
PAINEL FLUTUANTE PAINEL FLUTUANTE PAINEL FLUTUANTE

Apresentada em Portugal pela BOOMLIFT, esta nova tecnologia consiste 
na utilização de um painel flutuante composto por esferas hexagonais ou 
redondas ocas, cujo revestimento é de polietileno de alta densidade (PEAD).

A água é um recurso natural cada vez mais escasso. Numa represa tipo lagoa 
e num reservatório aberto, a evaporação é responsável pela maior parte da 
perda de água armazenada. Entender a evaporação e como reduzi-la é fun-
damental quando se observa como minimizar a perda deste precioso líquido.

O sistema inovador de esferas modulares evita a evaporação proporcionando 
uma solução muito eficaz e económica de reduzir fatores que promovem a 
evaporação. A alta cobertura que as esferas permitem minimizará a taxa de 
fluxo de ar na superfície da água, isolará a superfície da água do calor solar e 
criará uma camada de ar de alta humidade que reduz a evaporação.

Na mais recente seca na Califórnia (EUA), que durou de 2011 a 2017, 96 
milhões de esferas foram aplicadas no reservatório da cidade de Los Angeles, 
as quais cobriram a superfície da água para evitar a evaporação, durante 
um ano e meio estima-se que tenham economizado 1,15 milhões de metros 
cúbicos de água.

Mas as vantagens desta solução inovadora não se esgotam no combate à per-
da de água. O painel constituido pelas esferas é bastante eficaz como efeito 
dissuasor de aves, evitando a contaminação de reservatórios por dejetos e/
ou outros efeitos nefastos trazidos por estes animais. Bem como, permite 
minimizar o desenvolvimento de reações químicas por efeito dos raios UV 
juntamente com outros químicos utilizados nos reservatórios e o crescimento 
de flora aquática nefasta (ex: algas).

Esta inovadora solução permite minimizar o risco de perda de água que 
ocorre através da evaporação e evita o desenvolvimento de compostos 
quimicos (ex:bromite), bem como de especíes de flora aquática nocivas 
graças à sua cor preta que bloqueia a luz solar e os raios UV. 

A sua composição em PEAD confere às esferas maior durabilidade e 
não apresenta riscos para a saúde por qualquer contaminação, pois é 
fabricada com o mesmo material das embalagens alimentares. Deste 
modo, a reciclagem das esferas após o seu fim de vida é também um 
fator ambientalmente considerado.

As esferas foram desenhadas por forma a acoplarem-se entre si e cobrir 
até 94% de uma superfície de água. Têm cerca de 10 cm de diâmetro e 
são parcialmente preenchidas com água para evitar serem levadas pelo 
vento. No caso das esferas hexagonais, um pequena furação em cada 
uma dessas esferas permite a entrada de água e assim mantê-las em 
equilíbrio e encaixadas entre si, formando um painel de cobertura. As 
esferas redondas vêm previamente preenchidas da fábrica.

APRESENTAÇÃO TECNOLOGIA DAS ESFERAS ESFERAS

CARACTERÍSTICAS DAS ESFERAS
Descrição Esferas hexagonais ocas Esferas redondas ocas
Fabrico 100% de HPDE 100% de HDPE
Diâmetro 100mm 100 mm
Peso Total (vazio) 38 gr. 250 gr

Número por m2 115 115

Resistente ao vento (até) 190 km/hora 190 km/h
Temperatura -40ºC / +80ºC -40 C / +80C

MATERIAL
Esperança de vida 
estimada

+30 anos +25 anos

Composição Polieteleno de alta densidade soprado e injetado
Densidade 0.955
Resistência à tracção (bar) 275
Alongamento na ruptura. % 600
Módulo de flexão (bar) 13.780

* Testado em laboratório próprio e com amostras em proveta

Devido aos orifícios que estão 
na parte inferior é preenchido 
com água, no momento 
da sua instalação.

Devido ao seu design, as esferas são acopladas, 
cobrindo até 94% da superfície

Fabricado em PEAD, material autorizado para entrar em contacto com a água


