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Tratar a água para beber e utili-
zar em atividades caseiras é um
drama antigo em locais isola-
dos, regiões que passaram por
situações de enchentes e cala-
midade pública e enfrentam a
ameaça de uma série de doenças
causadas por contaminação.
Essa é uma realidade que Clóvis
Bourscheid, presidente da Lics
Super Água, empresa gaúcha
especializada em tecnologias
para desinfecção microbiológi-
ca de água, se dispôs a enfren-
tar, pensando em um equipa-
mento portátil, de simples ma-
nejo e ação prolongada.

Contando com recursos no
total de R$ 1,2 milhão, de prê-
mios do Sebrae do Rio Grande
do Sul e da Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep), do Mi-
nistério da Ciência e Tecnolo-
gia, além de investimento pró-
prio, Bourscheid desenvolveu
um protótipo de estação com-
pacta para tratamento de água
(ETA), denominada Gutwasser,
que começa agora a ser comer-
cializada no país.

Emergências
A estação permite obter 20 mil
litros de água por hora, sendo
própria para consumo humano,
processos produtivos indus-
triais, dessedentação e higieni-
zação na produção animal, tan-
to para gado de corte, bacia lei-
teira, suínos e aves.

“A proposta é resolver o pro-
blema da escassez de água potá-
vel especialmente em situações
de emergências e em programas
que atendem populações ca-
rentes com necessidades ex-
tremas”, diz Bourscheid.

O empresário explica
que o funcionamento me-
cânico do equipamento,
através do fluxo da pró-
pria água, não de-
pende de energia
elétrica ou de in-
fraestrutura, e pode
ser implantado em áreas
urbanas, rurais, unidades
móveis, caminhões-pipa e
captações de difícil acesso.
Com 65 centímetros de altura, o
equipamento pode ser instalado
em qualquer ponto depois da
captação da água.

Consciente da utilidade so-
cial do seu invento, Bourscheid
propôs ao Ministério das Rela-
ções Exteriores a doação de
equipamentos para o Haiti, país
atingido em janeiro de 2010 por
um terremoto que deixou 1,5
milhão de habitantes desabri-
gados e sofre agora com uma
epidemia de cólera. “Nós vía-
mos no noticiário que milhares
de pessoas estavam contamina-
das por ingestão de água e po-
díamos ajudar”, conta.

Com apoio do governo brasi-
leiro, ele esteve no Haiti e iden-
tificou sete pontos para instala-
ção do equipamento: indústrias
de leite; a cidade de Artibonite,
no norte do Haiti, onde come-
çou a epidemia; o hospital da
capital Porto Príncipe, o labora-
tório de análise fisicoquímica e
microbiológica do Centro Tec-
nológico do Ministério da Agri-
cultura; e a ONG Viva Rio, única
instituição que distribui água
potável para os moradores de
Bel-Air, comunidade carente da
capital. Juntamente com as
ETAs, Bourscheid se dispôs a
doar insumos para tratamento
de 30 milhões de litros de água.

No Brasil, o empresário está
levando o produto ao conheci-
mento das autoridades de defe-
sa civil e prefeituras. A empresa
já atua em mais de 200 municí-
pios do sul do país, além de ou-
tros estados, oferecendo equi-
pamentos para indústrias,
hospitais, universidades e pro-
priedades rurais. ■
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20 MIL LITROS POR HORA

Projeto premiado
da Lics trata água
de locais carentes
Empresa gaúcha desenvolve equipamento portátil que pode ser
utilizado em situações de emergência e foi doado ao Haiti

AÇÃO EM VÁRIAS FRENTES NO HAITI

Estação compacta de
tratamento de água neutraliza
a ação bacteriana causadora
da contaminação da água.
Equipamento tem apenas
65 centímetros de altura.

LÈT AGOGO INCENTIVO À PRODUÇÃO

Doação ajuda programa de
O plano do governo brasileiro de
ajuda ao Haiti prevê, entre ou-
tras iniciativas, a distribuição de
merenda nas escolas daquele
país. A proposta, segundo o mi-
nistro Milton Rondó Filho, coor-
denador-geral de Ações Inter-
nacionais de Combate à Fome,
do Ministério das Relações Exte-
riores, é desenvolver um progra-
ma de alimentação sustentável,
que compre do agricultor fami-
liar e participe do desenvolvi-
mento local. Com esse objetivo,

o Brasil se comprometeu a fo-
mentar o crescimento do Lèt
Agogo (leite em abundância),
rede local de cooperativas de pe-
quenos produtores, com a com-
pra de 80% da produção para a
distribuição de merendas nas
escolas haitianas.

