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RESUMO 
 
 

Este trabalho é motivado pelas declarações e ações do Governo brasileiro que 

indicam como sendo uma possível solução para a problemática de escassez hídrica 

no Nordeste a obtenção de tecnologia de dessalinização israelense. O TCC tem como 

foco principal realizar uma análise do papel desempenhado pela dessalinização na 

gestão das águas em Israel e, a partir daí, avaliar a pertinência da sua consideração 

como solução para o problema do abastecimento de água da população do semiárido 

nordestino. Primeiramente, é apresentado um panorama introdutório sobre as águas 

em escala global, nacional (Israel e Brasil) e regional (Nordeste brasileiro); e uma 

revisão bibliográfica sobre os processos de dessalinização. Na sequência são 

apresentadas e discutidas a dessalinização realizada em Israel e a experiência 

brasileira com esse processo no semiárido nordestino. Finalmente, são apresentadas 

as gestões de recursos hídricos em Israel e no Brasil, e realizada uma análise 

comparativa crítica entre ambas. Esta comparação considerou 5 elementos que, no 

entendimento do estudo, fazem com que a gestão hídrica israelense seja o principal 

fator condicionante para a viabilidade de implementação de um sistema de 

dessalinização: base legal, gerenciamento de águas integrado, sociedade consciente, 

economia da água e aplicação de tecnologias (irrigação por gotejamento, reuso e 

perdas de água na distribuição). A conclusão do estudo é a de que no sistema social-

econômico-institucional-ambiental complexo do semiárido nordestino, o problema da 

água não é passível de uma única solução, ou seja, a dessalinização. Portanto, é 

necessário, além de considerar as peculiaridades de cada local, melhorar a gestão 

hídrica em todos os seus aspectos ou dimensões de sustentabilidade. 

 
 

PALAVRAS – CHAVE: Semiárido Nordestino; Abastecimento de água; 

Dessalinização 



 
 

 

ABSTRACT 
 

This work is motivated by the declarations and actions of the Brazilian Government 

that indicate as a possible solution to the problem of water scarcity in the Northeast the 

obtaining of Israeli desalination technology. The main focus of TCC is to analyze the 

role played by desalination in water management in Israel and to evaluate the 

relevance of its consideration as a solution to the problem of water supply in the semi-

arid Northeastern population. Firstly, an introductory overview of the waters on a 

global, national (Israel and Brazil) and regional scale (Brazilian Northeast) is 

presented; and a literature review on desalination processes. In the sequence, the 

desalination carried out in Israel and the Brazilian experience with this process in the 

northeastern semi-arid region are presented and discussed. Finally, the management 

of water resources in Israel and in Brazil is presented, and a critical comparative 

analysis has been carried out. This comparison considered 5 elements that, in the 

understanding of the study, make the Israeli water management the main conditioning 

factor for the feasibility of implementing a desalination system: legal basis, integrated 

water management, conscious society, water economy and technologies (drip 

irrigation, reuse and water losses in distribution). The conclusion of the study is that in 

the social-economic-institutional-environmental complex of the northeastern semi-arid 

region, the problem of water is not subject to a single solution, that is, desalination. It 

is therefore necessary, in addition to considering the peculiarities of each site, to 

improve water management in all its aspects or dimensions of sustainability. 

 
 

 
KEY WORDS: Northeastern Semiarid; Water supply; Desalination 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1: Relação mundial: água salgada x água doce ............................................ 15 

Figura 2: Índice de disponibilidade de água per capita em m³/pessoa/ano .............. 16 

Figura 3: Mapa de Israel. ........................................................................................... 18 

Figura 4: Usos da água no Brasil e no Mundo.......................................................... 20 

Figura 5: Delimitação polígono das secas na macrorregião nordeste ...................... 21 

Figura 6: Qualidade da água subterrânea no domínio das rochas cristalinas dos 
estados do CE, RN, PB e PE. Valores de condutividade elétrica medidos in loco em 
poços tubulares. ....................................................................................................... 24 

Figura 7: cenário global com base nas tecnologias de dessalinização empregadas 
para todas usinas instaladas .................................................................................... 28 

Figura 8: Esquema ilustrativo da osmose ................................................................. 29 

Figura 9: Esquema ilustrativo da osmose reversa. ................................................... 32 

Figura 10: Esquema ilustrativo de um sistema MSF ................................................ 33 

Figura 11: Esquema ilustrativo de um sistema MED ................................................. 35 

Figura 12: Estimativa da energia consumida por diferentes processos de uma 
dessalinização baseada em RO ................................................................................ 38 

Figura 13: capacidade de dessalinização dos principais países ............................... 40 

Figura 14: etapas do processo operacional de dessalinização ................................. 43 

Figura 15: Panorama do uso da água em israel. ( MCM = million cubic metres = 
1000000 m3 ). .......................................................................................................... 46 

Figura 16: Capacidade das principais usinas de dessalinização de Israel. .............. 47 

Figura 17: Esquemático das estruturas de um sistema de dessalinização................ 51 

Figura 18: Qualidade da água subterrânea no domínio das rochas cristalinas dos 
estados do CE, RN, PB e PE. Valores de condutividade elétrica medidos in loco em 
poços       tubulares       modificado       destacando        o        município        de 
Cuité ......................................................................................................................... 55 

Figura 19: esquematização da organização administrativa da água em Israel ......... 58 



 

Figura 20: Matriz institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. ................................................................................................................... 62 

Figura 21: Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos e diálogos transversais 
entre diferentes setores. ............................................................................................ 63 

Figura 22: Exemplo de sistema de Irrigação Israelense ........................................... 68 

Figura 23: Área irrigada total e participação das Regiões Geográficas. ................... 69 

Figura 24: Incremento anual de área  irrigada  mecanizada,  por  grupos  de 
sistemas ................................................................................................................... 70 

Figura 25: Índice de perdas na distribuição dos prestadores de serviços participantes 
do SNIS em 2014, segundo região geográfica e média do Brasil.............................. 76 

Figura 26: Emissão de total antropogênicas de gases do efeito em Giga toneladas 
de CO2 equivalente/ano de 1970-2010 .................................................................... 78 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1: Distribuição dos recursos hídricos e densidade demográfica do Brasil .... 20 
 

Tabela 2: Valores do consumo médio per capita de água ........................................ 25 
 

Tabela 3: Preço médio do Khw por regiões do Brasil. .............................................. 35 

 
Tabela 4: média de gasto energético (elétrico e térmico) dos principais processos de 
dessalinização .......................................................................................................... 37 

 
Tabela 5: Resumo geral dos convênios do PAD. ...................................................... 53 

 
Tabela 6: Dados populacionais e o índice de desenvolvimento humano relativo ao 
município de Cuité na Paraíba ................................................................................. 56 

 
Tabela 7: Tarifa média praticada e despesa total média dos prestadores de serviços 
participantes do SNIS em 2014 por região geográfica do Brasil ............................... 66 

 
Tabela 8: Tarifa média praticada e despesa total média dos prestadores de serviços 
participantes do SNIS em 2014 por estado da região nordeste do Brasil ................. 66 
 
Tabela 9: Síntese da análise comparativa entre Israel e Semiárido Nordestino e 
Israel ..........................................................................................................................78



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ANA Agência Nacional de Águas 

SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

RO Reverse Osmosis 

MSF Multi-Stage Flash 

MED Multiple-effect distillation 

ED Electrodialysis 

EDR Electrodialysis reversal 

SWRO Sea Water Reverse Osmosis 

GOR Gain Output Ratio 

PR Performance Ratio 

PPP Parceria público privado 

PAD Programa Água Doce 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FFB Fundação Banco do Brasil 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CPMR Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

PBMC Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

UFCG Universidade Federal de Campina Grande 

PNRH Política Nacional de Recursos Hídricos 

SINGREH Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

ICMBIO Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

GIRH Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodialysis_reversal
http://www.ipcc.ch/


 
 

 

SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO. .................................................................................................. 13 

1.1. Prólogo ........................................................................................................... 13 

1.2. Água no mundo ............................................................................................... 13 

1.3. Água em Israel. ............................................................................................... 16 

1.4. Água no Brasil................................................................................................. 19 

1.5. Água no Nordeste .......................................................................................... 20 

1.6. Objetivos. ....................................................................................................... 25 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO LITERÁRIA ................................. 26 

2.1. Evolução da dessalinização de água ............................................................. 26 

2.2. Tecnologias de dessalinização por membranas. ............................................28 

2.2.1. Osmose Reversa. .......................................................................................... 29 

2.3. Tecnologias Térmicas/Evaporativas de dessalinização ................................. 32 

2.3.1. Destilação Flash em Vários Estágios (MSF) .................................................. 32 

2.3.2. Destilação Multi-Efeito (MED) ......................................................................... 33 

2.4. Dessalinização x Energia. ............................................................................... 35 

2.5. Custo do processo de dessalinização ............................................................ 38 

2.6. Dessalinização em Larga escala x Pequena escala. ..................................... 40 

2.7. Impactos Ambientais. ..................................................................................... 41 

2.8. Operacional do processo de dessalinização ............................................... 42 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 44 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO. .......................................................................... 45 

4.1. Dessalinização em Israel ............................................................................... 45 

4.2. Dessalinização no Nordeste Brasileiro .......................................................... 48 

4.2.1. Programa Água Doce (PAD) ........................................................................... 49 

4.3. Programa atual do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 



 

 

Comunicações (MCTIC) ................................................................................ 54 

4.4. Amostragem da área de estudo (Nordeste) ................................................... 54 

4.5. Gestão de recursos hídricos em Israel .......................................................... 56 

4.5.1. Base legal (Israel x Brasil) ............................................................................. 57 

4.5.2. Gerenciamento de água integrado (Israel x Brasil) ........................................ 63 

4.5.3. Sociedade consciente (Israel x Brasil) ............................................................ 64 

4.5.4. Economia da água (Israel x Brasil) .................................................................65 

4.5.5. Tecnologias (Israel x Brasil) ............................................................................ 66 

4.5.5.1. Irrigação por gotejamento ........................................................................ 66 

4.5.5.2. Reuso (Israel x Brasil) .............................................................................. 70 

4.5.5.3. Perdas de água na distribuição ................................................................ 73 

4.6. Síntese da análise comparativa de Israel x Nordeste brasileiro ..................... 76 

4.7. A questão da mudança climática ................................................................... 78 

5. CONCLUSÕES .................................................................................................. 80 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 81 

7. ANEXO. .............................................................................................................. 86 



13 
 

 

 
1. Introdução 

 
 

1.1. Prólogo 

 
 

Este trabalho se inicia com a premissa pela qual o problema da água, sobretudo 

no semiárido, está situado em um contexto complexo das dimensões de 

sustentabilidade (ambiental, econômica, social, institucional) e, portanto, não possui 

uma única solução. Tudo se inicia com declarações governamentais do atual governo 

que indicam como solução da problemática hídrica do Nordeste a implementação de 

um sistema de dessalinização baseado no sistema Israelense. Ainda foi criada a 

portaria nº: 888, de 7 de março de 2019 do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações enfatizando identificação e busca de tecnologia para o 

semiárido brasileiro. 

O TCC analisa o contexto da gestão das águas em Israel avaliando neste o papel 

da dessalinização. Enfocando as seguintes questões, em que contexto de gestão do 

recurso hídrico a dessalinização é realizada em Israel? É aplicável ao contexto do 

semiárido brasileiro? 

1.2. Água no mundo 

 
 

A demanda de água no mundo está em constante crescimento e ainda se prevê 

um maior crescimento no futuro, além do setor agrícola, que é responsável por 70% 

das extrações de água em todo o mundo, são previstos grandes aumentos na 

demanda hídrica pelos setores industriais e de produção de energia. Dois terços da 

população mundial, atualmente, vivem em áreas com escassez de água ao menos 

durante um mês por ano. Cerca de 500 milhões de pessoas vivem em áreas nas quais 

o consumo de água excede em duas vezes os recursos hídricos renováveis 

localmente. Áreas altamente vulneráveis, em que recursos não renováveis continuam 

a diminuir, tornando-se fortemente dependentes de transferências de áreas com 

abundância hídrica com alta procura por fontes alternativas acessíveis em termos 

econômicos. (Relatório Mundial das Nações Unidas, 2017) 

Ainda segundo o relatório, a disponibilidade dos recursos hídricos também é 

relacionada de forma intrínseca à qualidade da água, uma vez que a poluição das 

fontes pode impedir diversos usos da água. O aumento do despejo de esgotos não 
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tratados, combinado com o escoamento agrícola e as águas residuais tratadas de 

forma inadequada pela indústria, resultaram na degradação da qualidade da água em 

todo o mundo. Se as tendências atuais persistirem, a qualidade da água continuará a 

piorar nas próximas décadas, especialmente em países com poucos recursos e 

localizados em regiões secas, aumentando ainda mais o risco para a saúde humana 

e os ecossistemas, contribuindo para a escassez de água e prejudicando o 

desenvolvimento econômico sustentável. 

Foram feitas diversas estimativas dos recursos hídricos globais baseadas em 

vários métodos de cálculo diferentes, produzindo assim, estimativas variadas. 

Shiklomanov em Gleick (1993) estimou que: O volume total de água na Terra é de 1,4 

bilhão de km³. O volume de recursos de água doce é de 35 milhões de km³, ou cerca 

de 2,5% do volume total. Destes, 24 milhões de km³ ou 68,9% estão na forma de gelo 

e cobertura permanente de neve em regiões montanhosas, e nas regiões Antártica e 

Ártica. Cerca de 8 Milhões de km³ ou 30,8% são armazenados no subsolo sob a forma 

de águas subterrâneas (bacias subterrâneas rasas e profundas até 2.000 metros, 

humidade do solo, água do pântano e permafrost. Isto constitui cerca de 97% de toda 

a água doce potencialmente disponível para uso humano. - Os lagos e rios de água 

doce contêm uma estimativa de 105.000 km3 ou 0,3% da água doce do mundo. O 

total de fornecimento de água doce utilizável para ecossistemas e seres humanos é 

de 200.000 km3 de água, o que representa menos de 1% de todos os recursos de 

água doce e apenas 0,01% de toda a água na terra (Gleick, 1993; Shiklomanov, 1999). 

Na figura 1 a relação água salgada x água doce está explicita no seguinte gráfico 

ilustrativo: 



15 
 

 
 

 

 

 

Figura 1: Relação mundial: água salgada x água doce. (UNESCO,1999). 

 
Além de ser um recurso limitado, a água doce disponível é distribuída de maneira 

desigual pelo mundo. 60% da água doce disponível está concentrada em 10 países: 

Brasil, Rússia, China, Canadá, Indonésia, EUA, Índia, Colômbia e Congo. Isto somado 

às diferenças na densidade populacional nas regiões do mundo, faz com que haja 

grandes variações de disponibilidade de água per capita, como mostra a figura 2: 
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Figura 2: Índice de disponibilidade de água per capita em m³/pessoa/ano. (ONU,2006 ) 

 
 

A maior parte da água doce no mundo (cerca de 70%) é utilizada para irrigação e 

outros fins no setor de agricultura. A indústria utiliza cerca de 22% da água e o uso 

doméstico cerca de 8%. Em países industrializados, este quadro muda um pouco, 

com mais água alocada na indústria e menos na agricultura. 

