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Dessalinizador da Trunz é testado
pela Ecogeo em São Sebastião do

Umbuzeiro, na Paraíba

TECNOLOGIA EM ÁREAS CARENTES

Ajuda em situações
de emergência

Seca deve aumentar
nos próximos anos

As máquinas de filtragem
e dessalinização da Trunz já
são usadas há algum tempo em
Abu Dabi e em outros países
desérticos. Mas também foram
empregadas em situações de
emergência, como no Haiti, para
suprir a população de água limpa
após o terremoto do ano passado,
e na Caxemira, em 2005, também
após um violento tremor.

Um dos maiores problemas do
semiárido nordestino é encontrar
uma maneira de acumular chuva
para usar na seca. O drama deve
aumentar com o aquecimento
global e o desmatamento
que torna a região mais árida.
A proposta é espalhar cisternas
(espécies de tanques de água
da chuva) e dessalinizadores
nas pequenas comunidades.
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Equipamentos são
testados na Paraíba

São Sebastião do Umbuzeiro,
no sertão da Paraíba, é o terceiro
município a operar a unidade
móvel de dessalinização da
Ecogeo. Antes, o equipamento
havia sido testado em Santa
Luzia e Picuí, também no estado.
Além de testar tecnologia,
a proposta da empresa é ensinar
as comunidades mais carentes a
utilizar os equipamentos.
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Soluções simples para
carências do passado
Uma característica do pensamento estratégico do final
do século 20 que não se repete neste início do século 21,
notadamente nos últimos cinco anos, é a profusão de es-
tudos sobre o futuro. Durante os anos 1990, ainda sob o
impacto das novas tecnologias chamadas digitais, pes-
quisadores de variadas especialidades se lançaram à di-
vertida tarefa de adivinhar o futuro.

Alguns acertos e muitos erros depois, pode-se tirar
pelo menos uma conclusão: muito além das parafernálias
imaginadas pelos tecnólogos e das soluções mágicas
anunciadas por gente criativa (como as curas milagrosas
a partir do Projeto Genoma), o que se consolida neste
tempo que representa o futuro pensado vinte anos atrás é
a inovação para a sustentabilidade. Soluções simples e
criativas dirigidas para necessidades reais e coletivas.

A dessalinização da água e outros processos relacio-
nados ao desafio de maximizar o aproveitamento desse
recurso se incluem entre essas inovações que extrapo-
lam a ficção científica. Para o Brasil, detentor de uma
das maiores reservas de água doce, com cerca de 13%
das fontes do planeta, iniciativas como essa podem re-
presentar uma aparente contradição: com tanta fartura,
por que investir no aproveitamento de águas marinhas
ou salobras, ou no reaproveitamento de águas servidas?

A resposta está em duas características do desen-
volvimento brasileiro.
A primeira delas é o
progressivo adensa-
mento das cidades, que
exige sistemas eficien-
tes de fornecimento de
água potável, cujas fon-
tes naturais são perdi-
das na proporção e no
ritmo da urbanização.
A segunda é a desi-
gualdade na distribui-
ção dos recursos para
abastecimento e sa-
neamento, que deixa
milhões de cidadãos
sem acesso a esse bem
fundamental.

Observe-se, por exemplo, o que acontece numa me-
trópole como São Paulo, cujas fontes naturais foram en-
venenadas ou eliminadas por décadas de políticas equi-
vocadas. Ou o caso de Manaus, que, como outras cidades
amazônicas, não possui sistema de água encanada mini-
mamente satisfatório, nem serviço de coleta e tratamen-
to de esgotos, mesmo estando localizada junto à maior
bacia hidrográfica do mundo.

A carência é também grave na zona rural, onde as mu-
danças climáticas dificultam o planejamento das safras e
desconcertam a sabedoria tradicional. Nos últimos cinco
anos, tivemos mais ocorrências de seca no Sul e na Ama-
zônia do que no Nordeste. As formas tradicionais de ar-
mazenamento para irrigação podem se tornar muito
custosas e são desafiadas por longas estiagens. Por isso,
em muitas regiões, torna-se importante a capacidade de
produzir água quando ela falta pelas vias naturais.

Soluções inovadoras incluem a possibilidade de uni-
dades móveis para fornecimento emergencial a comuni-
dades atingidas por acidentes naturais, sem a necessida-
de de mobilizar caminhões-pipa, de custo mais elevado.
A lógica dessas iniciativas é prover o abastecimento con-
tínuo, independentemente da oferta das redes públicas,
ou como alternativa a elas. A tecnologia aplicada não re-
mete a soluções futurísticas. Trata-se do conhecido pro-
cesso de osmose reversa associado a um sistema de fil-
tragem. Mesmo porque estamos lidando com uma ca-
rência que deveria pertencer ao passado. ■

Formas tradicionais
de armazenamento
são desafiadas por
longas estiagens.
Torna-se
importante a
capacidade de
produzir água,
quando ela falta
pelas vias públicas

ALTERNATIVAS

Programa reaproveita sal na agricultura e na criação de peixes

O Programa Água Doce enfrenta
vários desafios para estabelecer
uma política de acesso à água
de boa qualidade. Um deles é a
necessidade de reaproveitar o
concentrado enriquecido em sal,
proveniente da dessalinização.
Para que esse material não
volte a contaminar o solo,
o concentrado é armazenado em
um reservatório e encaminhado
a tanques de contenção e

evaporação. Em seguida, pode
ser utilizado em cochos para
saciar a sede de animais. Projetos-
piloto, que começam a adquirir
escala, visam aproveitar esse
efluente também para a criação
de tilápias (peixes de água doce
que se reproduzem até mesmo
no mar) e no cultivo de uma
planta conhecida como erva-sal,
utilizada na produção de feno
para alimentar ovelhas e cabras.

Os peixes são comercializados
pela comunidade e o dinheiro
da venda é usado para manter
o próprio sistema. Segundo
Renato Ferreira, coordenador
do programa, em parceria com a
Embrapa, já existem dez unidades
de aproveitamento em vários
estados. “São alternativas baratas
para contornar os problemas
de uma seca secular que não
deveriam mais ocorrer”, diz.

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.
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