O projeto conta com o apoio
da Fundo para Alimentação e
Agricultura das Nações Unidas
(FAO), do Programa Mundial de
Alimentos e da organização
não-governamental Veteri-

“A proposta é resolver o
problema da escassez de
água potável especialmente
em situações de emergências
e em programas que atendem
populações carentes com
necessidades extremas”

Clóvis Bourscheid
Presidente da
Lic Super Água
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Quando soluções de
pequeno porte ajudam
No Brasil, quando se fala em alternativas para a oferta
de água limpa e potável, com a recuperação de fontes
contaminadas, muita gente ainda torce o nariz como se
fosse um exagero num país com tanta fartura de rios e
lagos. A imagem de rios caudalosos, cachoeiras de so-
nho e imensas extensões de cursos d’água ainda está
impregnada no imaginário. Por essa razão, novas tec-
nologias para a descontaminação da água não costu-
mam chamar tanta atenção como, por exemplo, pro-
cessos para reaproveitamento de resíduos sólidos.

É muito comum dissociar-se a reutilização de água
do conceito de saneamento ambiental. No entanto,
esse ainda é um dos grandes desafios para as estraté-
gias de desenvolvimento do país, juntamente com a
criação e ampliação das infraestruturas de transportes
e comunicações. Com um componente adicional: o in-
vestimento na descontaminação da água para consu-
mo humano produz resultados diretos na economia
com urgências da saúde, o que se reflete no aproveita-
mento escolar e na produtividade do trabalho.

E nem tudo tem que
ser resolvido com pro-
jetos grandiosos. Para
muitas comunidades,
soluções criativas e lo-
calizadas representam
a passagem de um am-
biente contaminado,
sujeito a doenças que
deveriam estar confi-
nadas nos arquivos da
história, para habitats
mais saudáveis.

O fato de uma em-
presa nacional ter de
oferecer seu sistema
inovador de desconta-
minação da água no

Haiti — onde certamente pode contar com maior ex-
posição internacional — pode ser resultado da dificul-
dade para ver reconhecida sua proposta em território
nacional. Quase sempre, para os formuladores de polí-
ticas públicas, soluções de pequeno porte não servem.
O poder só se movimenta em torno de grandes núme-
ros e, principalmente, grandes somas.

Lançar um produto com essas características no Haiti,
em meio a notícias sobre uma epidemia de cólera, é ga-
rantia de grande repercussão. Mas há no Brasil muitas
comunidades que podem ser comparadas, em termos de
baixa qualidade de vida, às favelas haitianas e ao que so-
brou de suas cidades após o terremoto de janeiro de 2010.
Até mesmo em metrópoles regionais, como Manaus e
Belém, situadas ao lado de imensas fontes de água limpa,
milhões de brasileiros vivem em condições sanitárias
deploráveis, o que deveria estar induzindo as autoridades
a eliminar definitivamente a deficiência de saneamento.

Há projetos de urbanização de favelas por todos os
lados, e o plano nacional de habitações populares pro-
mete oferecer moradias em condições dignas aos mais
pobres. Mas também em condomínios de alta classe
média, principalmente no litoral, se pode observar que
o destino das águas servidas ainda é o espaço comum.
Diante da necessidade de recuperar em poucos anos as
muitas décadas de descaso nas ocupações urbanas, é
preciso lançar mão de todas as alternativas.

Soluções inovadoras não precisam vir em larga escala,
quando o problema pode ser eliminado com iniciativas
localizadas. No caso da descontaminação da água, proje-
tos de pequeno porte podem se integrar para formar re-
des de grande extensão. O Haiti não é aqui, mas está
muito mais perto do que costumamos imaginar. ■

Milhões de
brasileiros vivem
em condições
deploráveis,
o que deveria
estar induzindo
as autoridades
a eliminar a
deficiência de
saneamento

A falta de tratamento
da água para consumo
no Haiti é um dos grandes
problemas que o país
enfrenta e levou à
epidemia de cólera no
país. Governo e entidades
brasileiras ajudam na
distribuição de água
e na higienização de
alimentos, como o leite
Lèt Agogo, produto
das cooperativas
locais que o governo
brasileiro compra
para ser distribuído
para as crianças na
merenda escolar

fomento a cooperativas de leite
med. A organização desenvol-
veu o modelo que utiliza tecno-
logia simples para processa-
mento do leite que não depende
de energia elétrica, adicionan-
do valor ao alimento mediante
uma série de obrigações rela-
cionadas à qualidade, e com-
prometendo dezenas de peque-
nas associações com a marca.

Junto com a compra para o
programa escolar, o Brasil pro-
move a capacitação de técnicos
do governo haitiano e da Veteri-

med que trabalham com os pro-
dutores com enfoque na melho-
ria de pastagens e alimentação
do rebanho e agroecologia, cujo
objetivo é fazer a transição para
a obtenção de leite orgânico.
Como parte desse projeto, três
equipamentos de descontami-
nação de água doados pela Lics
Super Água serão fornecidos a
usinas de leite para limpeza e
tratamento e higienização das
embalagens e dos trabalhadores
das cooperativas. ■

Plano de ajuda do
governo brasileiro
visa fornecer produto
de qualidade para
ser distribuído
nas merendas das
escolas haitianas

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade
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