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Introdução
Introduction
A água é um recurso vital tanto para Israel quanto para o Brasil bem como para todos
os demais países. A diferença é que em Israel, governo e sociedade já têm consciência dessa
realidade há muito tempo. Há algumas décadas, a nação israelense vem adotando base legal,
políticas públicas, iniciativas empresariais e fortes investimentos em educação e pesquisa que
garantem, ao contrário do que acontece no Brasil, o acesso a uma água boa e em quantidade
suficiente para todos os setores da sociedade local. E convém lembrar que, ao contrário do
Brasil, Israel possui a maior parte do seu território localizado em regiões desérticas. Portanto,
vale a pena aos brasileiros conhecer um pouco mais dessa história de sucesso.
Water is a vital resource for Israel as well as for Brazil and for all other countries. The difference
is that in Israel, government and society have been aware of this reality for a long time. For some
decades, the Israeli nation has been adopting a legal base, public policies, entrepreneurial initiatives and
strong investments in education and research that guarantee, unlike what happens in Brazil, to grant the
access to a good and sufficient water for all sectors of the Society. It should be remembered that, unlike
Brazil, Israel has most of its territory located in desertic regions. Therefore, it is worth for the Brazilians
to know a little more about this success story.

A figura abaixo (Fig. 01), tomada de uma apresentação feita pelo Dr. Yoshua Yeres, na
sede da Jerusalém Water Authority, mostra alguns fatos relevantes sobre a gestão da água em
Israel. Como no Brasil, o agronegócio é o maior consumidor de água, mas não de água nova e
sim da água que foi reciclada a partir de efluentes de esgotos domésticos. Cerca de 86 % da
água usada em Israel é reciclada. Outro fato relevante: em 2016, 75% da água potável do país
tem a sua origem em usinas de dessalinização.
The figure below (Fig. 01), taken from a presentation by Dr. Yoshua Yeres at the Jerusalem
Water Authority, shows some relevant facts about water management in Israel. As in Brazil, agribusiness
is the largest consumer of water, not of new water, but of water that was recycled from domestic
sewage effluents. About 86% of the water used in Israel is recycled. Another relevant fact: in 2016, 75%
of the country's drinking water comes from desalination plants.

Fig. 01- Fatos sobre os usos da água em Israel. Fonte: HagIhon Co. Jerusalem.
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Assim como a maioria dos países, os gestores da água em Israel prevêem um grande
aumento no consumo de água nas próximas décadas (Fig. 02). Como em outros lugares do
planeta, incluindo o Brasil, esse aumento será devido a uma demanda crescente no
agronegócio e no consumo doméstico. Em Israel, essa demanda será coberta principalmente
através des usinas que retiram água doce do mar. Nas próximas décadas, espera-se inclusive
uma menor dependência de fontes naturais para cobrir essa demanda (Rejwan, 2011).
Like most countries, israeli water managers predict a large increase in water consumption
over the coming decades (Fig. 02). As elsewhere in the world, including Brazil, this increase will be due to
a growing demand in agribusiness and domestic consumption. In Israel, this demand will be covered
mainly through by drawing fresh water from the sea. In the coming decades, even less dependence on
natural sources is expected to cover this demand (Rejwan, 2011).

Fig. 02 – Previsões sobre aumento do consumo de água por setores da economia em Israel.
Fonte: Governo de Israel.

Os fatos acima permitem várias reflexões sobre o futuro dos diversos usos das águas
não somente em Israel, mas também no Brasil. Uma realidade é clara: vivemos uma crise das
águas no Brasil (Pinto-Coelho & Havens, 2016). É necessário que os brasileiros voltem o seu
olhar para outros países. Conhecer outras realidades e histórias de sucesso pode auxiliar-nos a
sair dessa crise. A RMPC Consultores em Recursos Hídricos, The Information Co. e a SGI Global
Business Adivisors LCC convidam os brasileiros a participar da missão “Caravana das Águas em
Israel” que será realizada em setembro de 2017.
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The above facts allow for several reflections on the future of water uses not only in Israel, but
also in Brazil. One reality is clear: we are experiencing a water crisis in Brazil (Pinto-Coelho & Havens,
2016). It is necessary for Brazilians to turn their eyes to other countries. Knowing other realities and
success stories can help us going out of this crisis. The RMPC Consultants in Water Resources, The
Information Co. and the SGI Global Business Advisors LCC invite the Brazilians to participate in the
"Water Caravan in Israel" mission that will be held in September 2017.

