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NOVAS TECNOLOGIAS DE PURIFICAÇÃO DA ÁGUA 

C 
om bastante frequência, a 

temática do racionamento de 
água e até mesmo a 

sugestão de políticas 

mitigadoras para o consumo 

irracional são dicutidos por jornais, 

revistas e até mesmo em salas de 
aula. Mas, direcionar o olhar para 

solucionar o problema da poluição 

dos corpos hídricos (instalada por 

longos anos) é uma tarefa tão 

importante quanto pensar no futuro 
do que ainda nos resta. 

 Dentro do panomorama 

caótico global de racionamento e 

divisão da água pelo mundo, nascem, 

principalmente em centros de 

tecnologia, inúmeras ideias para 
salvar os rios, lagos e mares tão 

poluídos pelo dia a dia do ser 

humano. De todas estas ideias, 

e x i s t e m  d u a s  q u e  s ã o 

significativamente importantes. 
 Na Universidade de Yonsei, 

na Coréia do Sul, estudantes 

inventaram a garrafa Puri que 

utiliza o processo de osmose 
reversa como solução para 

transformar a água do mar em água 

ultrapura, apenas pressionando o 

êmbolo da garrafa. 

Porém, essa tecnologia (assim 
como ressaltam os criadores) deve 

ser utilizada apenas em casos de 

extrema necessidade, como por 

exemplo, por uma pessoa à deriva 

no mar por dias. Pois, a água 
ultrapura que resulta do processo 

não possui minerais e é, portanto, 

apenas para manter a pessoa 

hidratada por curto período de 

tempo.  

 A Puri ainda não está 
disponível no mercado para venda, 

pois aguarda investidores que 

proporcionem a produção em larga 

escala. Porém, há outra tecnologia 

de purificação que já está disponível 
para vendas na internet, a OKO, de 

purificação de água poluída. 

 A OKO é fruto de pesquisas 

da NASA e é produzida em larga 
escala pela empresa sueca que deu o 

nome à peça. É utilizado um sistema 

capaz de eliminar quase 100% das 

impurezas da água (99,9%). 

 No caso sueco, o sistema 
de filtragem tem poros com mícrons 

de diâmetro e podem filtrar água de 

até 100 galões. Isto possibilita que 

seja utilizada em sistemas de 

saneamento básico para pequenas e 
médias populações.   

 Outra promessa da garrafa 

OKO é a transformação de Coca-cola 

em água límpida, descartando todos 

os  corantes , aromat izantes , 

xaropes , outros aditivos industriais 
e até mesmo o gás. Porém, nesse 

caso o açúcar não consegue ser 

eliminado pelo sistema de filtragem. 

Parece uma tecnologia muito 

avançada para realmente estar 
disponível no mercado, mas está a 

venda na internet por 25 dólares 

(equivalente a 55 reais).  

 Todas estas inovações 

tecnológicas não são, ainda, a 

resolução dos problemas hídricos 

globais. Mas mantém viva a 

esperança de que conseguiremos um 

dia atenuar os efeitos desastrosos 

que os corpos aquáticos vem 

sofrendo ao longo dos séculos. 
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