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DESCRIÇÃO TÉCNICA - TECNOLOGIA HYDROGEL 
 Tecnologia inovadora desenvolvida na Hungria 

 

A limpeza e desinfeção de um sistema de tubagens é 

uma necessidade imperativa num sistema de 

abastecimento e distribuição de água. As soluções 

mecânicas e hidráulicas habitualmente utilizadas não são 

económicas, consomem muito tempo e os resultados 

alcançados nem sempre são os mais satisfatórios.

A tecnologia Hydrogel, desenvolvida pelo grupo OKFT Ltd.,  

remove os resíduos de um sistema de tubagens de 

forma simples e efetua a operação com uma forte 

otimização de custos. 

Esta solução tecnológica, amiga do ambiente, é aplicável em sistemas de transporte de água para 

consumo humano uma vez que a sua composição não contém qualquer substância prejudicial à 

saúde ou ao ambiente.

 

RESUMO HISTÓRICO 

Há variados métodos para limpeza de sistemas de tubagens, que 

podem ser aplicados com mais ou menos sucesso, dependendo 

da experiência em campo neste tipo de operações. As soluções 

mais comuns são geralmente as de limpeza mecânica realizada por 

raspagem ou por esponjas. Os resíduos soltos são normalmente 

limpos por lavagem hidráulica. 

Todos os métodos têm as suas desvantagens. Durante a limpeza 

mecânica com esponjas, estas ficam frequentemente presas no 

sistema, causando congestionamentos; ao passo que as lavagens 

hidráulicas implicam o uso de uma enorme quantidade de água 

que é desperdiçada. 

De forma a gerir estes problemas, a WASE é representante 

exclusiva de uma solução de limpeza e desinfeção através de um 

gel especial que foi inicialmente desenvolvido para aplicação na 

indústria para limpeza das linhas de hidrocarbonetos. A partir 

daqui, a universidade de Szeged e o grupo OKFT Ltd. 

desenvolveram um gel amigo do ambiente que pode ser aplicado 

com toda a segurança em sistemas de transporte de água para 

consumo humano e sistemas de abastecimento de águas 

industriais ou de rega.

Os primeiros passos dados 

no desenvolvimento desta

tecnologia, aconteceram na

Universidade de Szeged

na Hungria
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CARATERÍSTICAS MAIS IMPORTANTES DA TECNOLOGIA HYDROGEL 
 

O elemento base do gel é a água, o que faz com que o gel que não 

contenha quaisquer materiais nocivos, sendo também totalmente 

ecológico. Graças a estas propriedades é usado com toda a segurança 

para limpeza e desinfeção de sistemas de tubagens. O gel-com o efeito 

da pressão de água na rede- viaja ao longo do sistema como um “plug” e 

assume totalmente a forma dentro da conduta. Pode também coletar os 

resíduos existentes nas mais remotas e pequenas fissuras do sistema de 

tubagens.

Dependendo do trabalho que é pretendido, podem ser usados 

diferentes tipos de géis: um gel de ”empurrão” que remove os resíduos 

em bruto; e um gel “coletor” que recolhe as partículas soltas.

Durante o processo de limpeza são criados comboios de gel, onde cada 

carro individual pode efetuar diferentes tarefas. 

Os comboios de gel são sempre montados para cumprir das tarefas 

para que são destinados. Por exemplo, podem conter diferentes 

viscosidades e géis funcionais, desinfectantes ou pequenos dispositivos, 

que efectuam o cadastro do sistema em simultâneo.

Ao utilizar esta nova tecnologia, é possível efetuar um serviço completo 

de manutenção de sistemas num só passo (limpeza mecânica +  

desinfeção + cadastro da rede).

O processo de limpeza e desinfeção com a tecnologia Hydrogel é muito 

simples e bastante económico. É recomendável a qualquer entidade 

gestora de rede s  de  água! 

 

A esponja encravada só pode ser removida

por ruptura.

Conjunto Gel-Train feita a partir de

diferentes tipos de géis
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