A água é um dos mais importantes recursos ambientais e a gestão adequada dos 

recursos hídricos é um componente fundamental da política ambiental. Quando as 

pessoas não têm acesso à água potável no lar, ou à água na natureza, enquanto 

recurso produtivo, suas escolhas e liberdades são limitadas pela doença, pobreza e 

vulnerabilidade. Não ter acesso à água e ao saneamento é, na realidade, um 

eufemismo para uma forma de privação que ameaça a vida, limita as oportunidades e 

enfraquece a dignidade humana. (MACHADO; (ANA), 2009) 

 
1.3. Água em Israel 



17 
 

 
 

 

Israel está localizado no Oriente Médio, ao longo da costa leste do mar 

Mediterrâneo, fazendo fronteira com Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Fica na junção de 

três continentes: Europa, Ásia e África. Israel é um país de imigrantes. Desde o seu 

nascimento em 1948, a população de Israel multiplicou-se quase dez vezes. Seus 7,8 

milhões de habitantes formam um mosaico de pessoas com diversas etnias, estilos 

de vida, religiões, culturas e tradições. Este também apresenta um  dos melhores 

indicadores socioeconômicos do Oriente Médio: com média de 0,872, o país possui 

elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). (EMBAIXADA DE ISRAEL,2019) 

Longo e estreito em seu formato, o país tem cerca de 470 quilômetros de 

comprimento e 135 de largura. Embora pequeno em tamanho, Israel abriga uma 

variedade de características topográficas de todo um continente, indo desde terras 

altas, com florestas e vales verdes férteis, até desertos montanhosos e desde a 

planície costeira até o semitropical vale do Jordão e o mar Morto, o ponto mais baixo 

da terra. Aproximadamente metade da área do país é semiárida. (EMBAIXADA DE 

ISRAEL,2019) 
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                                                           Figura 3: Mapa de Israel. (TRAVEX) 
 

O clima de Israel é caracterizado por muito sol, com a estação de chuvas de 

novembro a abril. A precipitação anual total varia de 500 a 700 mm no Norte e cerca 

de 25 mm no extremo sul. As condições climáticas regionais variam 

consideravelmente: verões quentes e úmidos e invernos chuvosos e moderados na 

planície costeira; verões secos e quentes e invernos moderadamente frios, com chuva 

e neve ocasional nas regiões montanhosas; verões secos, quentes e invernos 

agradáveis no vale do Jordão e condições semiáridas, com dias quentes e noites frias 

no sul. (EMBAIXADA DE ISRAEL,2019) 

Localizado na extremidade de um deserto, Israel sempre sofreu com a escassez 

de água. O total anual de recursos hídricos renováveis chega a aproximadamente 1,7 

bilhões de metros cúbicos, dos quais aproximadamente 50% são utilizados para a 

irrigação e o restante para fins urbanos e industriais. As fontes de água do país 

incluem o rio Jordão, o lago Kineret e alguns rios menores. Fontes naturais e lençóis 

de água subterrâneos, canalizados em quantidades controladas para evitar a 
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exaustão e a salinização, também são utilizados. Como as fontes de água doce já 

foram utilizadas ao máximo, estão sendo desenvolvidas formas de exploração de 

recursos hídricos adicionais através da reciclagem de águas residuais, da semeadura 

de nuvens, da dessalinização de água salobra, e da dessalinização da água do mar. 

(EMBAIXADA DE ISRAEL,2019) 

Para superar os desequilíbrios regionais na disponibilidade de água, a maioria das 

fontes potáveis de Israel está reunida em uma rede integrada. Sua artéria principal, a 

Transportadora Nacional de Águas, concluída em 1964, traz a água das regiões norte 

e central, através de uma rede de tubos gigantes, aquedutos, canais abertos, 

reservatórios, túneis, barragens e estações de bombeamento, para o sul semiárido. 

(EMBAIXADA DE ISRAEL,2019) E ainda com uma gestão de águas eficiente, Israel 

conseguiu superar sua adversidade climática de escassez de água. Gestão essa que 

será melhor explicada posteriormente nesse estudo. 

 
1.4. Água no Brasil 

 
 

Embora o Brasil seja um dos países com maior disponibilidade hídrica do mundo, 

estima-se que o país possua cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta 

(ANA, 2010), ainda sofre com problemas por água potável, devido a distribuição 

natural desse recurso não ser equilibrada. A região Norte, por exemplo, concentra 

aproximadamente 80% da quantidade de água disponível, mas representa apenas 5% 

da população brasileira. Já as regiões costeiras do Oceano Atlântico possuem mais 

de 45% da população, porém, menos de 3% dos recursos hídricos do país, como 

mostra a tabela 1 (ANA, 2010). Para piorar a situação, o Brasil registra elevado 

desperdício nas redes de distribuição: dependendo do município, até 60% da água 

tratada para consumo se perde, especialmente por vazamentos nas tubulações. Com 

isso, soma-se com uma má gestão desses recursos, gerando escassez e crises 

hídricas em tempos de seca. 
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Tabela 1: Distribuição dos recursos hídricos e densidade demográfica do Brasil. (IBGE / 

ANA,2010) 

 
No Brasil, utiliza-se 72% da água para a agricultura; 9% para a pecuária; 6% na 

indústria; e 10% para fins domésticos. (ANA , 2015) 

 
 

 

 

Figura 4: Usos da água no Brasil e no Mundo. (UNESCO,2003 e ANA,2015 ) 

 
 

1.5. Água no Nordeste 

 
 

A macrorregião geoeconômica Nordeste é a segunda do país em população  com 

53.081.950 habitantes em 2010, segundo o IBGE. O Nordeste é, com frequência, 

confundido com a zona de incidência das secas, o chamado Polígono das secas 

(936.993 km²), delimitado – Lei nº 1348 de 10 de fevereiro de 1951. Porém não são 

sinônimos e possuem demarcações diferentes. 

Região Densidade demográfica (hab/km²)

Concentração dos recursos 

hídricos do país (%)

Norte 4,12 68,5

Nordeste 34,15 3,3

Centro-Oeste 8,75 15,7

Sudeste 86,92 6

Sul 48,58 6,5
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Para efeito da política desenvolvimentista da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, a região Nordeste compreende uma área 

de 1.641.000 km², tendo em vista abranger a parte do Polígono das secas que penetra 

no norte do estado de Minas Gerais, como exemplificado na figura 5 onde o polígono 

das secas é destacado dentro da macrorregião nordeste. (REBOUÇAS, 1997). Além 

de apresentar uma população aproximada de 23,5 milhões, com base nas estimativas 

populacionais dos municípios em 2014, realizadas pelo IBGE. A população equivale 

hoje a pouco mais de 34% da população do Nordeste e a cerca de 12% da do País. 

(BRASIL, 2017) 

 
 

Figura 5: Delimitação polígono das secas na macrorregião nordeste. (SUDENE) 
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O Polígono das Secas é um território reconhecido pela Resolução nº 11.135/97 

como sujeito a períodos críticos de prolongadas estiagens. As Áreas Susceptíveis à 

Desertificação, passaram a ser denominadas por força de convenções internacionais 

(Convenção de Nairobi), de Semiárido Brasileiro. Compreende os estados do Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e 

extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Caracteriza-se basicamente pelo 

regime de chuvas, definido pela escassez, irregularidade e concentração das 

precipitações pluviométricas num curto período de cerca de três meses, durante o qual 

ocorrem sob a forma de fortes aguaceiros, de pequena duração; tem a  Caatinga como 

vegetação predominante e apresenta temperaturas elevadas. (CODEVASF, 2010) 

A chuva representa a única fonte de realimentação da umidade do solo, do fluxo 

dos rios e dos aquíferos da região Nordeste. Em termos práticos, a umidade do solo 

constitui uma reserva localizada de água, à medida que é consumida onde ocorre a 

chuva que lhe dá origem. Historicamente, verifica-se que o nordestino, nas diversas 

formas de ocupação do território, fundamentou a sua economia no aproveitamento do 

potencial hídrico localizado, explorando de forma extensiva tanto a agricultura quanto 

a pecuária. Contudo, face a irregularidade do regime das chuvas e do baixo nível 

tecnológico/organizacional, dentre outros aspectos subjetivos, não conseguiu 

condições de consolidação econômica dessas atividades. Por sua vez, tais condições 

primitivas de uso e ocupação do meio físico muito têm contribuído para a destruição 

do solo, o empobrecimento das pastagens nativas e a redução das reservas de água 

localizada. Os fluxos de água nos rios e aquíferos, bem como os volumes neles 

estocados, natural ou artificialmente, constituem as reservas móveis de água à medida 

que podem ser utilizadas fora dos locais onde caíram as chuvas que lhes deram 

origem. (REBOUÇAS, 1997) 

Ainda segundo Rebouças a região Nordeste possui baixa permeabilidade nas 

áreas do cristalino (aquíferos fraturados) e das suas complexas feições lito- 

estruturais, aí se instalou uma densa rede hidrográfica, a qual propicia um número 

elevado de locais favoráveis à construção de açudes. 

A baixa quantidade e a irregularidade da precipitação na Região Nordeste 

contribui para a diminuição da disponibilidade hídrica nesta região. Nas bacias de rios 

intermitentes, a quantidade natural de água disponível de forma duradoura ou 

"permanente" é nula. Assim, os reservatórios de acumulação, instalados nessas 
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bacias, são os responsáveis pela regularização interanual dos deflúvios naturais, 

permitindo a disponibilização de vazões nos trechos passíveis de perenizarão, a 

jusante, durante os períodos secos do ano, conforme um determinado nível de 

garantia. Essas vazões regularizadas pelos açudes constituem, portanto, a 

disponibilidade de águas superficiais nesses trechos para o atendimento dos diversos 

usos. (ANA, 2010) 

Segundo Feitosa e Diniz (2011), a região Nordeste tem o seu subsolo constituído 

em torno de 50% por rochas ígneas e metamórficas, pré-cambrianas, genericamente 

chamadas de cristalinas. No cristalino, a água subterrânea ocorre em sistemas 

interconectados de fendas, fraturas e descontinuidades da rocha, formando 

reservatórios descontínuos e com extensão limitada. Portanto as águas subterrâneas 

desse contexto têm alcance complementar limitado por ficarem restritas às zonas de 

fraturas e manchas aluviais. 

Em geral as águas subterrâneas da região nordeste são cloretadas sódicas e 

apresentam, em grande parte, Sólidos Totais Dissolvidos acima do limite de 

potabilidade. Na figura 6 estão representados 18.600 valores de condutividade elétrica 

de águas de poços localizados no cristalino dos estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco. Os pontos estão distribuídos em três classes de valores 

de condutividade elétrica (CE) medidos em microsiemens por centímetro (µS/cm), os 

escolhidos para expressar água doce é (CE <=500 µS/cm), salobra (1.000 µS/cm < 

CE <= 2.500 µS/cm) e salgada (CE > 2.500 µS/cm). (FEITOSA, 2008) 
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Figura 6: Qualidade da água subterrânea no domínio das rochas cristalinas dos 

estados do CE, RN, PB e PE. Valores de condutividade elétrica medidos in loco em 

poços tubulares (FEITOSA, 2008) 

 

Com a figura 3 é possível verificar, com bastante nitidez, a existência de zonas 

com predominância de água salgada e zonas com predominância de água doce. É 

possível notar, também, que, aparentemente, a água classificada como salobra forma 

faixas de transição entre a água doce e a água salgada. Uma simples análise visual 

sugere a inferência de quatro grandes zonas, conforme discriminado abaixo: 

Zona 1 – Predominância de Água Doce (Litoral Sudeste) 

 
Zona 2 – Predominância de Água Salgada (Faixa Nordeste-Sudoeste) 

Zona 3 – Predominância de Água Doce-Salobra (Centro-Oeste) 

Zona 4 – Predominância de Água Salgada (Norte-Noroeste) 
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O percentual de água doce (dentro dos limites de potabilidade) nesta região seria 

de apenas 20 a 30%, o que reduziria significativamente a produção de água que 

poderia ser utilizada sem processos de dessalinização. Portanto, o grande fator 

limitador para utilização da água subterrânea das rochas cristalinas é a qualidade e 

esta é condicionada pelas condições climáticas regionais.(Programa de 

Cadastramento de Poços do Serviço Geológico do Brasil, 2008) 

O consumo médio per capita de água é definido como o volume de água 

consumido, excluído o volume de água exportado, dividido pela média aritmética da 

população atendida com abastecimento de água. Ou seja, é a média diária, por 

indivíduo, dos volumes utilizados para satisfazer os consumos domésticos, comercial, 

público e industrial. É uma informação importante para as projeções de demanda, para 

o dimensionamento de sistemas de água e de esgotos, e para o controle operacional. 

E o a média do consumo per capita do Nordeste, onde está localizado a maior parte 

do polígono da seca, em 2014 foi de 118,9 L/hab.dia-1. Abaixo da média nacional que 

foi de 168 L/hab.dia-1de acordo com o relatório do Snis de 2014. Como mostra a 

Tabela 2. (SNIS, 2014) 

 
 

 

 

                     Tabela 2: Valores do consumo médio per capita de água. (Snis 2014) 

 
1.6. Objetivos 

Estado/Região

(l/hab/dia) Média 

últimos 3 anos

(l/hab/dia) Ano 

2014 Variação Média/2014

Acre 164,0 184,5 12.5%

Amazonas 161,7 168,4 4.2%

Amapá 176,4 135,9 -22.9%

Pará 149,1 142,3 -4.6%

Rondônia 184,9 187,7 1.5%

Roraima 149,0 152,7 -2.5%

Tocantins 136,9 134,3 -0.9%

Norte 155,3 154,2 -0.7%

Alagoas 115,9 100,8 -13.0%

Bahia 114,1 113,5 -0.5%

Ceará 128,0 129,8 1.4%

Maranhão 197,1 140,8 -28.6%

Paraíba 136,7 125,2 -8.4%

Pernambuco 107,0 106,1 -0.9%

Piauí 136,7 143,7 5.1%

Rio Grande do Norte 116,6 113,8 -2.4%

Sergipe 122,7 120,7 -1.6%

Nordeste 125,3 118,9 -5.1%
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O presente estudo tem como objetivo a contextualização do papel desempenhado 

pela dessalinização no planejamento e gestão do uso das águas em Israel, como 

subsídio à análise prévia da implementação de tecnologia israelense para solucionar 

o problema da escassez hídrica no semiárido nordestino. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO LITERÁRIA 

 
2.1. Evolução da dessalinização de água 

 
As tecnologias de dessalinização foram desenvolvidas nos últimos 80 anos. 

Na década de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da 

dessalinização deu um grande passo, visando principalmente serviço a 

estabelecimentos militares que operavam em áreas áridas e precisavam de um 

processo para abastecer suas tropas com água potável. Desde então, a 

dessalinização, principalmente da água do mar, floresceu, particularmente em áreas 

com escassez de água. Instalações de dessalinização comercial começaram 

aparecendo na década de 1960, empregando principalmente processos térmicos. 

Entre estes, a tecnologia de destilação Multi-Stage Flash (MSF) tornou-se popular em 

usinas de dessalinização as quais foram criadas usando essa técnica, especialmente 

no Golfo Pérsico. Já as tecnologias de membranas entraram no mercado de 

dessalinização no final de 1950. (A. Bennett, 2013) 

Ainda segundo A. Bennett, 2013 quase ao mesmo tempo, as membranas de 

Reverse Osmosis (RO) foram desenvolvidas e testadas com sucesso para 

dessalinização por pesquisadores da Universidade da Califórnia, Los Angeles e da 

Universidade da Flórida. No entanto, os módulos iniciais de RO eram caros e tinham 

capacidade limitada. No final da década de 1960, os sistemas de dessalinização 

comercial produzindo até 8000 m³/dia- um tamanho muito modesto em comparação 

com as fábricas de hoje - tinham sido instalados em várias partes do mundo. A maioria 

dessas instalações usava processos térmicos. No entanto, a comercialização de 

membranas de composto RO de película fina de poliamida na Década de 1970, 

seguido pela invenção de dispositivos de recuperação de energia, como o trocador de 

pressão, na década de 1990, aumentou rapidamente a adoção da dessalinização da 

RO. 

Já na década de 1980, a dessalinização tornou-se um empreendimento 

totalmente comercial e as tecnologias térmica e de membrana alavancaram um 



27 
 

 
 

 

crescimento exponencial da capacidade das as usinas de dessalinização em larga 

escala. Estas existem em mais de 150 países do Golfo, como a Arábia Saudita e os 

Emirados Árabes Unidos (que são percebidos como líderes do crescimento e da 

maturidade da indústria) para outros países europeus e asiáticos. Países como 

Espanha, Portugal, Grécia, China e Índia. (ARAFAT, 2017 apud The DesalData, 2013) 

Hoje, apesar de existirem outros tipos de tecnologia de dessalinização estas 

são classificadas, principalmente, em duas categorias: 

a) As que utilizam processos térmicos e baseado em membrana. Os processos 

térmicos utilizam calor para destilar os sais na água de salinidade muito baixa (na 

forma de vapor) imitando o ciclo natural de evaporação e condensação. O calor 

externo é utilizado em câmaras subsequentes de baixa pressão onde a fração da água 

que está sendo dessalinizada é vaporizada e coletada como destilada (produto final). 

b) Tecnologias baseadas em membranas, por outro lado, empregam energia 

mecânica para criar uma pressão gradiente através de suas membranas que retêm  a 

maioria dos íons de sal indesejados no lado da alimentação e permitir que as 

moléculas de água permeiem. (ARAFAT, 2017) 

Segundo V.G. Gude, 2016 as tecnologias mais maduras de dessalinização 

térmica e de membrana são de Reverse Osmosis (RO), Multi-Stage Flash (MSF), 

destilação com Multiple-effect distillation (MED). Há também processos híbridos que 

combinam os mecanismos de separação térmica e de membrana numa única unidade 

ou em etapas sequenciais para produzir água potável. Um exemplo de uma tecnologia 

híbrida amplamente utilizada comercialmente é a osmose reversa combinada com 

MSF ou MED. (ARAFAT, 2017) 

Segundo ARAFAT (2017) muitas das tecnologias emergentes podem 

dessalinizar águas com salinidade consideravelmente mais altas que a média. No 

entanto, nenhuma tecnologia emergente conseguiu competir em um nível comercial 

com as tecnologias maduras, como RO e MED, principalmente em termos de custo. 

