de 
analise bromatológica entre eles, instituto Adolfo Lutz de São Paulo, Tecam de São 
Paulo e Instituto de Tecnologia do Paraná. Todos concluíram que o produto NÃO 
tem caráter toxico mesmo utilizados em dosagens superiores aquelas aplicadas na 
pratica. 

 Principais vantagens do sistema 
Policlean Hydro-Solo: 
 
• Dispensa a troca de tubulações do edifí-

cio; 
• Custo benefício: o custo do tratamento é 

pequeno se comparado aos prejuízos 
causados pela água amarelada; 

• Em pouco tempo de usa a água volta a 
ser cristalina, insipida, inodora e saudá-
vel. 

 
 Estamos a disposição para maiores es-
clarecimentos. 
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 A caixa d’água e os reservatórios são reservas que 
evitam que seu imóvel ou estabelecimento comercial, 
fiquem desabastecidos em caso de manutenção da re-
de.  
 
 A manutenção e a limpeza do reservatório são tão 
importantes quanto a sua instalação, pois mantêm a 
qualidade da água distribuída. 
 
 Faça um orçamento sem compromisso e garanta a 
qualidade da água reservada. 
 
 A recomendação é que está limpeza seja realizada 
a cada 6 meses. 

 A seguir algumas imagens reais 
de antes e após a limpeza realizada 
por nossa empresa em caixas de 
água e reservatórios. 
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 O que é Outorga? 
 

 A outorga de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos das 
Políticas Nacional (Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997) e Es-

tadual (Lei Estadual nº 10.179, de 18 de março de 2014) de Recursos 
Hídricos. 

 
 A outorga é imprescindível para a legalidade e regularidade quan-
to ao uso de recursos hídricos quando se tratar de implantação, ampli-

ação e alteração de qualquer empreendimento que demande uso de 
água superficial ou subterrânea, bem como a execução de obras ou 

serviços que alterem o seu regime, quantidade ou qualidade. 
 

  

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
 

 A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato adminis-
trativo mediante o qual o poder público outorgante faculta ao outorga-
do (usuário requerente) o direito de uso dos recursos hídricos superfi-
ciais e subterrâneos, por prazo determinado, nos termos e nas condi-
ções expressas no respectivo ato administrativo. É o documento que 

assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos. 

 Importância da Outorga 

 
 A outorga é um instrumento necessário para o 
gerenciamento dos recursos hídricos, pois permite 

o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 
água, possibilitando uma distribuição mais justa e 

equilibrada desse recurso. Através da outorga tam-
bém é possível garantir o efetivo exercício dos direi-
tos de acesso aos recursos hídricos por parte dos 
usuários interessados. É, também, um instrumento 
importante para minimizar os conflitos entre os di-

versos setores usuários. 
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Outorga Preventiva 

 
 A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídri-
cos e se destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando, 
aos investidores, o planejamento de empreendimentos que necessitem 

desse recurso. 
 

Modalidades de Outorga 

 

Concessão: destinada à pessoa jurídica quando o uso do recurso hí-

drico se destinar à finalidade de utilidade pública. Prazo máximo de vi-
gência: 12 anos. 

 

Autorização: destinada à pessoa jurídica ou física quando o uso do 

recurso hídrico não se destinar à finalidade de utilidade pública. Prazo 
máximo de vigência: 6 anos. 

 O direito de uso da água não significa que o usuário seja o propri-
etário ou que ocorra alienação desse recurso. 

 
 A outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em casos 
de escassez ou de não cumprimento pelo outorgado dos termos de ou-
torga previstos nas regulamentações, ou por necessidade premente de 

se atenderem os usos prioritários e de interesse coletivo. 

 Permissão: destinada à pessoa jurídica ou 

física sem destinação de uso com finalidade de 
utilidade pública e que produzam efeito insignifi-
cante no corpo de água. Prazo máximo de vigên-
cia: 2 anos. 
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Usos de Água Sujeitos à Outorga 

 
De acordo com a Lei Estadual nº 10.179, de 18 de março de 2014, es-

tão sujeitos a outorga os seguintes usos de recursos hídricos: 
 

 Captação de água superficial; 
 Captação de água de aquífero subterrâneo; 
 Lançamento de efluentes em corpo de água; 
 Barramentos em cursos de água com e sem captação; 
 Uso de água em empreendimentos de aquicultura; 
 Aproveitamentos hidrelétricos; 
 Outras interferências que alterem o regime, a qualidade ou quanti-

dade das águas 
 

Usos e Interferências Já Outorgados pela Agerh 
Na Instrução Normativa nº 019 de 04 de outubro de 2005 foram estabe-
lecidos critérios técnicos referentes à outorga de direito de uso de re-

cursos hídricos para os seguintes usos: 
 
 

 Captação de águas superficiais em rios, córregos, lagoas etc; 
 

 Barramentos em cursos de água; 
 

Na Instrução Normativa nº 007 de 21 de junho de 
2006 foram estabelecidos critérios técnicos refe-

rentes à outorga para diluição de efluentes em cor-
pos de água. 

 
 Na Instrução Normativa nº 008 de 10 de julho 
de 2007 foram estabelecidos os procedimentos ad-
ministrativos e critérios técnicos referentes à De-
claração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e 
Outorga de Direito Uso de Recursos Hídricos para 

aproveitamentos hidrelétricos. 
 

Realizamos todo o processo junto ao órgão res-
ponsável e entregamos a documentação do poço. 



Consulte-nos, entre em 
contato ou faça uma visita. 
 
Av. Nelson Ferreira de Melo, 265 - Pq. 
Res. CandidoPortinari 
 
Ribeirão Preto - SP 
 

Telefone: (16) 3013-7375 / 3013-7612 
 
Cel: (16) 98215-0006 / 98215-0007  
(vivo) 
 
Email: comercial@hydro-solo.com.br 
 
www.hydro-solo.com.br 

Hydro-Solo Ambiental, Trading & 
Agro Business Ltda. 


