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CRYSTAL LAGOONS CONQUISTA
RECORDE MUNDIAL PELA SEGUNDA VEZ
Empresa construiu a maior lagoa artificial do mundo no
Egito; no Brasil a tecnologia foi implantada em Cuiabá
Criando lagoas de tamanhos imensuráveis em qualquer
lugar do mundo, a empresa chilena Crystal Lagoons obteve
pela segunda vez o recorde mundial com o projeto da maior
lagoa cristalina construída pelo homem. A marca registrada
recentemente ultrapassa a de 2007, quando a lagoa de San
Afonso Del Mar, no Chile, foi certificada pelo Guinness Book
como a maior do planeta. Desta vez, o título vai para o Egito graças ao projeto de uma
lagoa com 12,5 hectares, em pleno deserto.
No Brasil essa tecnologia já está presente. O grupo binacional BC Genera está investindo
pela primeira vez no país e escolheu a capital mato-grossense, Cuiabá, para implantar um
projeto inédito, utilizando os benefícios oferecidos pela Crystal Lagoons.
Trata-se de um condomínio residencial, com 36 hectares. Nele foi incorporado uma lagoa
cristalina de 20 mil m² de lâmina d'água e 12 mil m² de praia, exclusivamente para uso dos
moradores.
O diretor da BC Genera Brasil, Heitor Ribeiro Teixeira, explica que a implantação da
tecnologia no condomínio despertou interesse de investidores de outras grandes cidades
brasileiras, que vieram à Cuiabá para conhecer a obra.
"Cuiabá saiu na frente de todas as capitais do Brasil ao receber um exclusivo e inédito
projeto imobiliário com equipamento Crystal Lagoons. Nossa cidade não ficou com o
recorde de maior lagoa do mundo, mas ficou com o pioneirismo da implantação deste tipo
de ferramenta de lazer em nosso país”.
Além de inovadora, a tecnologia é sustentável e econômica. Ela consome apenas 2% da
energia utilizada pelos métodos tradicionais de tratamento da água e 1% dos produtos
químicos usados em piscinas convencionais.
“Em razão do incrível impacto visual positivo da lagoa e do alto nível de sustentabilidade e
economicidade da tecnologia no tratamento da água, que agregam grande valor ao projeto,
recebemos muitas propostas de parcerias para implantação de empreendimentos

imobiliários Brasil Beach em várias cidades do Brasil. Isso demonstra que Cuiabá pode se
orgulhar em ser o centro irradiador de um novo conceito de morar com qualidade”, conclui
Heitor.
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