Um cenário global com base nas tecnologias de dessalinização empregadas para 

todas usinas instaladas, registadas como em abril de 2016 pela Global Water 

Inteligent, é mostrado na figura 7. 
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Figura 7: cenário global com base nas tecnologias de dessalinização empregadas para todas 
usinas instaladas. (Global Water Inteligent,2016) 

 
A divisão de capacidade da tecnologia de dessalinização pode ser resumida 

como: RO (67%), MSF (21%), MED (7%), ED / EDR (3%) e emergente (2%). A 

membrana de RO está se tornando a tecnologia de escolha para a maioria das usinas 

de grande escala em todo o mundo e está ganhando dinâmica no mercado 

tradicionalmente térmico do Golfo. No entanto, ao contrário da MED e MSF, a 

tecnologia de RO não tem a capacidade de ser acoplado à geração de energia usando 

calor subproduto da geração de energia, uma das principais vantagens nos países 

onde o calor de baixa qualidade está prontamente disponível ou pode ser comprado 

mais barato. Essencialmente, a seleção de qual tecnologia aplicar depende de muitos 

fatores, tais como: A economia, as condições físicas do local da planta, água bruta e 

produto qualidades da água e conhecimento técnico local e capacidade. Esses fatores 

são um resultado da evolução tecnológica. (C. Sommariva, 2007) 

Nos tópicos 2.2 e 2.3 serão apresentados os principais processos de 

dessalinização, utilizados no mundo inteiro de acordo com a figura 7, por cada 

categoria. 

 
2.2. Tecnologias de dessalinização por membranas 
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Ao contrário das tecnologias térmicas que empregam calor para separar a água 

salgada e seus sais, as tecnologias de membrana usam “membranas 

semipermeáveis” para fazer o trabalho. Por definição, uma membrana semipermeável 

é aquela que permite a passagem de certas moléculas e / ou íons, mas restringe 

outras. Para fins de dessalinização, isso significa a passagem de moléculas de água 

e os sais dissolvidos são obstruídos (ou vice-versa). A taxa com que as espécies que 

passam através de uma membrana semipermeável dependem de vários fatores tais 

como pressão, concentração, temperatura, solubilidade, tamanho do soluto, etc. 

2.2.1. Osmose Reversa 

 
Por definição, osmose é o fluxo de líquido entre duas soluções aquosas em 

contato com uma membrana semipermeável. Neste cenário o fluxo do liquido se dá 

da solução menos concentrada para a solução de maior concentração, até que o 

equilíbrio seja alcançado. (BAZARGAN, 2018). Como é o Ilustrado na Figura 8: 

 

 
 
 

Figura 8: Esquema ilustrativo da osmose. (PETROCHEM) 
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A osmose reversa é a inversão do sentido de fluxo da osmose, mediante a 

aplicação de uma pressão externa maior do que a pressão osmótica natural. Em uma 

hipótese onde há duas concentrações aquosas: uma com uma maior concentração de 

sal (solução A) e outra com uma menor concentração de sal (Solução B), separadas 

por uma membrana semipermeável. Nesta situação cria-se um gradiente de 

concentração o qual gerará uma força motriz em que a água da solução de menor 

concentração (solução B) se infiltrará na solução de maior concentração (solução A), 

o que é a definição de osmose. Esse processo continuará até que as forças atuantes 

no sistema em questão (diferença de pressão, gradiente de concentração, etc.) 

cheguem a um equilíbrio. Entretanto, se uma força de pressão externa ao sistema 

começar a agir na solução mais concentrada (Solução A 

) a água fluirá na direção oposta ou “reversa” do processo de osmose natural. Isto 

significa que a solução com uma maior concentração de sal (solução A) torna-se ainda 

mais concentrada à medida que a água (sem os sais) flui pela membrana para o lado 

diluído (solução B). Esta é a base da tecnologia de dessalinização por osmose 

reversa. (Malaeb, L; Ayoub, G. M., 2011) 

Segundo Bazargan (2018) dentre todas as tecnologias de dessalinização de 

água, atualmente, a mais utilizada em novas usinas de dessalinização é a de osmose 

reversa. A qual é, basicamente, composto por três processos (processo 1, 2 e 3): 

Processo 1 - Água de alimentação, definida como a água que entra no 

processo da membrana. A água de alimentação da membrana é obtida após o pré- 

tratamento da água bruta (provenientes de poços, fontes de superfície, mar ou 

abastecimento público de água). Já que as membranas de osmose reversa são 

projetadas para separar espécies iônicas (em vez de outras impurezas, como colóides 

ou sólidos em suspensão), é extremamente importante para limpar a água  a montante 

do processo da membrana, a fim de evitar incrustações excessivas. Processos de pré-

tratamento como clarificação, coagulação e / ou floculação, filtragem de meios, 

filtração, ultrafiltração, cloração e decloração, anti-incrustante dosagem, e dosagem 

de biocida, são aplicados antes da membrana. (Bazargan, 2018 apud The Dow 

Chemical Company, 2009) 

 
Processo 2  - concentrado, salmoura ou rejeito, é definido como o fluxo 

fortemente carregado (com sólidos dissolvidos ou partículas, ou ambos) resultante 
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do processo da membrana. A corrente de concentrado é a porção da corrente de 

alimentação que não passa através da membrana. 

Processo 3 - O permeado, ou filtrado, é a porção da corrente de alimentação 

que passou pela membrana - o produto dessalinizado. Como a membrana 

semipermeável é muito eficaz na remoção de espécies maiores, o permeado é 

desprovido de grandes íons e moléculas. No entanto, uma pequena quantidade de 

espécies menores pode atravessar por meio da membrana, juntamente com a água. 

Assim, o permeado nunca é completamente desprovido de sais, embora, para fins 

práticos, isso raramente seja um problema. É importante ressaltar que o processo de 

osmose reversa não é mais um processo físico, mas sim um fenômeno químico em 

que ocorrem interações químicas e difusões de água através do próprio material de 

membrana. (Bazargan, 2018 apud Birkett, J. , 2011). 

Nas mais eficientes usinas de dessalinização de água do mar utilizando o 

método RO, atualmente se consomem em média 4 kWh / m3 de água doce produzida. 

O custo desta energia, juntamente com a recuperação de custos de capital, e em 

alguns casos até 60% - 80% do custo da água doce produzida. Apesar de sua 

intensidade energética e custo, a dessalinização era, e ainda é, uma solução atraente 

para muitas regiões que sofrem da escassez de água, especialmente aqueles com 

abundantes recursos de combustíveis fósseis. (ARAFAT, 2017). Na figura 9 é 

apresentado um esquema ilustrativo da osmose reversa: 
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Figura 9: Esquema ilustrativo da osmose reversa. (PETROCHEM) 

 
 
 

2.3. Tecnologias Térmicas/Evaporativas de dessalinização 

 
 

Segundo Bazargan (2018) durante anos, a tecnologia de osmose reversa de 

água do mar (SWRO) utilizou mais energia do que os métodos térmicos. Além disso, 

os métodos térmicos mostraram um alto grau de confiabilidade e desempenho 

garantido sob condições variadas. Por isso, tradicionalmente, a maioria das usinas de 

dessalinização em todo o mundo usavam as tecnologias térmicas. Mas com o boom 

da tecnologia de RO durante a década passada, e com uma drástica queda de uso de 

energia elétrica no processo de dessalinização por osmose reversa, o uso de 

tecnologias térmicas nas usinas de dessalinização diminuiu. 

 
2.3.1. Destilação Flash em Vários Estágios (MSF) 

 
 

Flash multi-estágio (MSF) foi o processo preferido para a indústria de 

dessalinização sendo utilizado pela maioria do mercado de dessalinização 

equivalendo à aproximadamente 60% da capacidade total de produção mundial no 

final do século XX. (Al-Sahali, M., e Ettouney, 2007). 

O primeiro passo do sistema MSF é o pré-aquecimento, no qual a água 

salgada que entra passa através de trocadores de calor consecutivos, onde sua 

temperatura aumenta. Em seguida, a água é aquecida até a temperatura máxima do 

processo, seguida de sua liberação na primeira câmara de vácuo, onde a evaporação 

repentina ou "intermitente" ocorre. Como a evaporação ocorre a partir  do volume da 

água, e não da superfície de um trocador de calor quente, a formação de incrustações 

é reduzida. O vapor de água formado na câmara intermitente condensa-se em água 

doce nas serpentinas de arrefecimento (estas são as mesmas bobinas que a água de 

alimentação passa durante o passo de pré-aquecimento). A porção da água de 

alimentação que não é evaporada na primeira câmara faz o seu caminho para a 

segunda câmara. A operação é repetida nos estágios subsequentes, cada um dos 

quais tem uma pressão operacional menor que a anterior. Esquemas mais complexos 

incluem recirculação parcial do concentrado. Sistemas de flash multi-estágio são 

quase exclusivamente construídos em conjunto com usinas de 
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energia. Em tais configurações de energia e água (cogeração), o vapor de alta pressão 

gerado nas caldeiras alimenta as turbinas para gerar energia elétrica. O vapor de 

menor pressão retirado da turbina é então alimentado na planta de MSF para fornecer 

a energia térmica necessária para a dessalinização. Tecnologicamente falando, MSF 

ainda permanece como uma opção altamente confiável para grandes instalações. 

(BAZARGAN, 2018). Como é ilustrado na figura 10 a seguir: 

 
 
 

 

Figura 10: Esquema ilustrativo de um sistema MSF. (Google) 

 
2.3.2. Destilação Multi-Efeito (MED) 

 
A destilação multi-efeito (MED) é o segundo método de dessalinização térmica 

mais popular em termos de capacidade instalada em todo o mundo. Durante anos 

ficou atrás do MSF em termos de tamanho de unidade e aceitação do cliente, mas a 

tecnologia está, atualmente, sendo utilizada com maior frequência. (Bazargan, 2018 

apud Birkett, J. , 2011). 

O método MED pode ser explicado da seguinte forma: a água salgada é 

pulverizada em feixes de tubos que contêm vapor quente e atuam como trocador de 

calor. O vapor condensa-se dentro dos tubos e, como resultado da transferência de 

calor as paredes do tubo, parte da água salgada do lado de fora do feixe de tubos 

evapora. O vapor produzido no exterior dos feixes é desprovido de sais e vai para a 

próxima fase. Na próxima etapa, este vapor aquece no interior de feixes de tubos à 

medida que se condensa em água dessalinizada. Mais uma vez, a água salina (desta 

vez a uma pressão mais baixa) é pulverizada do lado de fora dos feixes onde 
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evapora e o processo é repetido. Este processo continua para vários estágios 

conhecidos como “efeitos”; de 5 a 20 efeitos em uma típica usina de dessalinização 

(Khawaji, A. D., Kutubkhanah, I. K., Wie, J.-M., 2008). Segundo Shen (2015) a 

diferença de pressão entre os estágios permite que apenas o primeiro efeito seja 

aquecido, sem necessidade de reaquecimento entre as etapas. Um aumento no 

número de efeitos pode aumentar a recuperação de energia interna. 

A MED pode ser projetada para operar eficientemente a temperaturas mais baixas 

que a MSF. Isto significa que pode usar vapor de menor qualidade (custo reduzido) 

como entrada de calor. Um parâmetro conhecido como o Gain Output Ratio (GOR) é 

definido como uma relação entre o peso em quilogramas (ou libra) de água 

dessalinizada produzida por quilograma (ou libra) de vapor utilizado para 

aquecimento. Na dessalinização de MSF, o GOR é basicamente uma função do 

intervalo de temperatura (entre o primeiro e o último estágio) e não o número de 

etapas, como no caso do MED. Um parâmetro similar chamado Performance Ratio 

(PR) é definido como os quilogramas de água produzidos por 2326 kJ de calor 

consumido (ou libras de água produzida por 1000 BTU de calor consumido). 1000 BTU 

e 2326 kJ são representativos da entalpia média de uma unidade de vapor. Em outras 

palavras, esses parâmetros são uma medida da quantidade de água dessalinizada 

produzido para a quantidade de calor consumida. Vale ressaltar que em ou sobre o 

ponto de ebulição da pressão atmosférica normal da água o GOR e PR são mais ou 

menos o mesmo (típico de sistemas mais antigos). Estes valores divergem como a 

temperatura (ou seja, a qualidade e, portanto, o custo) do vapor de entrada varia. 

(Tonner J., 2008). 
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Figura 11: Esquema ilustrativo de um sistema MED. (Google) 

 

 
2.4. Dessalinização x Energia 

 
Uma das principais barreiras entre a utilização da dessalinização para o 

abastecimento de água no mundo é justamente o elevado gasto energético. Ainda que 

os custos da dessalinização de água estejam caindo, tornar potável a água 

salobra/salgada ainda é cara: a energia necessária para produzir mil litros é, em 

média, de 4 quilowatts-hora, equivalente ao consumo diário de uma casa de três 

quartos no Brasil. (BRASIL, 2019). Uma vez que o custo do kwh no  brasil por regiões 

é em média representado segundo a tabela 3: 

 

Região Tarifas (R$/Khw) 

Nordeste 0.560 

Sudeste 0.564 

Norte 0.648 

Sul 0.524 

Centro-oeste 0.584 

Brasil 0.576 

 

Tabela 3: Preço médio do Khw por regiões do Brasil. (Agência nacional de energia elétrica, 

2018) 
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Sem falar nos investimentos para construção das plantas. O consumo real de 

energia pode variar com base nas condições reais do processo, que muitas vezes não 

são ideais e podem ser superior aos valores de consumo de energia reportados. 

Porém, à falta de fontes disponíveis, casos na Austrália, em ilhas do Caribe ou no 

Oriente Médio (que produz 75% da água dessalinizada do mundo), o processo não só 

compensa como é a melhor opção. 

A dessalinização é um processo intensivo em energia. Todos os processos de 

dessalinização requerem uma certa quantidade de energia elétrica e / ou térmica para 

conduzir a separação de água salgada em água pura e salmoura concentrada, 

dependendo do processo particular de dessalinização. Por exemplo, processos de 

dessalinização de membrana, como osmose reversa (RO) e eletrodialise (ED) 

requerem eletricidade como fonte primária de energia, enquanto a principal fonte 

energética de processos de dessalinização de destilação, como flash multiestágios 

(MSF) e destilação de múltiplos efeitos (MED), além da eletricidade como fonte para 

acionar as bombas associadas requer uma energia térmica. 

Água do mar dessalinizada por MSF consome tipicamente 290 kJ / kg de energia 

térmica mais 2,5–3,5 kWh/ m3 eletricidade, enquanto a dessalinização de RO em larga 

escala requer 3,5–5,0 kWhe / m3 de eletricidade (UE, 2008). A Tabela 4 mostra dados 

dos custos médio energéticos para diferentes tecnologias de dessalinização. A 

Energia renovável pode contribuir reduzir os combustíveis fósseis (e as emissões de 

CO2 associadas) utilizados para a dessalinização. Outras fontes de energia renováveis 

variáveis, como energia solar fotovoltaica e energia eólica também podem oferecer 

contribuições significativas se associado ao armazenamento de sistemas energéticas. 

A tabela 4 mostra a média de gasto energético (elétrico e térmico) dos principais 

processos de dessalinização.(The International Renewable Energy Agency , 2012) 
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Tabela 4: média de gasto energético (elétrico e térmico) dos principais processos de 

dessalinização. (The International Renewable Energy Agency, 2012). 

 
Lembrando que a energia gasta apresentada na tabela 4 é uma média, podendo ser 

menor ou maior, dependendo de vários fatores e também do objetivo que se queira 

realizar, ou seja, a substituição do suprimento de água existente por uma fonte de 

água pragmática que sustente o desenvolvimento industrial e agrícola sustentável. No 

entanto, a criação de uma nova fonte de água leva, muitas vezes, ao consumo de 

energia excedente relacionada a distribuição, utilização e eliminação da água 

produzida. A Tabela 4 resume a comparação realizada entre a RO e outras tecnologias 

de dessalinização disponíveis como MSF e MED, mantendo o consumo de energia 

em perspectiva. Os requisitos de energia de um esquema potencial de dessalinização 

são governados por vários fatores relativos à seleção do local e ao projeto da planta 

de dessalinização. Aspectos de design incluem a tecnologia projetada ou empregada 

para realizar a dessalinização, a recuperação de energia, dispositivos empregados 

para possibilitar uma recuperação de energia considerável, e a taxa de água doce 

recuperada, isto é, o volume de água tratada ou água doce produzida por volume de 

água salobra ou água do mar tratada na estação de tratamento. 

Algumas considerações específicas como a temperatura da água na entrada, a 

salinidade da água da fonte e a atributos do produto tratado água, são mostradas na 

Figura 12 a qual fornece uma aproximada estimativa da energia consumida por 

diferentes elementos de uma dessalinização baseada em processos RO. 