A seguir, faremos um breve relato do que foi a nossa pré-missão a Israel (janeiro
2017), da qual participaram Pedro Costa (The Information Company), Howard Gudell (SGI) e
Ricardo Pinto Coelho (RMPC). Essa viagem a Israel foi a continuidade de um trabalho iniciado
em outubro de 2016. A experiência possibilitou-nos coletar dados, fazer contatos e conhecer
um país formidável sob todos os sentidos.
In the following pages we will bring a brief account of our pre-mission to Israel (January
2017), made by Pedro Costa (The Information Co.), Howard Gudell (SGI) and Ricardo Pinto Coelho
(RMPC). This trip to Israel was the continuation of a work begun in October 2016. The experience
enabled us to collect data, make contacts and know a formidable country in every way.
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Segunda Feira - Monday, January 16
15:00-17:00 hs

Jerusalem Water Authority
Hagihon Co LTD,
Fomos recebidos pelo Dr. Yoshua Yeres, Senior
Advisor dor Business Development, que fez uma
breve apresentação sobre as atividades da
HAGIHON Co., responsável pelo abastecimento
de água e tratamento de esgotos da região de
Jerusalém. Em sua apresentação, o Dr. Yeres
destacou os pontos focais da empresa e os
investimentos realizados pela compania na área
de comando e controle. Tanto o Dr. Yeres
quando a HAGIHON estão abertos a possíveis
parcerias com o Brasil tanto na área de
transferência de tecnologia bem como na
capacitação de recursos humanos.

We were greeted by Dr. Yoshua Yeres, Senior Advisor
for Business Development, who gave a brief
presentation on the activities of HAGIHON Co.,
responsible for water supply and sewage treatment
in the Jerusalem area. In his presentation, Dr. Yeres
highlighted the focal points of the company and the
investments made by the company in the area of
command and control. Both Dr. Yeres and HAGIHON
are open to possible partnerships with Brazil in the
area of technology transfer as well as in the training
of human resources.
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Terça Feira - Tuesday, January 17
10:00 – 12:00 hs

Israel Export International
Cooperation Institute - IEICI
Fomos recebidos pela Dra. Gal Joss (Manager
in Water Technologies) em seu escritório. A
Dra. Joss fez uma apresentação sumária do
IECI, demonstrando o grande potencial de
parcerias entre o Brasil com diversas empresas
públicas e privadas israelentes. E não somente
isso. Ela colocou-se à disposição para auxiliarnos na logística da missão que estamos
planejando principalmente no tocante a busca
de parceiros ideais para que sejam visitados
pelos integrantes da missão.
We were received by Dr. Gal Joss (Manager in
Water Technologies) at her office. Dr. Joss gave a
summary presentation of the IECI, demonstrating
the great potential of partnerships between Brazil
with several public and private Israeli companies.
Not only that. She has made herself available to
assist us in the logistics of the mission we are
planning primarily to find the ideal partners to visit.
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14:00 – 16:00 hs

Israel National Water Co. - Mekorot
Nessa visita, fomos recebidos pelos Drs. Yossi
Yaacoby (Director of Wa Tech Division), Diego
Berger (Special Technical Projects Coordinator)
e Mario Kummel. O Dr. Yaacoby discorreu sobre
a estrutura e funcionamento empresa estatal
Mekorot, dando destaque as parcerias
internacionais já em execução. Após essa
primeira fase do encontro, pudemos ter a
chance de conversar mais detalhamente com os
Drs. Kummel e Berger, ambos com experiências
no Brasil. Eles relataram os pontos positivos e
negativos das parcerias já estabelecidas entre
os dois países e sugeriram uma série de pontos
e questões a serem observadas em uma futura
missão de brasileiros a Israel.
On this visit, we were greeted by Drs Yossi Yaacoby
(Director of Wa Tech Division), Diego Berger (Special
Technical Projects Coordinator) and Mario Kummel.
Dr. Yaacoby discussed the structure and operation of
state-owned company Mekorot, highlighting the
international partnerships already underway. After
this first phase of the meeting, we were able to have
a more detailed discussion with Drs. Kummel and
Berger, both with experiences in Brazil. They
reported the strengths and weaknesses of the
partnerships already established between the two
countries and suggested a number of points and
issues to be observed in a future Brazilian mission to
Israel.
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Quarta Feira - Wednesday, January 18
10:00 – 12:00 hs

Israel Oceanographic & Limnological
Research
Fomos recebidos pelo Prof. Dr. Gideon Gal,
Diretor do instituto. Ele fez uma apresentação
bastante detalhada não somente do instituto,
mas deu um grande foco aos estudos científicos
que vem sendo conduzidos pelos seus
pesquisadores do Mar da Galiléia (Lago
Kinneret). Em seguida, o diretor fez questão de
acompanhar-nos a uma visita aos laboratórios
bem como a orla do lago onde se discutiu
longamente sobre os efeitos das mudanças
globais que vêm afetando a ecologia do lago, a
maior reserva de água doce de Israel.

