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O 
problema
Escolhemos Brasília não somente 

por ser a Capital do Brasil, mas 

também por ser uma das condições 

climáticas mais difíceis para a 

recuperação de lagos,  está a uma 

altitude de 1000 metros acima do 

nível do mar, com períodos longas 

chuvas no inverno e um verão com 

humidade bem baixa; esse lago tinha 

vários problemas com os índices 

de Fosfato e de Nitrato, depois de 

ficar quase 1 ano sem manutenção 

a Turbidez estava realmente crítica, 

não se conseguia enxergar as belas 

carpas do local.
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A solução 
proposta
Estamos trazendo ao Brasil uma 

tecnologia australiana chamada 

TWC, disruptiva em vários aspectos, 

se trata de uma placa que contém 

Oligoelementos que bio-estimulam 

as bactérias já presentes no corpo 

hídrico; servindo tanto para lagos e 

lagoas, como para rios, etc.

As medições foram feitas a cada 

semana pela equipe da empresa 

Brasília Lagos na pessoa do 

proprietário Marcelo Lopes, que atua 

nesse mercado há mais de 8 anos.

Este lago estava em uma situação 

bem difícil com muito tempo sem 

manutenção e os índices, que são 

padronizados pelo mercado, bem 

fora do ideal, como pode se observar 

a seguir:



PAG 4

Os Resultados depois de 7 semanas estão incríveis

Como podem observar nos gráficos os índices estão dentro dos padrões  

de qualidade desse tipo de lago

As fotos do lago após esses resultados mostram ainda mais a qualidade  

da água do lago  
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Conclusão:
Os resultados com TWC foram muito 

além das expectativas do cliente, 

como disse o proprietário do lago sr. 

Levi “ Realmente a água ficou muito 

cristalina e minhas carpas estão 

bem mais ativas e saudáveis”.

Normalmente os resultados 

positivos ocorrem após a 4ª e a 5ª 

semana, em Brasília demorou um 

pouco mais devido as chuvas que 

ocorreram durante o processo e 

porque o lago realmente estava 

bem crítico.

O TWC estimula as bactérias 

presentes na água, estamos 

realizando várias demonstrações do 

produto no Brasil, que já é aprovado 

nos EUA, México, Austrália, Nova 

Zelandia e outros.

Com esses resultados a O2eco traz 

ao Brasil possibilidades enormes 

em soluções em despoluição de 

rios, lagos, lagoas e com resultados 

expressivos na indústria de 

saneamento, em piscicultura e na 

indústria de camarão.
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