MSF MED RO ED

Temperatura de operação (°C) 90-110 70 Ambiente Ambiente

Demanda de energia elétrica (kwh/m³) 2.5-3.5 1.5-2.5 3.5-5.0 1.5-4.0

Demanda de energia termal (kwh/m³) 80.6 (290 KJ/Kg) 80.6 (290 KJ/Kg) 0 0
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Figura 12: Estimativa da energia consumida por diferentes processos de uma dessalinização 

baseada em RO. (ARAFAT, 2017) 

 
O processo de dessalinização baseado em RO consome quase 70% da energia 

total utilizada, enquanto o pré-tratamento e o pós-tratamento representam cerca de 

13% da carga total de energia. Os 7% restantes da energia consumida são 

normalmente usados para bombear a porção de água salina para a usina de 

dessalinização através de um sistema de admissão. Dada a crescente demanda por 

água doce, modificações tecnológicas adequadas ou avanços nas técnicas de 

dessalinização existentes são necessários para reduzir a requisitos de energia para a 

dessalinização e aumentar as eficiências e custo-efetividade dos processos de 

dessalinização. (ARAFAT, 2017) 

A última década testemunhou um declínio considerável aos requisitos 

energéticos de um processo de dessalinização, após a incorporação de práticas 

pragmáticas e alterações tecnológicas. Por exemplo, a melhor eficiência energética 

com um esquema de dessalinização baseado em RO, traz uma efetiva conservação 

de energia, enquanto a integração de uma planta RO convencional com 

turbocompressores hidráulicos leva a uma recuperação energética considerável. (H. 

Cooley, M. Heberger, 2013) 

 
2.5. Custo do processo de dessalinização 
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O custo da dessalinização é amplamente dominado pelo custo da energia. 

Portanto, a viabilidade econômica da dessalinização depende fortemente da 

disponibilidade e custo de energia (Zejli et al., 2002). Comparações entre diferentes 

tecnologias de dessalinização devem basear-se em condições locais idênticas. 

Aspectos específicos do lugar de implementação, que também têm um impacto 

significativo nos custos finais, incluem o transporte e a distribuição de água doce aos 

usuários finais, disposição de salmoura e tamanho da planta. No que se refere aos 

custos de capital (investimento) e de operação e manutenção, a comparação de dois 

sistemas convencionais de dessalinização mais utilizados, ou seja, RO e MSF, 

instalados na Líbia (Al-Karaghouli, 2011) mostra que a planta de MSF apresenta 

maiores custos, enquanto a planta de RO exige maior custo operacional e de 

manutenção devido à complexidade da planta. Os custos típicos de operação e 

manutenção são estimados em cerca de 2-2,5% do custo do investimento por ano. 

Quanto ao custo total da dessalinização, ocorreram reduções significativas nos últimos 

anos, mas a dessalinização da água permanece economicamente acessível apenas 

para os países de renda média e alta. 

O custo médio de produção de água em usinas de dessalinização convencional 

está entre US $ 1 / m3 e USD 2 / m3. Com condições favoráveis, isto é, plantas 

modernas de grande escala, o custo de produção pode ser tão baixo quanto USD 

0.5 / m3 (Moilanen et al., 2010). Além disso, em uma típica instalação por 

dessalinização convencional se gasta 30% do custo total de produção em energia. 

O mercado de dessalinização registou um crescimento sem precedentes na última 

década. Comunidades em todo o mundo estão se voltando para a dessalinização da 

água do mar (e, em aqüíferos interiores salgados) para cobrir sua demanda de água. 

Análise de Frost e Sullivan (2015) previu que o investimento mundial em 

dessalinização irá duplicar até 2020. (Frost e Sullivan, 2015) A figura 13 mostra a 

capacidade de dessalinização dos principais países: 
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Figura 13: capacidade de dessalinização dos principais países. (ARAFAT, 2017) 

 
 

Como o mostrado na Figura 13, os principais mercados de dessalinização entre 

2010 e 2015 foram Arábia Saudita e China, seguidos pelos Estados Unidos, Israel e 

Índia. Outros países que investem fortemente na dessalinização incluem Argélia, 

Espanha, Austrália, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Sendo ROW definido por ser 

rest of world, ou seja, o resto do mundo. 

Reduzir o custo da dessalinização é, portanto, essencial para as autoridades 

públicas, operadores e usuários finais. As despesas incorridas na dessalinização 

estão distribuídas em vários estágios. O custo de uma usina de dessalinização 

compreende dois elementos: o custo de implementação e o custo operacional anual. 

O custo operacional é determinado principalmente pelo custo da energia utilizada para 

a usina e é naturalmente sensível a flutuações nos preços da energia. O custo de 

implementação, por outro lado, é incorrido uma vez, no início da vida de uma usina. 

(ARAFAT, 2017) 

 
2.6. Dessalinização em Larga escala X Pequena escala 

 

A necessidade de dessalinização em larga escala tem contribuído para reduzir os 

custos de dessalinização, agindo como uma porta de entrada para o setor privado. 

Hoje, a construção de usinas de dessalinização em grande escala é 
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possível devido à comercialização de componentes de grande porte disponíveis no 

mercado, como bombas de alta pressão e grandes sistemas de recuperação de 

energia. A capacidade de uma instalação de dessalinização impacta o custo de 

capital: quanto maior a instalação, menor o custo por unidade de capacidade (US $ / 

m3/dia). Geralmente, a lógica por trás dos projetos de larga escala é que com uma 

grande capacidade a usina será mais eficiente em termos de custo, em termos de 

equipamentos, mão de obra, manutenção, fundos e sistema de distribuição central, do 

que várias usinas de menor capacidade. Isto é particularmente verdade no que diz 

respeito a tecnologias de dessalinização maduras com longevidade comprovada. 

(ARAFAT, 2017) 

A privatização dos projetos de dessalinização começou no Oriente Médio no final 

dos anos 90, mas agora se tornou a principal tendência, particularmente como um 

número significativo de países embarcar na dessalinização em larga escala pela 

primeira vez. O desenvolvimento de projetos de água em grande escala pode ser 

difícil, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o acesso a fundos 

governamentais é limitado. Além disso, a crise financeira de 2008 estimulou um 

interesse renovado em incluir o setor privado em investimentos através de parcerias 

público-privadas (PPP), tanto em desenvolvimento como em países em 

desenvolvimento. Desta forma, muitos dos riscos e atrasos são delegados ao setor 

privado, e o capital para infraestrutura pública pode ser aumentada sem aumentar a 

dívida nacional. Já na dessalinização em pequena escala é mais difícil uma relação 

público-privada para facilitar o investimento. (A. Barak, 2012) 

 
2.7. Impactos ambientais 

 
Segundo a ONU Meio Ambiente a maioria dos processos de dessalinização, para 

cada litro de água potável produzido, gera-se em torno de 1,5 litros de líquidos 

poluídos com cloro e falando em relação a dessalinização da água do mar, quando 

bombeada de volta para o oceano, essa água salobra/salina tóxica diminui o volume 

de oxigênio na água e tem impacto nos organismos ao longo da cadeia alimentar. 

Uma salinidade e temperaturas mais altas podem causar um decréscimo no conteúdo 

de oxigênio dissolvido, resultando em problemas chamados “hipoxia”, afirma o diretor 

assistente do Instituto para a Água, Meio Ambiente e Saúde, da Universidade das 

Nações Unidas (UNU-INWEH), Manzoor Qadir. O fenômeno 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/towards-sustainable-desalination
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prejudica organismos que vivem em cima ou debaixo d’água, com efeitos visíveis 

por toda a cadeia alimentar. (Qadir, 2016) 

 
Certos compostos, como o cloreto e o cobre, usados no processo de pré- 

tratamento da dessalinização, podem ser tóxicos para os organismos que vivem onde 

os resíduos são despejados, de acordo com Qadir. Além da disposição da salmoura 

ao final de qualquer processo de dessalinização por membrana. Portanto, a 

destinação ambientalmente correta dos rejeitos do processo de dessalinização é um 

dos desafios enfrentados e deve ser ponderada. Isso porque a osmose reversa gera 

outro tipo de água, hipersalina, com risco de contaminação ambiental elevado. E, 

geralmente, esse rejeito é devolvido ao solo ou até aos cursos d'água. 

Além disso a produção de energia elétrica para as usinas de RO é frequentemente 

obtida por usinas elétricas, que dependem da queima de combustíveis fósseis, 

levando à geração de gases de combustão. As emissões de gases de efeito estufa 

dessas usinas. A propósito da dessalinização é frequentemente denominada “a 

pegada de carbono” do processo de dessalinização e é expresso como equivalentes 

de dióxido de carbono (CO2eq) obtidos diretamente ou indiretamente de todas as 

atividades, acumuladas ao longo das várias fases da vida do projeto. Essas emissões 

de gases de efeito estufa podem ser eliminadas ou mitigadas consideravelmente, uma 

vez que os projetos de dessalinização sejam adequadamente modificados. A respeito 

disso, as técnicas de dessalinização podem ser alimentadas usando fontes de energia 

renováveis apropriadas, como a energia solar, energia das marés, energia geotérmica, 

energia eólica e térmica. (ARAFAT, 2017) 

 
2.8. Operacional dos processos de dessalinização 

 
 

Segundo Bazargan, 2018 as modernas instalações de dessalinização são 

compostas por uma série de operações, resultando na produção de água doce a partir 

de fontes salinas. Como representada na Figura 14, a planta pode ser geralmente 

dividida em três etapas do processo, todas elas vitais para a produção bem-sucedida 

e confiável de água doce: pré-tratamento, dessalinização e pós- tratamento. 
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Figura 14: etapas do processo operacional de dessalinização. (Bazargan, 2018) 

 

A qualidade da água de origem e do produto final requerido são muito importantes 

para determinar os detalhes do processo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 

a água a ser consumida pelos seres humanos é classificada como “excelente” se o 

seu valor de sólidos dissolvidos totais está abaixo de 300 mg / L, enquanto um valor 

de sólidos dissolvidos totais superior a 1200 mg / L é inaceitável. Além disso, além 

das condições locais, a tecnologia de dessalinização escolhido afetará as etapas pré 

e pós-tratamento a serem empregadas. Para por exemplo, unidades de 

dessalinização que usam tecnologia evaporativa / térmica produzir água mais pura 

que a do RO. Assim, a água doce produzida via tecnologia evaporativa / térmica 

exigirá pós-tratamento mais extenso para torná-la não corrosiva. Por outro lado, como 

a tecnologia RO é mais suscetível a problemas como a formação de filmes biológicos 

indesejados nas membranas, elas geralmente requerem um pré-tratamento mais 

extenso. 

O principal objetivo do sistema de pré-tratamento é remover partículas, coloidal, 

orgânica, mineral e microbiológica contaminantes contidos na água de alimentação e 

impedir a sua acumulação nas membranas de osmose reversa de água salgada a 

jusante, ou seja, para proteger as membranas de acumular dejetos. Em comparação 

com as plantas de RO, as instalações de dessalinização térmica têm pré-tratamento 

mais simplificado, porque o processo de evaporação não é muito sensível ao conteúdo 

de sólidos em suspensão, algas, microorganismos e substâncias coloidais 

encontrados em água do mar. Já o pré-tratamento da dessalinização de usinas 

térmicas normalmente consiste na adição de anti-incrustantes que visam evitar a 

formação de incrustações minerais nas paredes das câmaras de evaporação. Tal 

depósitos em escala reduzem significativamente a eficiência do processo de 

evaporação ao longo do tempo. Além disso, as usinas de dessalinização térmica usam 

substâncias antiespumantes e produtos químicos de proteção contra corrosão. 

(Bazargan, 2018) 
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As modernas usinas de dessalinização são muito eficientes na purificação da 

água, estas as vezes são tão eficiente ao ponto de que a água resultante careça de 

alguns minerais e compostos necessários e, portanto, sem pós-tratamento, a água 

dessalinizada é muito corrosiva, devido ao baixo índice de Ph, e não pode ser 

fornecida diretamente para a rede de distribuição. O tipo e a extensão do período pós-

processo de tratamento em uma planta de dessalinização deve ser selecionado com 

base em considerações e as aplicações potenciais da água. Com isso, a qualidade da 

água dessalinizada varia consideravelmente de planta para planta. Essa variação 

depende da qualidade da água da fonte salina, o tipo de tecnologia de dessalinização 

utilizada, bem como o design específico do processo operacional.  

 

3. Materiais e Métodos 

 
 

Para atingir o objetivo proposto para o trabalho foram realizadas as seguintes 

atividades: 
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a) Pesquisa bibliográfica sobre a situação dos recursos hídricos do Mundo, Israel, 

Brasil e Nordeste, exposta no capítulo de Introdução. 

b) Pesquisa bibliográfica sobre os principais processos de dessalinização além de 

outros fatores pertinentes como: Energia média gasta em processos de 

dessalinização, Custo médio destes processos, diferença entre larga escala e 

pequena escala e seus impactos ambientais. Os resultados deste estudo são 

apresentados no capítulo da Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica. 

c) Contextualização da dessalinização e da gestão de águas nas áreas em estudo, 

mostrando o desejo do governo atual de implementar a tecnologia de dessalinização 

israelense além de comparar a gestão de águas de Israel e do Brasil. Isto é discutido 

no capítulo Resultados e Discussão 

d) Por meio da análise de todos os dados/informações expostos nos capítulos 

anteriores, obtém-se uma síntese conclusiva dos objetivos do estudo. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Dessalinização em Israel 

 

Hoje, Israel é considerado um pioneiro na área de dessalinização de água. Em 

2013, mais de um terço da água da torneira de Israel veio do Mar Mediterrâneo e de 

poços salgados. Este não foi sempre o caso, por décadas após sua fundação, e 

mesmo durante os dias pré-Estado, Israel lidou com grandes desafios na falta de água 

e na desertificação. Com seu suprimento de água totalmente dependente da chuva, 

que pode flutuar dramaticamente de ano para ano, o país rotineiramente se 

encontrava em uma posição perigosa em relação ao uso da água em todo o país. 

A apreensão apenas se intensificou após 1948. Em menos de dez anos, a 

população do país mais do que duplicou e a falta de suprimento de água figurava entre 

os principais desafios do recém-criado estado. O tempo passou, mas o desafio 

continuava. O desenvolvimento agrícola restringia-se de acordo com as possibilidades 

do país a escolha do tipo de produto agrícola dependia da quantidade de água 

necessária para o seu plantio. A disputa pelos recursos hídricos serviu de fonte de 

atritos políticos tanto com a Síria, como com a Jordânia. Inclusive, a disputa pela água 

do rio Jordão foi um dos principais motivos causadores da Guerra dos Seis Dias. Ou 

seja, a água era tanto um problema estratégico interno que limitava o 
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desenvolvimento econômico, como uma fonte reincidente de atritos com os países 

vizinhos. 
Em março de 1999, o Ministério Nacional de Infraestrutura iniciou um plano de 

emergência para lidar com a contínua crise da água e começou-se a implementação 

de gestão de recursos hídricos eficiente e posteriormente a implementação de 

sistemas de dessalinização. 

O consumo médio per capita de água em Israel é de 170 litros por dia e possui 

basicamente três fontes de abastecimento de água: chuva, Mar da Galileia e três 

aquíferos. Com 60% do território em área de deserto, Israel é muito dependente da 

agricultura irrigada, com a qual precisa alimentar 8 milhões de habitantes. Quase 

metade da irrigação é feita com água dessalinizada.(Oded Distel, 2017). Como mostra 

a figura 15 o reabastecimento de água natural (chuva mais aquífero) é de 1170 

milhões de m³/ano e o Consumo de água é 2030 milhões de m³/ano. Ou seja, causa 

um déficit de aproximadamente 45% que é suprida com água dessalinizada. 

 

Figura 15: Panorama do uso da água em israel. ( MCM = million cubic metres = 1000000 m3 
) .(Israeli Water Authority) 

 
Israel Também é o líder mundial em reutilização de água, em todos os métodos. 

O governo investe maciçamente em dessalinização mais de US$ 3,5 bilhões por ano, 

com 39 unidades em funcionamento. Em outubro de 2013, foi inaugurada a maior 

delas, em Sorek, produzindo 227 bilhões de litros por ano. Atualmente, mais 
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da metade da água potável consumida vem do mar (600 bilhões de litros por ano) e a 

meta é, em pouco mais de cinco anos, chegar a 100%, informou o dirigente do serviço 

meteorológico do país, Giora Gershtein, que participou em outubro, no Rio de Janeiro, 

de um evento organizado pela Embrapa. É importante ressaltar também que as usinas 

de dessalinização fornecem aproximadamente 70% da água de consumo doméstico 

do país. 

