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Wise Water fornece
ETEs compactas para
condomínios
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Wise Water International, de
Campinas, SP, está na expectativa de fechar seu primeiro
contrato de fornecimento de es- Sistema compacto da Biomicrobics
tações compactas de tratamento biológico da representada norteO sistema compacto virá dos EUA
-americana Biomicrobics. Segundo o
e a parte civil de conexão, do tanque
diretor da empresa, Marco Astolﬁ, as
de alvenaria e instalação será toda
negociações envolvem condomínios
nacionalizada. O modelo RetroFast
de alto padrão na região de Campinas
0.250, cotado para casas dos cone Valinhos, cujas casas estão sendo
domínios do interior paulista, sai por
cobradas pelo Ministério Público para
R$ 10.900 e tem capacidade para
deixar de usar fossas sépticas.
tratar 950 L/dia de esgoto gerado por
Em um desses condomínios, que
pias, banheiros e lavandeira, produzido
conta também com campo de golfe,
por até quatro pessoas.
a ideia é usar a água tratada para rega
Wise Water – Tel. (19) 3294-2982
do gramado. “Eles estão decidindo se
Site: www.biomicrobics.com
utilizam a tecnologia com tratamento
por residência ou se compram um
sistema único para tratar o esgoto de
Ashland Water
cerca de 15 casas. Estamos esperanTechnologies agora
do apenas a decisão para providené Solenis
ciar a importação dos sistemas”, diz.
Se a opção for pelo sistema indidquirida pelo fundo gerenciado
vidual, a tecnologia empregada será
pela Clayton, Dubilier & Rice
a RetroFast, adaptada abaixo da resi(CDR), em julho deste ano, a Ashland
dência, sistema que possui modelos
Water Technologies apresenta seu
de 500 L/dia a 3 mil litros por dia de
novo nome - “Solenis” - e anuncia
tratamento. Se for pelo sistema único,
planos de expansão no mercado braa escolha recairá sobre o MicroFast.
sileiro. Antes da compra, a Ashland
Ambas as tecnologias são sistemas
Water era a unidade de negócios de
de lodo ativado ﬁxo (Fixed Activated
tratamento de água industrial e papel
Sludge Treatment). Um tanque de
e celulose da Ashland Inc.
aeração fechado, com mídia ﬁxa de
A Solenis dá continuidade à hispolipropileno ou polietileno, recebe
tória de 94 anos como fabricante de
insuﬂação de ar, “para provocar splash
especialidades químicas. Embora o
em cima da mídia, transformando
nome seja novo, a Solenis está fundamatéria do lodo em substrato aeróbimentada em uma trajetória que inclui,
co”, segundo o sócio da Wise Water,
além da Ashland Water Technologies,
Richard Leveder. De acordo com ele,
o expertise de empresas como Betz
o sistema robusto permite reúso, é
Laboratories, Drew, Stockhausen e
muito fácil de instalar e consome pouHercules, compradas pela Ashland ao
ca energia para o soprador.
longo dos últimos anos.
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“Somos líderes mundiais no fornecimento de aditivos para indústrias de
papel e celulose, com cerca de 30%
do mercado. E queremos avançar nos
negócios de tratamento de água”, disse John Panichella, presidente e CEO
da Solenis, em recente visita ao Brasil.
A América Latina é uma das prioridades no grupo. “Enquanto o crescimento na Europa e EUA é limitado,
os mercados emergentes têm um
grande potencial de expansão”, disse.
Prova disso é que, no Brasil, mesmo
com a economia praticamente parada, a Solenis prevê um crescimento
acima de dois dígitos para 2014.
No país, as três unidades fabris
da Ashland Water, com cerca de 300
funcionários, foram transferidas para a
Solenis. “Como as operações já eram
independentes, a separação foi mais
fácil”, disse Wanderley Flosi Filho, vice-presidente para a América Latina. As
plantas ﬁcam em Americana, Leme
e Paulínia, todas no interior de São
Paulo, que fabricam cerca 80% dos
produtos fornecidos localmente. Com
os investimentos em novos reatores,
programados para 2015, o índice de
nacionalização deve subir para quase
90%. A empresa também está ampliando as equipes, com a contratação de técnicos e engenheiros.
Para conquistar fatias cada vez
maiores no mercado de tratamento
de água, a Solenis quer se diferenciar
pela atuação direta e permanente junto aos clientes (não há parcerias com
os chamados “water doctors”, empresas especializadas na operação e tratamento da água). Ou seja, a Solenis
quer fornecer não somente os produtos químicos de sua fabricação, mas os
serviços e o conhecimento agregado
de um time técnico atuando no campo. “Grandes indústrias consumidoras
intensivas de água, como de minera-