Israel entrou nesse mercado depois do Brasil: foi apenas a partir de 2004, durante 

uma grave seca, que começou a buscar alternativas. Na época, o país sofria com um 

déficit de 500 milhões de metros cúbicos por ano e a dessalinização era considerada 

cara demais para gerar escala. Isso mudou rapidamente – a primeira grande usina de 

dessalinização, Ashkelon, foi inaugurada logo no ano seguinte, 2005. Hoje as usinas 

do país, somadas, respondem por metade da água potável consumida no país. Uma 

dessas instalações é também a maior do mundo. Chamada Sorek, fica nos arredores 

de Tel Aviv, produz 20% de toda a água potável consumida nos domicílios do país. 

Ela usa a osmose reversa, o mesmo método encontrado no Brasil, mas sua estrutura 

é muito maior do que a das usinas locais. Ela começou a operar em 2013 e atualmente 

gera 627 metros cúbicos de água  limpa por dia. (Gazeta do Povo, 2019) A figura 16 

mostra um mapa com a relação e as capacidades das principais usinas de 

dessalinização de Israel. 
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Figura 16: Capacidade das principais usinas de dessalinização de Israel. (Israeli Water 

Authority) 

 
De acordo com um amplo processo de licitação lançado em janeiro de 2009 

(precedido por uma fase de 2008), o Estado de Israel concedeu em 14 de dezembro 

de 2009, o BOT de 25 anos Projeto em Sorek para Sorek Dessalinização Company 

Ltd. (SDL), uma empresa de propósito único criada especialmente para este projeto e 

liderado pela IDE Technologies Ltd. O Projeto Sorek engloba o financiamento, projeto, 

construção, operação e uma instalação de dessalinização da água do mar com 

capacidade de produção garantida de 150 Mm3 / ano por um período de cerca de 25 

anos. Após a rescisão do acordo, a instalação será transferida para o Estado. A fábrica 

de Sorek está localizada a 2,2 km da costa do Mediterrâneo a cerca de 15 km ao sul 

de Tel Aviv. A qualidade da água é típica da água do mar do Mediterrâneo. O projeto 

da instalação incorpora diversas funcionalidades para mitigar / minimizar impactos 

ambientais negativos. A água de alimentação flui por gravidade para a estação de 

bombeamento localizada no local da instalação. A salmoura (água de alimentação 

concentrada) será descarregada de volta para o mar a uma profundidade de 20 m e 

cerca de 2 km offshore, através de um sistema de descarga projetado de 

recomendações de um modelo de dispersão, melhorando a diluição rápida da 

salmoura. A energia elétrica para a usina é fornecida a partir de duas fontes 

independentes: linha aérea da rede nacional e sistema de abastecimento de energia 

a gás natural (IPP). 

 
4.2. Dessalinização no Nordeste Brasileiro 

 
 

A água para consumo humano é uma das grandes limitações para permanência 

das pessoas na zona rural do semiárido brasileiro. Atualmente a região possui um 

elevado número de poços tubulares, cuja execução é resultado, em sua grande 

maioria, de programas públicos de acesso a água. As águas desses poços 

frequentemente apresentam-se salobras ou salinas, resultado de sua localização no 

embasamento cristalino, cujas águas têm sua composição de sais alterada pela 

intemperização das rochas. Uma alternativa para viabilização do uso dessas águas 

para o consumo humano é a dessalinização por osmose reversa, que se encontra em 

expansão na região. Por sua comprovada eficiência quanto à relação 
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custo/quantidade de água dessalinizada, a osmose reversa se destaca entre os outros 

processos de dessalinização e já vem sendo utilizada em várias comunidades no 

Nordeste do Brasil. 

Em 2014 o consumo médio de água no país era de 162,0 litros por habitante ao 

dia. Os consumos apresentam variações regionais de 118,9 l/hab.dia-1 no Nordeste  a 

187,9 l/hab.dia-1 no Sudeste. Por sua vez, ao distribuir água para garantir tal consumo, 

os sistemas sofrem perdas na distribuição, que na média nacional alcançam 36,7%, 

número 0,3% menor que o de 2013, quando o valor foi de 37,0%.(Snis, 2014) 

 
4.2.1. Programa Água Doce (PAD) 

 
O Programa água Doce (PAD) é uma ação do Governo Federal, coordenado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano. Tem por objetivo estabelecer uma política pública permanente de acesso a 

água para o consumo humano em comunidades rurais difusas do Semiárido brasileiro, 

incorporando os cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de 

dessalinização.(MMA, 2018) 

O PAD foi formulado de forma participativa durante o ano de 2003 e lançado em 

2004. Conta com a parceria da Embrapa, UFCG, CPRM, Atecel, BNDES, FBB e outras 

instituições federais, estaduais, municipais e sociedade civil. O Programa foi 

formulado visando construir uma metodologia de forma a dar uma maior 

sustentabilidade na implantação dos sistemas de dessalinização, tendo em vista que 

muitos sistemas já vinham sendo implantados no semiárido brasileiro carecendo dos 

devidos cuidados técnicos, sociais e ambientais, desde a década de 90. Por conta 

disto, em pouco tempo muitos deixaram de operar e, os que operavam, lançavam seus 

efluentes no meio ambiente sem destinação adequada. Tendo em vista que cerca de 

70% dos poços da região semiárida do Brasil apresentam águas salobras ou salinas, 

e que a água subterrânea muitas vezes é a única fonte disponível para as 

comunidades, coube ao Ministério do Meio Ambiente estruturar uma metodologia para 

que esta tecnologia tivesse mais sucesso em sua implantação, e as comunidades 

recebessem de forma permanente uma água segura para beber. Um dos principais 

diferenciais do Programa é a destinação ambientalmente  adequada do efluente 

gerado no processo de dessalinização.(MMA, 2018) 
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Na maioria dos casos, o efluente é lançado num tanque de contenção para 

evaporação, evitando a degradação do solo. No entanto, dependendo das 

características físico-químicas deste concentrado, o mesmo poderá ser destinado a 

outros usos como para uso animal ou irrigação para agricultura biossalina. As 

comunidades que possuem poços com vazões superiores a 5.000 litros/hora e solos 

com profundidade superior a 1,00m podem receber um sistema de produção 

integrado. O sistema foi desenvolvido pela Embrapa e aproveita o efluente  resultante 

do processo de dessalinização para produção de tilápias e irrigação de cultivares 

adaptados à salinidade da água, produtos que poderão alimentar os rebanhos locais. 

Outro diferencial é a gestão compartilhada dos sistemas de dessalinização, com 

participação efetiva das comunidades e representantes dos municípios, estados e 

governo federal. 

O programa é dividido em várias etapas. O sistema de dessalinização é a estação 

de tratamento da água salobra do poço, onde existem etapas que vão tratando e 

adequando essa água ao Padrão de Potabilidade para consumo humano. O 

dessalinizador utiliza o processo de RO no qual membranas semipermeáveis, que 

funcionam como um filtro, conseguem retirar da água salobra ou salina a quantidade 

de sais imprópria para consumo humano, produzindo dois efluentes, o permeado 

(água dessalinizada) e o concentrado.(MMA, 2016) 

Os principais componentes do sistema de dessalinização são: poço tubular 

profundo, bomba do poço, reservatório para água bruta (água do poço), abrigo de 

alvenaria, dessalinizador, reservatório para o permeado, chafariz para distribuição  da 

água potável (água dessalinizada clorada), reservatório e tanque de contenção para 

o concentrado (água concentrada em sais), chafariz para distribuição da água bruta e 

do concentrado e bebedouro para os animais (cocho). Como ilustrado na figura 17. 

O abrigo é o local onde o dessalinizador se encontra instalado, o qual sempre 

deve ser mantido limpo e em bom estado de conservação. Próximo ao abrigo se 

encontram os reservatórios de água bruta, do permeado e do concentrado. A água 

salobra do poço é bombeada para o reservatório de água bruta para em seguida ser 

bombeada para o dessalinizador passando antes por filtros que removem partículas 

maiores (areia, barro, argila, etc) que causam o entupimento das membranas. Este é 

o chamado Pré Tratamento Físico da água de alimentação do dessalinizador. Este 

tratamento prévio é complementado com a adição de anti-incrustantes que evita que 
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os sais se depositem prejudicando as membranas e o tratamento da água salobra  do 

poço. Este é o chamado Pré Tratamento Químico da água de alimentação do 

dessalinizador. 

Depois de tratada, a água de alimentação é bombeada para os vasos de pressão 

com auxílio de uma bomba que gera uma pressão suficiente e necessária para que o 

processo de osmose inversa aconteça. A água dessalinizada deve ser tratada com 

cloro para garantir que sua qualidade biológica seja mantida até a hora do consumo. 

Este é o chamado Pós Tratamento. Somente após a Cloração do Permeado é que 

teremos a Água Potável para consumo humano. 

 

 

Figura 17: Esquemático das estruturas de um sistema de dessalinização. (Felipe Braga, 
Coordenação do Programa Água Doce no Estado da Paraíba, ANA, 2018). 

 
A distribuição da água potável para a comunidade é realizada próxima ao abrigo 

do dessalinizador através de um chafariz construído em alvenaria com revestimento 

em cerâmica, iluminação, portão, conjunto de torneiras para distribuição da água ou 

equipamento eletrônico instalado dentro do chafariz onde as pessoas da comunidade 

têm acesso à água através de fichas ou cartões magnéticos. O Programa Agua Doce 

prevê o acesso mínimo de 10 litros de água potável por pessoa/dia nas localidades 

atendidas. 
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De acordo com os costumes locais e a qualidade do concentrado produzido, parte 

desse efluente pode ser utilizado em bebedouros para animais ou para uso secundário 

doméstico. Em localidades que atendam aos requisitos técnicos estabelecidos pelo 

programa, esse concentrado pode ser utilizado no sistema produtivo integrado 

sustentável. 

A partir de 2011, o Programa Água Doce entrou em sua fase de escala, passando 

a fazer parte do Programa Água Para Todos por meio do decreto nº 7535, de 26 de 

julho de 2011, e com recursos do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional. A 

partir de então foram implementados os Planos Estaduais do Programa Água Doce, e 

o programa foi institucionalizado por meio de decreto dos governadores, que também 

instituíram os núcleos de gestão e as coordenações estaduais. O Programa Água 

Doce é executado por meio de parcerias com todos os estados do Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe) e Minas Gerais. São 10 (dez) convênios do Programa Água Doce em 

execução, com investimento de aproximadamente R$ 250 milhões de reais para 

fornecer água de qualidade às comunidades rurais do semiárido brasileiro. 

Quanto à execução dos convênios firmados no âmbito do Programa Água Doce, 

foram diagnosticadas, até o momento, 3.145 comunidades, em 298 dos municípios 

mais críticos da região semiárida brasileira. Também foram capacitados cerca de 1200 

operadores dos sistemas de dessalinização. São 924 obras de implantação dos 

sistemas contratadas, sendo que destas, 639 foram concluídas até dezembro de 2018. 

A execução está assim distribuída entre os estados: 248 sistemas no Ceará, 50 

sistemas na Paraíba, 29 sistemas em Sergipe, 18 sistemas no Piauí, 69 sistemas no 

Rio Grande do Norte, 80 sistemas em Alagoas e 145 sistemas na Bahia. Como 

demostra a tabela 5. 
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PROGRAMA ÁGUA DOCE: RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS NO ÂMBITO DO PLANO BRASIL 

ESTADO Nº DE SISTEMAS VALOR TOTAL SITUAÇÃO 
Alagoas 101 R$ 21.744.190,36 Diagnóstico executado: 406 Comunidades diagnosticadas em 34 municípios 

Paraíba 93 R$ 22.036.629,57 Diagnóstico executado: 391 comunidades diagnosticadas em 41 municípios 

Rio Grande do Norte 132 R$ 19.960.894,36 Diagnóstico executado: 248 comunidades diagnosticadas em 63 municípios 

Sergipe 33 R$ 6.652.305,90 Diagnóstico executado: 75 comunidades diagnosticadas em 14 municípios 

Ceará 277 R$ 47.087.618,07 Diagnóstico executado: 666 comunidades em 62 municípios 

Bahia 385 R$ 61.828.573,00 Diagnóstico executado: 1174 comunidades diagnosticadas em 68 municípios 

Maranhão 30 R$ 9.667.110,79 Liberada a primeira parcela para início dos trabalhos de diagnóstico 

Minas Gerais 69 R$ 15.575.809,76 Diagnóstico em execução: 25 comunidades diagnosticadas em 08 municípios 

Piauí 67 R$ 13.250.044,87 Diagnóstico em execução: 160 comunidades diagnosticadas em 08 municípios 

Pernambuco 170 R$ 36.965.029,07 Serviço de diagnósticos contratados com previsão de início em junho/2016. 

TOTAL GERAL 1357 R$ 251.558.196,85 Total de 3145 comunidades diagnosticadas em 298 municípios 

Tabela 5: Resumo geral dos convênios do PAD. (MMA, 2018) 

 
 

Quanto à operação diária do sistema, a gestão compartilhada implementada pelo 

PAD define que um membro da comunidade assuma a operação do equipamento, 

sendo os custos de energia elétrica assumidos pelo município, ou pela própria 

comunidade conforme o acordo de gestão. Para tanto, em cada comunidade é 

incentivada a criação de um fundo de reserva para fazer frente aos custos de operação 

(energia elétrica e remuneração do operador) e pequenos reparos, sendo que cada 

comunidade estabelece um valor mensal a ser pago por família. Considerando a 

vazão mínima de referência para utilização de um poço profundo que irá abastecer 

um sistema do PAD, aproximadamente 1.000 litros/hora, o que representa grande 

parte dos poços localizados no semiárido brasileiro, um sistema do PAD possui 

potencial para produzir até 4.000 litros de água dessalinizada por dia, o que permite o 

fornecimento de 10 litros/dia de água potável por pessoa, para atender diariamente 

até 400 pessoas residentes em comunidades rurais. Os sistemas de dessalinização 

implantados até o momento possuem capacidade instalada para produzir cerca de 2 

milhões de litros de água potável por dia e beneficiar aproximadamente 200 mil 

pessoas, pouco comparado à população do semiárido. 

Como perspectivas há o desafio de avançar na utilização de Energia Solar para 

alimentar os sistemas de dessalinização implantados pelo programa, a exemplo do 

projeto piloto de energia solar fotovoltaica implantado no município de João Câmara, 

Rio Grande do Norte. Por último há a possibilidade de avançar na utilização da 

agricultura biossalina, por meio de Unidades Demonstrativas do Programa Água 
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Doce aliadas à difusão de cultivos apropriados ao semiárido brasileiro que utilizem 

águas salinas ou salobras no processo de irrigação. 

 

4.3. Programa atual do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) 

 
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 

atualmente, está buscando soluções tecnológicas de dessalinização e purificação de 

águas salobras e salinas. Embora haja água disponível em grande parte do Semiárido 

Brasileiro, a água lá existente não é, em grande parte, apropriada para o consumo 

humano, e encontra limitações para aplicação em agropecuária familiar, dentre outros 

usos, por se tratar de água salobra. 

Por meio da portaria nº 888, de 7 de março de 2019, (a qual está em anexo) 

dentro desse contexto, e tendo em vista que o MCTIC reconhece a existência de 

inúmeras informações esparsas provindas de diversas fontes sobre tecnologias e 

métodos para dessalinização de água, configura-se a necessidade de um cadastro 

para reunir todas essas informações em um único banco de dados. Essa base de 

informações servirá para auxiliar o MCTIC a identificar todas as soluções tecnológicas 

disponíveis para dessalinização e purificação de água e as melhores aplicações de 

cada uma para, em momento futuro, aplicá-las na gestão de políticas públicas 

correlatas ao acesso à água potável, abastecimento e saneamento. 

Sendo a primeira tarefa dada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para seu 

ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi buscar em Israel soluções para 

a seca do Nordeste, como por exemplo, usinas de dessalinização que pudessem tratar 

a água salobra da região. Segundo Carolina Gonçalves Repórter da Agência Brasil 

em março de 2019 o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Marcos Pontes, esteve no país do Oriente Médio no início do ano para conhecer 

projetos de inovação e tecnologias estratégicas que despertam interesse brasileiro 

como as instalações de dessalinização de água. Por mais de uma vez, a 

administração do presidente Jair Bolsonaro destacou a expertise israelense nesta 

área, com sofisticados sistemas de irrigação e dessalinização e uso de sementes 

resistentes à seca. Medidas que poderiam ser replicadas como solução para o 

Semiárido brasileiro. (GONÇALVES, 2019). 

 
4.4. Amostragem da área de estudo (Nordeste) 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/ministro-de-ct-vai-israel-avaliar-tecnologias-de-tratamento-de-agua
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Para uma melhor contextualização de uma possível implementação de um 

sistema de dessalinização baseado no sistema israelense, se fez necessário destacar 

uma amostragem da área de estudo delimitada no item 1.4. Com isso, o critério de 

escolha foi de um município de pequeno para médio porte, que se localizasse em uma 

região de zona 2 onde há predominantemente águas subterrâneas salgadas, segundo 

a figura 6. 

Portando foi escolhido o Município de Cuité localizado no Estado da Paraíba que 

possui, segundo a projeção do IBGE para 2018, uma população de 20.343 habitantes 

e um IDH de 0,591 segundo o censo do IBGE de 2010. Como é mostrado sua 

localização e dados populacionais e de IDH, respectivamente nas: Figura 18 e tabela 

6: 
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Figura 18: Qualidade da água subterrânea no domínio das rochas cristalinas dos 

estados do CE, RN, PB e PE. Valores de condutividade elétrica medidos in loco em 

poços tubulares modificado destacando o município de Cuité. (FEITOSA, 2008) 

 
 
 

Município de Cuité 
População (habitantes) IDH 

20.343 0,591 

Tabela 6: Dados populacionais e o índice de desenvolvimento humano relativo ao município 

de Cuité na Paraíba. (IBGE, 2010) 

 
No ano de 2017 o Estado da Paraíba vivenciou uma escassez hídrica, em 

consequência da seca, que resultou em uma situação crítica para o abastecimento 

público. Em que os mananciais ficaram abaixo do nível mínimo para o fornecimento 

de água. Entre 28 municípios atingidos por esta seca, estava a cidade de Cuité. 

Segundo o coordenador da defesa civil da Paraíba, esses municípios começaram a 

ser abastecidos através de carros pipas e/ou abertura de poços artesianos. (Jornal da 

Paraíba, 2017) 

Este exemplo amostral do município de Cuité, reflete as condições da maior parte 

dos municípios de pequeno para médio porte, inseridos no polígono das secas no 

Nordeste. Com isso, pode-se analisar uma possível implementação de um sistema de 

dessalinização aos -moldes de Israel adequado às dimensão e realidade 

socioeconômica da cidade de Cuité. 

 
 

4.5. Gestão de recursos hídricos em Israel 

 
Enfrentando severa escassez hídrica, agravada por longos e constantes períodos 

de seca profunda, os israelenses tratam as águas do esgoto para irrigar fazendas e 

fazem a gestão dos oásis das margens do Mar Morto que fornecem água para 90 

espécies de aves, 25 espécies de répteis e anfíbios, 24 espécies de mamíferos e 400 

espécies de plantas, todos necessários ao equilíbrio ambiental local cuidadosamente 

fiscalizado por autoridades e pela população atenta. 

 
A gestão de água pela demanda é uma questão de sobrevivência, ensinam os 

israelenses. Aplicando métricas refinadas, medem o custo de cada m³ e regulam o 
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consumo individual, industrial, ambiental e agrícola como fatores determinantes para 

garantir a segurança hídrica da população e os necessários investimentos no 

crescimento econômico. Com investimentos em pesquisas e o desenvolvimento de 

novas tecnologias, o custo da dessalinização caiu consideravelmente, baixando hoje 

cerca de 70% em relação à década de 90. As novas estações dessalinizadoras podem 

produzir mil litros de água potável por US$ 0,58 centavos, permitindo que as 

residências médias israelenses paguem em torno de US$ 30/mês pelo consumo da 

água. (Eduardo Athayde,2014) 

Israel adota outras medidas para garantir a segurança hídrica além de dessalinizar 

a água. O especialista em saneamento Menahem Libhaber relatou a experiência 

israelense de reuso de água em um simpósio internacional realizado em 2012, em 

Curitiba. Segundo ele, desde 1955 a reutilização é política nacional e, com 80% de 

reuso da água doméstica, o país está muito à frente de Espanha (14%), Austrália (9%) 

e Itália (8%), por exemplo. Sendo assim, o sucesso de gestão hídrica israelense é 

pautado basicamente em 5 aspectos: 

(i) Base legal 

 
(ii) Gerenciamento de água integrado, 

 
(iii) Sociedade consciente, 

 
(iv) Economia da água 

 
(v) Tecnologias. 

 
Nesse sistema não é plausível solucionar um problema crítico de 

abastecimento de água, apenas possuindo o domínio de alguns aspectos. 

 
4.5.1. Base legal (Israel x Brasil) 

 
Em Israel, a Lei da Água é de 1959 e estabelece, entre outras questões, que o 

dono da terra não é o dono da água, a precificação da água (preço real para um  bem 

escasso) e o valor arrecadado são aplicados na melhoria da infraestrutura hídrica e 

rede de abastecimento, controle administrativo sobre todos os aspectos de uso da 

água como: consumo, produções, poluição e precificação. Podendo conter 
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parcerias público privadas (PPP), aliás muitas das vezes sendo necessária tal 

parceria. A figura 19 apresenta uma esquematização da administração da água em 

Israel. 

 

 

 
 
 

Figura 19: esquematização da organização administrativa da água em Israel. (Israeli Water 

Authority) 

 
No Brasil, em 8 de janeiro de 1997, foi sancionada a Lei nº 9.433, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh). A lei ficou conhecida como Lei das 

Águas do Brasil e mudou para sempre o paradigma dos recursos hídricos no país, 

alçando a água a um patamar mais alto nas prioridades das políticas públicas 

nacionais. 

Elaborada para se tornar um instrumento moderno, democrático e contemporâneo 

da gestão dos recursos hídricos, a lei incorporou alguns conceitos fundamentais da 

visão de sustentabilidade: gestão descentralizada; água como elemento dotado de 

valor econômico; e promoção da participação social na sua gestão, entre outros. 

(MMA, 2017) 

A Lei das Águas do Brasil se baseia em seis princípios fundamentais: 

 
a) A água é um bem de domínio público. 

 
b) É um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 
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c) Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação dos animais. 

d) A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas. 

e) A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH e 

atuação do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. 

f) A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e conta com a 

participação do poder público, dos usuários e das comunidades. 

Ao se observar o inciso I do artigo 1º da Lei, nota-se  que  a Constituição  Federal 

de 1988 já havia definido a água como um bem público, inexistindo a partir de então, 

quaisquer águas privadas no âmbito do direito brasileiro. As águas são bens públicos 

e se classificam entre aqueles de uso comum do povo, um bem social. Como em Israel 

a legislação federal impõe que a água é um bem público. E é preciso definir que a 

referida lei quando se fala da água, diz respeito a qualquer tipo de água, tanto a 

subterrânea quanto a águas superficiais. 

Pela água ser um recurso útil e escasso, esta passou a ter um valor econômico, 

propósito embasado constitucionalmente nos princípios gerais da atividade 

econômica, do artigo 170, VI da CF/88. A partir dessa realidade, o legislador dispôs 

no artigo 19 da Lei nº 9.433/97, a conexão com o dispositivo constitucional, através 

da cobrança obrigatória pelo uso dos recursos hídricos. Cabe esclarecer, que o que 

se paga, hoje, é o serviço de captação de água e seu tratamento, e não a utilização 

em si do recurso, apesar de ser essa a intenção maior do legislador. 

O objetivo principal que se busca com o emprego da cobrança de uso dos 

recursos hídricos é “reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário 

uma indicação de seu real valor” (art. 19, I, da Lei nº 9.433/97). A água como bem 

econômico está intimamente relacionada com a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos. Busca-se através deste instrumento uma maior conscientização por parte 

dos consumidores, utilizando-a de forma racional a fim de que seja preservada para 

as gerações futuras (BARROS, 2005, p.73). 

Sendo assim, a cobrança pelo uso das águas, conforme o artigo 19 da Lei de 

Águas, possui os seguintes objetivos: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660995/artigo-170-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660747/inciso-vi-do-artigo-170-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11329461/artigo-19-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11329461/artigo-19-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11329429/inciso-i-do-artigo-19-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
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I – o reconhecimento da água como bem econômico, demonstrando ao usuário uma 

indicação do seu real valor (artigos 1º, II e 19, I da Lei nº 9.433/97); 

 

II – o estímulo à racionalização do uso dos recursos hídricos (artigo 19, II, Lei 

nº 9.433/97); 

 

III – a arrecadação de recursos, visando ao financiamento de programas e 

intervenções previstos nos Planos de Recursos Hídricos (COMMETTI, GUERRA, 

VENDRAMINI, p.76). 

 

Objetivando assim uma política que também é estabelecido pela Lei das águas 

de Israel, utilizando conceitos semelhantes. 

As consequências jurídicas de eventual escassez deverão ser a suspensão 

imediata da outorga por parte do Poder Público concedente, conforme dispositivo do 

artigo 15, V ou, ainda, inciso III da Lei nº 9.433/97. O “uso múltiplo das águas”, 

conforme dispõe o inciso IV do artigo 1º da Lei nº 9.433/97, veio em detrimento dos 

privilégios antes dados ao setor hidroenergético, bem como pela consciência de que 

a água não serve somente para a sobrevivência dos seres vivos, mas também para 

as diversas atividades exercidas pelo homem (comercial, agrícola, industrial, 

esportiva, etc.) (BARROS, 2005, p.73). 

O legislador adotou a bacia hidrográfica como a unidade territorial para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Artigo 1º, V da Lei nº 9.433/97), 

tendência adotada por diversos países. Apesar da Lei nº 9.433/97 não ter dado uma 

definição ou conceito para bacia hidrográfica, ela pode ser entendida como a “área de 

captação natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos para um 

único ponto de saída, seu exutório” (SILVEIRA, 2001, p.40). 

O último dos fundamentos da Lei nº 9.433/97 afirma que a gestão dos recursos 

hídricos deverá ser descentralizada e com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades (Artigo 1º, VI, da Lei nº 9.433/97), com o intuito da 

conscientização popular de que, o sucesso de qualquer política ambiental depende da 

efetiva participação de toda a sociedade. Ensina Paulo Affonso Leme Machado, que 

a referida descentralização da gestão dos recursos hídricos, nada mais é do que 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331650/artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331584/inciso-ii-do-artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11329461/artigo-19-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11329429/inciso-i-do-artigo-19-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11329461/artigo-19-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11329394/inciso-ii-do-artigo-19-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331531/inciso-iv-do-artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331650/artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331650/artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331494/inciso-v-do-artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331650/artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331463/inciso-vi-do-artigo-1-da-lei-n-9433-de-08-de-janeiro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
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a transferência de atribuições tradicionais da União e dos Estados, para os órgãos que 

foram criados pela Lei nº 9.433/97, quais sejam os Comitês de Bacias Hidrográficas e 

Agências de Águas (Artigo 33, II e V) (MACHADO, 2000, p.432). 

Esse é um dos itens que difere da Lei das águas de Israel. Porém é totalmente 

compreensível divergir, devido à enorme diferença dimensional em termos territoriais 

e ambientais dos dois países. Logo segundo Macedo (2019), não tem cabimento a 

centralização do gerenciamento na questão dos recursos hídricos. No que diz respeito 

à participação social no gerenciamento dos recursos hídricos, proclama-se a 

cooperação entre Estado e os diversos segmentos da sociedade, até como forma de 

conscientizar a população de que a responsabilidade de zelar pela sustentabilidade 

hídrica não é só do Estado. 

A finalidade da educação sobre águas é que se concretize um processo 

educacional de estudo e aprendizagem sobre a importância da sustentabilidade 

hídrica para a perpetuação da vida. Sendo assim, em termos gerais, a educação sobre 

a preservação hídrica deve focar-se primeiramente no ensino de técnicas de 

preservação e reconstituição dos recursos hídricos. Em seguida deve preparar os 

indivíduos para que utilizem meios legais e institucionais a fim de proteger as águas 

através de instrumentos jurídicos próprios como, por exemplo, a ação popular  (artigo 

5º, LXIII, CF/88). 

Por fim é representado na figura 20 a matriz institucional do sistema nacional 

de gerenciamento de recursos hídricos, ressalvando as devidas proporções e algumas 

diferenças (como uma falta de legislação para a água de reuso no país), se assemelha 

muito com o apresentado na figura 19. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728008/inciso-lxiii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Figura 20: Matriz institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

(ANA,2016) 

 
Porém, quem regula, de acordo com a Constituição Federal, a gestão e a 

autorização para o uso de águas subterrâneas, inclusive para a perfuração de poços, 

são competências dos estados. Os estados brasileiros e o Distrito Federal possuem 

órgãos específicos para a gestão da água. O gerenciamento é realizado por meio da 

emissão da autorização de uso dos recursos hídricos de domínio dos Estados e 

através da fiscalização dos usos da água. Além disso, os órgãos gestores são 

responsáveis por planejar e promover ações direcionadas à preservação da 

quantidade e da qualidade das águas. Esses órgãos fazem parte da estrutura do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e atuam de 

forma integrada e articulada com os demais entes do Sistema. Eles podem ser 

estruturados de diversas maneiras, tais como entidades autônomas (ex. agência ou 

autarquia) e, em sua maioria, como administrações diretas dos Estados (ex. 

secretarias específicas ou órgãos dessas secretarias).(ANA, 2012) 

 

Ficando a cargo, na maior parte dos Estados brasileiros, das secretarias de meio 

ambiente do Estado a gestão e a concessão do uso das águas subterrâneas. O 
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trabalho da Agência Nacional de Águas (ANA), em relação às águas subterrâneas, é 

apenas elaborar estudos que forneçam informações para incentivar a gestão 

integrada e sustentável dos recursos hídricos subterrâneos. 

 
4.5.2. Gerenciamento de água integrado (Israel x Brasil) 

 
 

O gerenciamento integrado dos recursos hídricos - GIRH continua sendo um 

grande desafio. De acordo com a definição do Global Water Partnership - GWP, o 

GIRH é “um processo que promove o desenvolvimento e gerenciamento coordenado 

dos recursos hídricos, do uso e ocupação do solo e demais recursos relacionados 

visando à maximização do bem-estar social e econômico de forma equânime, sem 

comprometer a sustentabilidade vital dos ecossistemas” (GWP, 2010). 

Portanto, considerando os interesses de diferentes setores e a necessidade de 

integração em diversos níveis, percebe-se a complexidade da aplicação do termo 

GIRH na gestão hídrica. Diferentes aspectos políticos, sociais, econômicos, 

ambientais, técnicos ou administrativos, para gerir os recursos hídricos em diferentes 

contextos territoriais, sustentam a ideia dessa complexidade. A figura 21 esquematiza 

essa Inter setorização de interesses: 

 

 

Figura 21: Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos e diálogos transversais entre 

diferentes setores. (GWP ,2000) 

 
 

No Brasil na escala federal, a ANA, o ICMBIO, os Ministérios da Agricultura, do 

Meio Ambiente, de Minas e Energia, da Integração Nacional; exercem diferentes 

funções no gerenciamento da água. O Diretor do Programa Nacional de Água e 

Energia Renovável de Israel, durante o Seminário das Águas (realizado em 22 
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março de 2017 – no MMA), criticou a quantidade de instituições que trabalham de 

formas diferentes e têm visões distintas sobre o uso da água. Em Israel, onde a 

escassez de água é significativamente maior que no Brasil, não há essa fragmentação 

de órgão gerindo um mesmo recurso. Na visão do especialista, esse tipo de 

governança traz mais conflitos do que soluções para o uso adequado da água. São 

publicadas diversas normas – às vezes conflitantes – por diferentes instituições, sem 

qualquer tipo de análise integrada das políticas setoriais envolvidas. Esse modelo 

fragmentado de gestão, no qual não ocorre a integração entre os setores, tende a 

fracassar. A gestão ambiental não é integrada com a gestão de recursos hídricos. 

(MESQUITA,2018). 

 
4.5.3. Sociedade consciente (Israel x Brasil) 

 
A população israelense em sua totalidade não é estranha à seca e à falta de água, 

e desde então seu estabelecimento foi educado em maneiras de conservar a água. 

Nos últimos anos, a economia nacional da água passou por uma reviravolta dramática, 

movendo-se em direção a uma economia baseada na dessalinização. Liderar essa 

transição é missão da Autoridade da Água, o órgão regulador do país no setor de 

recursos hídricos, responsável por supervisionar as atividades das empresas de água, 

mas subordinada ao Ministério de Energia e Recursos Hídricos. “Precisamos iniciar 

continuamente atividades educacionais - para que o uso eficiente e a conservação se 

tornem um modo de vida e não um meio temporário para um fim”, explica Ori Shor, 

porta-voz da Autoridade da Água. 

Deve-se notar que, até o momento, a Autoridade da Água administrou outras 

campanhas de conservação de água em larga escala ao longo dos anos. A campanha 

mais recente começou em meados de 2008, após uma série de anos áridos 

consecutivos que resultaram em todas as fontes de água indo abaixo de suas linhas 

vermelhas. O slogan “Israel está secando” foi transmitido repetidamente por todos os 

meios de comunicação, para transmitir essa mensagem a todos os setores da 

população, de todas as idades, com resultados significativos: a taxa de consumo 

doméstico e municipal diminuiu em média 18,5%. 

É fato que ultimamente as campanhas do governo Brasileiro tanto municipais, 

estaduais e federais de conscientização sobre a importância da água e consumo 

responsável cresceram significativamente. O aumento dessas ações é em razão do 
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elevado consumo e desperdício que vêm sendo discutidos há anos. Em tempos de 

escassez, é fundamental a discussão de planos alternativos, e principalmente 

eficazes, de redução do consumo e desperdício da água. O intuito é minimizar as 

consequências da crise hídrica que o país enfrenta já há alguns anos. Porém, as 

campanhas de conscientização de consumo e o investimento na educação da 

população desde a infância são necessários antes mesmo de períodos de crise. 

4.5.4. Economia da água (Israel x Brasil) 
 

De acordo com a lei das águas de Israel é necessário se cobrar o preço real pelo 

uso da água, o que cria o incentivo correto para um consumo mais consciente. 

Subsídios que mascaram o custo efetivo, especialmente na agricultura, ou soluções 

comunitárias que impedem o conhecimento do consumo individual prejudicam a 

racionalidade e incentivam o desperdício. Todos devem saber exatamente quanto 

estão pagando pelo uso da água, pois somente assim vão pensar duas vezes antes 

de tratá-la como um bem infinito. O preço da água chegou a aumentar 40% para as 

famílias israelenses quando o mecanismo de cobrança individual foi adotado, mas 

quase da noite para o dia os consumidores encontraram maneiras de dobrar a 

economia de água em casa. Campanhas podem ajudar, mas não bastam. É preciso 

sentir no bolso o impacto. (RODRIGO CONSTANTINO, 2018) 

A região com maior despesa média para o tratamento e distribuição de água em 

2014, segundo o Snis é a Centro-Oeste (R$ 3,87/m 3), seguida por Norte (R$ 3,48/m 

3), Sul (R$ 3,18/m 3), Nordeste (R$ 3,01/m 3), e Sudeste (R$ 2,30/m 3), nessa ordem. 

A região que possui em 2014 a maior tarifa média é a Sul, seguida por Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste com o mesmo valor (R$ 2,71 /m 3), e Sudeste (R$ 2,54/m 3). Como 

mostram os dados na tabela 7, há algumas regiões com a despesa total por m³ maior 

que a tarifa média, resultado negativo que sugere a existência de déficit na prestação 

dos serviços. No Nordeste os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas, 

e de Sergipe têm resultado negativo como mostra a tabela 8. 
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Região Tarifa Média (R$/m³) Despesa Total Média (R$/m³) 

Norte 2,71 3,48 

Nordeste 2,71 3,01 

Sudeste 2,54 2,30 

Centro-Oeste 3,32 3,87 

Sul 3,40 3,18 

Tabela 7: Tarifa média praticada e despesa total média dos prestadores de serviços 
participantes do SNIS em 2014 por região geográfica do Brasil. (SNIS, 2014) 

 
 
 

Estado/Região Tarifa Média(R$/m³) Despesa Total média(R$/m³) 

Maranhão 2.21 2.67 

Piauí 2.52 3.72 

Ceará 2.21 3.07 

Rio Grande do Norte 2.78 2.6 

Paraíba 2.83 3.23 

Pernambuco 2.86 2.78 

Alagoas 2.86 4.08 

Sergipe 3.29 3.67 

Bahia 2.91 2.86 

Nordeste 2.72 3.19 
 

Tabela 8: Tarifa média praticada e despesa total média dos prestadores de serviços 
participantes do SNIS em 2014 por estado da região nordeste do Brasil. (SNIS, 2014) 

 
 

É possível observar que na região Nordeste o preço da água não cobre nem seus 

custos de produção e distribuição, com isso não possui retorno em investimento de 

melhoria no sistema de abastecimento e nem uma precificação correta da água para 

uma melhor mensuração do valor desta. Muito se dá também pelo fato da maior parte 

dos municípios da região Nordeste, possui um IDH muito baixo, representando assim 

, uma renda per capita inferior à média nacional. 

 
4.5.5. Tecnologias (Israel x Brasil) 

 
Além da tecnologia de dessalinização de água por osmose reversa em Israel ser 

umas das mais desenvolvidas do mundo, para que o sistema de abastecimento de 

água em Israel seja viável, foi necessário o aprimoramento e uso de outros tipos de 

tecnologia. 

4.5.5.1. Irrigação por gotejamento 



67 
 

 
 
 
 

A ideia de irrigação por gotejamento foi pensada e desenvolvida por Simcha Blass, 

que era o diretor das instituições de água do governo no novo estado de Israel. Por 

volta de 1950, sua ideia começou a se materializar e, finalmente, em 1965, tornou-se 

uma realidade. Seu sucesso então abriu muitas possibilidades para a agricultura em 

partes consideravelmente maiores do país. Desde então, a tecnologia de agricultura 

israelense, incluindo o sistema de irrigação por  gotejamento que é usado em 75% da 

agricultura israelense, resultou no país produzindo a maior parte de seus próprios 

alimentos e, também, exportando  grandes quantidades de produtos agrícolas. 

Os modernos sistemas de irrigação por gotejamento são muito sofisticados, pois 

é importante ter certeza de que todas as plantas, próximas ou distantes da válvula de 

irrigação, obtenha a mesma quantidade de água. O objetivo do sistema é eliminar o 

desperdício de água. O sistema consiste em válvulas que controlam as gotas de água 

e devem ser espaçadas com precisão ao longo das linhas de irrigação. 

O método consiste em uma rede de mangueiras enterrada no solo, com isso a 

irrigação é diretamente na raiz da planta, aumentando a absorção. A cada 50 

centímetros, gotejadores liberam a água já com doses de adubo. A durabilidade da 

rede é de 15 anos. 
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Figura 22: Exemplo de sistema de Irrigação Israelense. (Google) 

 

Os sistemas de irrigação por gotejamento israelenses foram vendidos para mais 

de 100 países em todo o mundo e, à medida que o abastecimento de água do mundo 

diminui, mais esse sistema beneficiará as populações do mundo. Estes sistemas 

representam 50% dos sistemas de irrigação de baixa‐pressão do mundo, reduzindo o 

consumo de água na agricultura em um terço. 

Já a irrigação no Brasil que corresponde a aproximadamente 70% do uso da água, 

é bastante dinâmica e diversificada. Em outorgas vigentes da ANA, que recobrem 700 

mil hectares (10% da área total), ocorrem 70 diferentes culturas, associadas a 

diferentes métodos de irrigação. Em que pese a diversidade, é possível extrair alguns 

padrões de larga escala entre métodos/sistemas e culturas, tais como: a forte 

correlação entre a inundação e o arroz; entre o gotejamento e o café e a fruticultura; 

entre a aspersão convencional com carretéis enroladores (hidro roll) e a cana-de-

açúcar; e entre os pivôs centrais e a produção de outros grãos, em especial algodão, 

feijão, milho e soja. (ANA,2017) 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) o Nordeste, por sua vez, 

experimentou um acelerado processo de incorporação de áreas irrigadas a partir da 

década de 1980, resultado de investimentos em perímetros públicos e em outras 

infraestruturas hídricas que impulsionaram o setor privado. Em 2006, a região 

ultrapassou 1 Mha irrigados. Na última década, com exceção da Bahia, nota-se a 



69 
 

 
 

 

relativa estabilidade ou retração de áreas, consequência da redução dos 

investimentos para ampliação da infraestrutura hídrica e da própria crise hídrica 

experimentada nos últimos anos. Neste contexto, o Nordeste reduziu sua participação 

na área total Figura 23. Quanto à crise hídrica recente, estima-se que muitas das áreas 

equipadas em 2015 estavam ociosas ou aplicando lâminas de irrigação inferiores às 

necessidades das culturas (irrigação por déficit). A Bahia, por outro lado, apresenta 

forte crescimento recente, em especial em áreas de Cerrado do oeste (região de 

Barreiras), com forte adoção de pivôs centrais. 

 
 

Figura 23: Área irrigada total e participação das Regiões Geográficas. (1960-2015) (IBGE e 

ANA) 

 

Além disso, a irrigação, em geral, tende a ser acompanhada ou antecedida por 

aperfeiçoamentos em outros insumos, serviços, máquinas e implementos. De acordo 

com o estudo, a agricultura irrigada é responsável pela retirada de 969 mil litros de 

água por segundo (969 m³/s) e pelo consumo de 745 mil litros por segundo (745 m³/s). 

Considerando os demais usos consuntivos, esses valores correspondem a 46% da 

vazão total retirada (2.105 m³/s) e a quase 70% da vazão de consumo (1.110 m³/s). 

No horizonte 2030, estima-se que a área irrigada crescerá 45%, enquanto a retirada 

de água deverá crescer 38%. (ANA,2017) 

O menor crescimento do uso em relação à área deve-se à perspectiva de maior 

avanço de sistemas mais eficientes no uso da água, tais como a irrigação localizada 

(gotejamento e microaspersão) e a aspersão por pivô central, que representaram 70% 

do incremento da área irrigada no país entre 2006 e 2016 de acordo com a 
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figura 24. Considerando as principais culturas irrigadas e sistemas de irrigação no 

Brasil, o Atlas Irrigação subdivide a agricultura irrigada em quatro grandes grupos: o 

arroz irrigado por inundação, a cana-de-açúcar, as demais culturas irrigadas por pivôs 

centrais e as demais culturas irrigadas por outros sistemas. 

 
 
 

 
 

Figura 24. Incremento anual de área irrigada mecanizada, por grupos de sistemas. (2000- 

2016)( CSEI/Abimaq) 

Para cada divisão foi usada uma estratégia de análise diferente. O arroz, que 

ocupa 22% da área, é responsável por 37,8% do consumo da agricultura irrigada. Já 

a cana-de-açúcar, onde grande parte da área utiliza irrigação de salvamento 

(pequenas quantidades), ocupa 29% da área e consome 10,9% do total. Os pivôs 

centrais ocupam 20% e consomem 20,5%, enquanto as demais culturas em outros 

sistemas ocupam 29% e consomem 30,8% do total da irrigação. Portanto, o Brasil 

está evoluindo a passos lento para uma melhor eficiência do uso da água na irrigação. 

Porém não é o bastante quando comparado à Israel em seu consumo de água relativo. 

 
4.5.5.2. Reuso (Israel x Brasil) 
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Israel também se destaca pelos investimentos em tratamento de efluentes e reuso 

da água. No total, existem 13 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) em Israel. 

Sendo a estação ao sul de Tel Aviv, considerada a maior de Israel. São tratados 300 

mil metros cúbicos de esgoto por dia, que após tratados, serão distribuídos por meio 

de uma rede específica e independente para reuso na agricultura. “A qualidade do 

efluente tratado é superior a muitos pontos de captação de água natural em vários 

países do mundo, comenta o engenheiro chefe de Mekorot, Carlos Percia. 

(CONSÓRCIO PCJ, 2015) 

A implantação da rede de distribuição da água de reuso à agricultura começou a 

ser realizada em 1989 e hoje somam 100 km de extensão. Ao todo, Israel faz reuso 

de 85% da água resultante do tratamento de esgoto. A meta é ampliar esse número 

para 95%, para isso tem-se investido muito em novas tecnologias, como filtros 

aprimorados de membranas e infiltração de água nos aquíferos. Até o ano de 2004, 

80% da água potável de Israel ia para a agricultura, mas hoje esse número caiu para 

55%, graças ao reuso. 

As estações de tratamento de esgoto de Israel possuem um avançado sistema de 

tratamento, chegando até o tratamento quaternário, o que garante uma qualidade 

impressionante à água após o tratamento. A conclusão desse processo ocorre com a 

infiltração do líquido resultante do tratamento no lençol no aquífero abaixo da planta 

da estação, a 120 m de profundidade, onde ocorrem novamente a filtração e oxidação, 

garantindo qualidade à água. Atualmente, o lodo resultante desse processo é lançado 

no mar, mas estudos estão avançados para que esse resíduo seja utilizado como 

fertilizante na agricultura. Israel também investe na recuperação das águas 

subterrâneas, alimentando os aquíferos e o lençol freático com água dessalinizada. 

No inverno, entre os meses de  outubro a março, é quando ocorrem as chuvas em 

Israel. Nesse período, se a produção de água está acima da média de consumo, eles 

aproveitam essa água e a injetam no lençol freático, a fim de armazená-la para o 

período de seca, ou seja, após março. Nenhuma gota de água é desperdiçada e não 

armazenada. Israel está a 7 anos em seca, e nesse tempo todo a população não foi 

penalizada com falta de água. (CONSÓRCIO PCJ, 2015) 

No Brasil, o reuso da água encontra grandes possibilidades de aplicações. O uso 

de efluentes tratados na agricultura, nas áreas urbanas, unicamente, para fins não 

potáveis, no atendimento da demanda industrial e na recarga artificial de aquíferos, 

se estabelece uma ferramenta poderosa para recompor a estabilidade 
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entre oferta e demanda de água em diversas regiões brasileiras (HESPANHOL, 2002). 

Ainda segundo Hespanhol (2002), de modo geral, esgotos tratados podem ser 

utilizados para fins potáveis e não potáveis, entretanto, cuidados especiais devem ser 

tomados quando ocorre contato direto do público no contexto urbano. Quando bem 

planejados e administrados os sistemas de reuso apresentam melhorias ambientais e 

de condições de saúde, pois evita a descarga de esgotos em corpos de água, preserva 

recursos subterrâneos, permite a conservação do solo, contribui para o aumento da 

produção de alimentos, entre outros. Entretanto, tem como desvantagem a poluição 

por nitratos de aquíferos subterrâneos, utilizados  para abastecimento de água. Deste 

modo, pode haver certo acúmulo de contaminantes químicos no solo. 

Segundo HESPANHOL, 2002 a incorporação da filosofia de reuso nos planos 

nacionais de gestão de recursos hídricos e desenvolvimento agrícola, é de 

fundamental importância para regiões áridas e semiáridas, e naquelas onde a 

demanda é precariamente satisfeita, através de transposição de água de bacias 

adjacentes. O reuso implica em redução de custos, principalmente se é considerado 

em associação com novos projetos de sistemas de tratamento, uma vez que os 

padrões de qualidade de efluentes, necessários para diversos tipos de uso, são menos 

restritivos do que os necessários para proteção ambiental. O uso de esgotos tem sido 

praticado em muitas partes do mundo, por muitos séculos. Sempre que água de boa 

qualidade não é disponível, ou é difícil de ser obtida, águas de menor valor, tais como 

esgotos, águas de drenagem agrícola ou águas salobras, são, compulsoriamente 

utilizadas, principalmente em agricultura. Embora ocorram manifestações de reuso 

agrícola não planejado ou inconsciente em diversas regiões brasileiras, inclusive em 

algumas regiões metropolitanas, a prática do reuso de água associada ao setor 

público ainda é extremamente incipiente no Brasil. 

Torna-se necessário, portanto, estabelecer mecanismos para institucionalizar, 

regulamentar e incentivar a prática do reuso estimulando as que permanecem 

embrionárias e promover o desenvolvimento daquelas que ainda não se iniciaram no 

Brasil. A Agência Nacional de Águas – ANA, dentro de sua função básica de promover 

o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

previsto no inciso XIX do art. 21 da Constituição e criado pela Lei nº 9.433 de 8 de 

janeiro de 1997, tem competência para administrar, entre uma gama significativa de 

atribuições (relacionadas no Art. 4º, Capítulo II, Lei Nº 9.984 de 17 de 
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juho de 2000), os aspectos relativos às secas prolongadas, especialmente no nosso 

Nordeste e à crescente poluição dos cursos de água, no território nacional. Uma 

política de reuso adequadamente elaborada e implementada contribuiria 

substancialmente ao desenvolvimento de ambos os temas: a seca, dispondo de 

volumes adicionais para o atendimento da demanda em períodos de oferta reduzida, 

e a poluição, atenuada face à diversão de descargas poluidoras para usos benéficos 

específicos de cada região. Atualmente, nenhuma forma de ordenação política, 

institucional, legal ou regulatória orienta as atividades de reuso praticadas no território 

nacional. (HESPANHOL, 2002). 

4.5.5.3. Perdas de água na distribuição 

 
O setor de água e  saneamento  não  tem  fama  de  ser  pioneiro  na  adoção  de 

inovações tecnológicas, sendo mais conservador e avesso a aventuras. Ocorre o 

oposto em Israel. No pequeno país desértico que se tornou referência em transformar 

escassez de água em abundância. De acordo com relatório da consultoria Azoth 

Analytics, o mercado global de sistemas de detecção de vazamentos de água deverá 

crescer 11,03% entre 2015 e 2020, um ritmo relativamente moderado. A perda de 

água na rede nacional israelense é aproximadamente a 10%. Usam-se sensores e 

tecnologias avançadas para coletar a maior quantidade de informações possíveis e 

geri-las da melhor forma, é o que afirma Gilad Peled, diretor do Israel Export Institute, 

organização sem fins lucrativos que trabalha em conjunto com o governo e empresas 

israelenses para promover no exterior os mais de 250 negócios focados em água do 

país. (BARBOSA, 2017) 

Israel possui algumas tecnologias interessantes desenvolvidas para reduzir as 

perdas de água e melhorar a gestão dos sistemas urbanos como a tecnologia da 

empresa TakaDu que faz uma espécie de raio-x da saúde do sistema, expondo seu 

funcionamento em tempo real, além de gerar gráficos e relatórios que ajudam na 

tomada   de   decisões   e   planejamento    de    melhorias    no    abastecimento,  tão 

necessários para evitar que água e dinheiro sejam perdidos. A partir de um complexo 

algoritmo matemático, transformado em software, a empresa analisa dados brutos de 

sensores e medidores já incorporados em sistemas e redes de água, detectando 

anomalias como explosões de tubos, vazamentos, medidores defeituosos, queda ou 

alta de pressão. Com o software, os técnicos conseguem 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/agua/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/inovacao/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/Israel/
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visualizar, na tela do computador, qualquer anomalia na rede de distribuição e 

identificar sua localização no mapa da cidade. (BARBOSA, 2017) 

Há muitas maneiras de detectar vazamentos que vão além da medição inteligente. 

Uma das mais curiosas vem da startup Utilis, outra empresa israelense, baseada em 

pesquisas desenvolvidas para a detecção de água em outros planetas por meio de 

sensoriamento remoto. Com ajuda de satélites, a empresa identifica vazamentos 

subterrâneos na infraestrutura de abastecimento de água. Ao processar as imagens 

espaciais e aplicar algoritmo matemático, o sistema usa parâmetros físicos como 

fatores geológicos, meteorológicos e hidrológicos para ajustar quaisquer fatores de 

distorção. Após o cálculo, a informação é comparada com layouts de infraestrutura da 

tubulação urbana para indicar a localização dos vazamentos. Em questão de minutos, 

o software da Utilis converte imagens aéreas de satélite, que cobrem até 70 

quilômetros quadrados, em coordenadas precisas de vazamentos subterrâneos de 

água, permitindo que empresas tomem decisões mais precisas e atuem rapidamente. 

(BARBOSA, 2017) 

As perdas são um dos grandes problemas dos sistemas de abastecimento de 

água brasileiros e um tema recorrente devido à escassez hídrica e aos altos custos 

de energia elétrica, além da sua relação com a saúde financeira dos prestadores de 

serviços. Por um lado, pode-se afirmar que os sistemas de abastecimento de água 

sempre apresentam perdas; por outro, quando são elevadas, representam 

desperdício de recursos naturais, operacionais e de receita para o prestador de 

serviços. Dessa forma, os custos decorrentes das perdas devem ser minimizados e 

estar sujeitos a gerenciamento apropriado. Nesse cenário, são fundamentais 

programas de avaliação, controle e redução de perdas contínuos e efetivos. (Snis, 

2014) 

Ainda segundo o Snis 2014 quanto às origens da situação atual, a percepção 

equivocada de uma disponibilidade hídrica permanente fez com que as ações 

estruturantes dos prestadores de serviços públicos e privados tenham sido preteridas 

por obras de ampliação da infraestrutura de sistemas de abastecimento de água. 

Apesar de permitir a superação de desafios imediatos, tal postura é insustentável uma 

vez que onera em demasia os recursos hídricos, em um cenário em que a escassez 

tem se tornado realidade em grande parte do país. Aliado a isso, é possível perceber 

que os prestadores de serviços não têm repassado aos usuários os custos associados 

às perdas. Com relação ao conceito de perdas, teoricamente, 
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as perdas se dividem em perdas aparentes e perdas reais. Essa distinção chama a 

atenção que todos esses prestadores de serviços que apresentam perdas  superiores 

a 50% em 2014, assim como já vem acontecendo desde 2011, também se situam nas 

regiões Norte e Nordeste. 

As perdas aparentes, também chamadas de perdas não físicas ou comerciais, 

estão relacionadas ao volume de água que foi efetivamente consumido pelo usuário, 

mas que, por algum motivo, não foi medido ou contabilizado, gerando perda de 

faturamento ao prestador se serviços. São falhas decorrentes de erros de medição 

(hidrômetros inoperantes, com submedição, erros de leitura, fraudes, equívocos na 

calibração dos hidrômetros), ligações clandestinas, by pass irregulares nos ramais das 

ligações (conhecidos como gatos), falhas no cadastro comercial, etc.. Nesse caso, 

então, a água é efetivamente consumida, mas não é faturada. Já as perdas reais, 

também conhecidas como perdas físicas, referem-se a toda água disponibilizada para 

distribuição que não chega aos consumidores. Essas perdas acontecem por 

vazamentos em adutoras, redes, ramais, conexões, reservatórios e outras unidades 

operacionais do sistema. Elas compreendem principalmente os vazamentos em 

tubulações da rede de distribuição, provocados especialmente pelo excesso de 

pressão, habitualmente em regiões com grande variação topográfica. 

Por isso, considerando a limitação terminológica apontada no parágrafo anterior, 

alguns países do mundo, como por exemplo a Alemanha e o Japão, conseguiram 

reduzir suas perdas para aproximadamente 10%, enquanto que países como a 

Austrália, Nova Zelândia e Israel conseguiram romper o patamar inferior a 10%. 

Segundo o SNIS a média de perda de água no Brasil tem diminuído ao longo dos anos 

e situa-se, atualmente, no patamar dos 37%. Quase a totalidade das perdas reais e 

comerciais em um sistema de abastecimento acontece na distribuição, principalmente 

nos ramais. Por isso o SNIS, em relação às perdas de água, confronta o volume da 

água disponibilizada para distribuição e o volume consumido ou faturado, ou seja, 

compara o volume obtido na saída da Estação de Tratamento de Água (ou entrada no 

Sistema Distribuidor), acrescido do volume importado, com  o volume de entrada nos 

cavaletes das ligações, normalmente obtido pela  leitura dos hidrômetros. Os dados 

apresentados nas análises da figura 25, com índices de perdas muitas vezes 

elevados, demonstram a necessidade dos prestadores de serviços atuarem em ações 

para a melhoria da gestão, a sustentabilidade da prestação de serviços, a 

modernização de sistemas e a qualificação dos 
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trabalhadores, dentre outras. Tais ações são intimamente relacionadas à eficiência da 

administração e dentre elas enquadra-se o gerenciamento das perdas de água. O 

estabelecimento de ações contínuas de redução e controle de perdas assegura 

benefícios em curto, médio e longo prazos, com eficiência e eficácia. 

 
 
 

Figura 25: Índice de perdas na distribuição dos prestadores de serviços participantes do 

SNIS em 2014, segundo região geográfica e média do Brasil. (SNIS, 2014) 

 

4.6. Síntese da análise comparativa de Israel x Nordeste brasileiro. 
 

No Brasil, as usinas de dessalinização já existentes, principalmente por meio do 

programa água doce (PAD), são pequenas e atendem as comunidades locais. O 

grande problema desse sistema de dessalinização, além do custo da energia, é a 

manutenção, porque periodicamente é preciso substituir as membranas filtrantes 

desses sistemas, que é a parte mais cara do equipamento. Já os israelenses possuem 

grandes instalações, capazes de purificar água salobra e, principalmente, água do 

mar, e distribuir para todo o país. Mesmo que o método para dessalinizar água salobra 

de aquíferos, por exemplo, ser exatamente o mesmo que se usa para  a água do mar 

a única diferença está na quantidade de energia demandada e o tipo de membrana 

usada. Investir em usinas de dessalinização de grande porte no Brasil poderia até ser 

uma opção em certas situações e cidades, mas apenas se esgotasse, primeiramente, 

outras alternativas, principalmente, a exploração da água 
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de reuso e a perda de água na distribuição. Transformar a água tratada de esgoto em 

insumo agrícola, industrial ou até mesmo em água potável é uma alternativa mais 

barata e viável. 

Segundo João Abner Guimarães Júnior, “o erro” do governo “é pegar uma solução 

que é pontual, que irá atender a problemas pontuais do Nordeste, e apresentá-la como 

uma solução generalizada para o semiárido”. Para ele, a principal contribuição que 

Israel pode dar ao Brasil é como fazer a gestão dos recursos hídricos. “Antes de tudo, 

em Israel investiu-se num grande programa de redução de perdas do sistema de 

abastecimento urbano e depois, num outro programa de reuso de água. Então, é um 

sistema muito eficiente, que envolve a gestão pública com investimentos privados. É 

exatamente o contrário do que se tem no Nordeste que tem um desperdício altíssimo 

no abastecimento de água urbano, que está acima de 50%, e um índice de reutilização 

baixíssimo, próximo a zero. Enquanto isso, tem-se água em abundância, mas falta 

investimento em sistemas adutores integrados para que se possa, num caso de seca 

extrema, ter acesso à água dos maiores reservatórios. Israel tem muito a nos ensinar 

nessa área de gestão e deveríamos estar preocupados em aprender tanto com a 

tecnologia quanto com a gestão da água de Israel. (FACHIN, 2019) 

Diego Berger, coordenador de projetos internacionais da Mekorot (Companhia 

Nacional de Água de Israel), afirma que o Brasil não precisa dessa tecnologia, já que 

no nosso país há água suficiente. "O problema aqui é cultural, vocês têm uma cultura 

da abundância. E, quando você dessaliniza, você está reconhecendo o fracasso da 

gestão", diz. Para ele, o problema brasileiro está no desperdício e na falta de uma 

melhor gestão. "Com gestão, acredito que vocês vão perceber que não precisam da 

última tecnologia de dessalinizar a água. Vocês precisam de uma tecnologia 

adequada para a realidade de vocês." Berger explica que Israel reutiliza 85% do 

esgoto, que responde por metade da água usada para irrigação na agricultura. Diz 

também que as perdas no país hoje representam apenas 10%. (MADEIRO, 2019). 

Além do fato de haver um fator geográfico que impede de realizar um investimento 

para a implementação de uma usina em larga escala aos moldes de Israel. Uma vez 

que para isto, a problemática da seca teria de estar concentrada em um local perto do 

litoral onde a disponibilidade da água deveria ser maior e constante, bem como a 

densidade demográfica das cidades deveriam ser maiores 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/571127-desperdicio-falhas-de-planejamento-e-ausencia-de-integracao-ameacam-os-recursos-hidricos-do-pais
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/571127-desperdicio-falhas-de-planejamento-e-ausencia-de-integracao-ameacam-os-recursos-hidricos-do-pais
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para não se gastar muito com bombeamento de água. Mesmo se conseguissem a 

adoção de uma usina de dessalinização financeiramente viável de média escala que 

abastecesse o interior do Nordeste, ainda sim, deveriam refletir para realizar uma 

melhor gestão hídrica observando todos os fatores citados nos itens anteriores. 

Portanto, a tabela 9 retrata extamente a sítese das diferenças, não apenas 

demograficas e economicas mas também referentes à gestão hídrica, do Semiárido 

Nordeste e Israel.  

 

 

Tabela 9: Síntese da análise comparativa entre Israel e Semiárido Nordestino e Israel  

 
4.7. A questão das mudanças climáticas 

 
 

Segundo dados do Relatório sobre mudanças climáticas mundiais do IPCC em 

2014. O nível de concentração de gases de efeito estufa, causados por ações 

antropogênicas, como por exemplo: (N2O, CH4, CO2 e entre outros.) Tem havido um 

crescente desde 1970, como mostra a figura 26 a seguir: 

 

Categoria Dados Israel   Semiárido Nordestino

IDH 0,872 0,591

Densidade 

Demografica 

(hab/km²) 123 25

Base Legal Possui Possui

Gestão Integrada Possui Não possui 

Programa de 

conscientização Possui Não possui

Economia da água Opera em superavit Opera em Défict

Tecnologia na 

irrigação Em ascenção Possui

Tecnologia no Reúso Possui Não possui 

Tecnologia na 

Distribuição

Possui  (perdas de 

10%)

Não possui (Perdas de 

45%)

Gestão de 

Recursos 

Hídricos

Dados 

demograficos

Síntese da análise comparativa 



79 
 

 

Figura 26: Emissão de total antropogênicas de gases do efeito em Giga toneladas de CO2 

equivalente/ano de 1970-2010. (IPCC, 2014) 

 
E a mudança climática é o maior e mais complexo problema ambiental da 

atualidade. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta 

que as emissões antropogênicas de Gases do Efeito Estufa são provavelmente  a 

principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX e, portanto, 

a maior responsável pelo desequilíbrio ambiental vigente (IPCC, 2014). 

As projeções feitas pelo IPCC no Quinto Relatório de Avaliação indicam que as 

mudanças ocorrerão mesmo em diferentes cenários de emissão e que, caso se 

mantenham os níveis atuais, a previsão para o final do século seria um aumento de 

2,6 a 4,8 graus Celsius na temperatura média global. (PBMC, 2016). 

Portanto esse cenário de aumento da temperatura global e balanço de radiação 

na atmosfera afetaria diretamente no ciclo hidrológico (PBMC, 2014b). De forma com 

que com a projeção de aquecimento da superfície terrestre ao longo do século XXI, 

prevista sob todos os cenários de emissões, o IPCC declara que é muito provável que 

eventos extremos de precipitação ocorram com maior frequência e intensidade, além 

de que, ondas de calor sejam mais prolongadas (IPCC, 2014c). 

As secas reduzem o fluxo de água nos rios e a recarga dos aquíferos, 

comprometendo a capacidade de armazenamento dos reservatórios superficiais e 

subterrâneos, (PBMC, 2016). Em contrapartida, a intensificação no volume de chuvas 

e sua concentração em curtos espaços de tempo pode gerar aumentos súbitos de 
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vazão, e, consequentemente, o transporte de sedimentos, enchentes, assoreamento 

de corpos hídricos e a redução da qualidade da água. Elevadas quantidades de chuva 

por períodos contínuos ou após meses de estiagem. Isso pode resultar na saturação 

da infiltração de água, gerando ineficiência na recarga dos aquíferos subterrâneos / 

lençóis freáticos. (PBMC, 2016) 

Sendo assim, confirmam-se as principais pesquisas feitas por institutos 

internacionais: o planeta está aquecendo graças à emissão de gases de efeito estufa 

por atividades como geração de energia, transporte e desmatamento. As projeções 

mostram que o Brasil não ficará de fora das alterações climáticas globais, e indicam 

tendências de como o clima mudará em diferentes regiões do país. A mudança de 

maior impacto será uma alteração nos padrões de chuvas. As pesquisas mostram 

que, no Sul e Sudeste, regiões que sofrem com enchentes e deslizamentos, as chuvas 

se tornarão mais fortes e mais frequentes. Já no Nordeste do país, a tendência é 

oposta, a região mais castigada pela seca enfrentará grande redução da quantidade 

de chuvas, e as secas, que já são comuns, ficarão mais frequentes. (CALIXTO, 2016) 

Logo, com o aumento da estiagem da zona da seca no Nordeste só tende a piorar 

e se fazer cada vez mais necessário um projeto a fim de solucionar esta problemática 

de forma inteligente, eficiente e viável. 

 

5. CONCLUSÕES 

 
O estudo permitiu diagnosticar que o problema da água no semiárido brasileiro 

não se resolverá somente com a dessalinização de poços artesianos, mas envolve um 

contexto mais amplo que se insere na questão da gestão integrada dos recursos 

hídricos e em muitas outras dimensões como a social e ambiental. 

Portanto, pode-se concluir que para solucionar o problema da escassez de água 

no semiárido nordestino não basta apenas adquirir a tecnologia de dessalinização 

israelense. É necessário a mudança de gestão de recursos hídricos, considerando os 

5 elementos básicos da gestão em Israel adaptados à realidade do semiárido 

brasileiro, que difere de Israel por não ser intensiva em nenhuma das dimensões de 

sustentabilidade consideradas (ambiental, social, econômica, institucional e 

tecnológica).  

Um aspecto a ser salientado é o da reduzida densidade demográfica com o 

espalhamento de comunidades e pequenos municípios em grandes áreas, um fator 

limitante ao tratamento da dessalinização em grande escala como em Israel. Além 

disso, as baixas rendas da população requerem um alto subsídio governamental na 

implantação de programas de sistemas de abastecimento de água. Enfim, um passo 

importante para uma gestão adequada das águas de aquíferos com problemas de 
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salinização no semiárido nordestino, é a retomada, ampliação e aperfeiçoamento do 

PAD associado à formas de energia solar e eólica, habitação adequada e técnicas 

apropriadas de manejo do solo, com tecnologia nacional (com assessoramento 

externo quando detectada a necessidade) impulsionando a pesquisa e setores da 

indústria no País. 
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