We were received by Prof. Dr. Gideon Gal, Director of
the institute. He made a rather detailed presentation
not only of the institute but gave a great focus to the
scientific studies being conducted by his researchers
from the Sea of Galilee (Lake Kinneret). The director
then made it a point to accompany us to a visit to
the labs as well as to the lake shoreline where we
discussed the effects of the global changes that have
been affecting the ecology of this lake, Israel's
largest freshwater reserve.
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Quinta Feira - Thursday, January 19
10:00 – 12:00 hs
Zuckerberg Institute for Water
Research- ZIWR / Ben Gurion
University of the Negev
Fomos recebidos pelo Prof. Dr. Ofer Dahan,
hidrologista e pesquisador do instituto. O
prof. Dahan, com experiência e
conhecimentos sobre o Brasil, além de
apresentar-nos alguns resultados
importantes de sua pesquisa acadêmica,
explicou-nos sobre a salutar associação que
existe entre pesquisa científica e o
empreendorismo na área de C&T em Israel.
A seguir, ele apresentou-nos com grande
detalhamento não somente a infra-estrutura
disponível como também possibilitou-nos
contatos informais com pesquisadores e
alunos de pós-graduação.
We were received by Prof. Dr. Ofer Dahan,
hydrologist and researcher at the institute. Prof.
Dahan, with experience and knowledge about
Brazil, presented us with some important results
of his academic research, explained to us the
salutary association that exists between scientific
research and entrepreneurship in the area of S&T
in Israel. Next, he presented us with great detail
not only the available infrastructure but also
made possible informal contacts with researchers
and graduate students.
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20:00-22:00 hs
Jantar com executivos da Fluid Sens
Dinner with CEO of FLUID SENS

Um dos executivos da empresa de alta
tecnologia em Monitoramento da Qualidade
da Água Fluid Sens, o Dr. Avri Misgav,
acompanhado por um dos seus investidores
mais importantes, Dr. Josef More convidounos para um jantar. Nessa ocasião além de
apreciar a boa culinária da cidade portuária
de Jaffa, pudemos conhecer um pouco mais
dos produtos oferecidos pela empresa, sua
carteira de clientes e, sobretudo, avaliar
quais seriam as chances de realizar bons
negócios no Brasil.
One of the executives of the high-tech company
in Water Quality Monitoring Fluid Sens, Dr. Avri
Misgav, accompanied by one of his investors, Dr.
Josef More invited us for a dinner. On that
occasion, besides appreciating the good cuisine
of the port city of Jaffa, we were able to know a
little more about the products offered by the
company, its portfolio of clients and, above all, to
evaluate the chances of doing good business in
Brazil.
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Sexta Feira - Friday, January 20
08:00 hs
Café da manhã com negócios à vista
Breakfast with Dr. Samuel Cohen
O Dr. Cohen representa várias empresas
ligadas aos recursos hídricos, principalmente
na área de filtração industrial, remoção de
incrustações calcareas, incluindo obstrução
de tubos e instalações por mexilhões.
Dr. Cohen represents several companies involved
in water resources, especially in the field of
industrial filtration, removal of calcareous
encrustation, including obstruction of pipes and
installations by mussels.

20:00 hs
Encontrando com o Dr. I. Aharon
Meeting with Dr. Illan Aharon
CEO Kenotomi

O Dr. Aharon apresentou-nos novas soluções
de sistemas fotovoltaicos transparentes que
são capazes de captar radiação solar,
transformá-la em energia elétrica sem perda
de iluminação natural.
Dr. Aharon presented us with new solutions of
transparent photovoltaic systems that are
capable of capturing solar radiation,
transforming it into electrical energy without loss
of natural light.
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Galeria de Fotos
Photo gallery

Gallery 1: Tel Aviv, Jaffa

Gallery 2: Ouvindo, entrevistando e conhecendo um pouco do trabalho de nossos anfitriões.
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Gallery 3 – Lago Kinneret e Haifa.
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Gallery 4 – Zuckenberg Institut for Water Research
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Gallery 5 – Mar Morto e Massada.
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Agenda de Trabalho
Working Plan

RICARDO MOTTA
Meses
(Months)
Fevereiro (February)
Março M(March)

Abril (April)
Maio (May)
Junho (June)

Atividades
(Activities)
Contatos com prefeituras e companies de saneamento
Contatos com prefeituras e companies de saneamento
Contatos com politicos e gestores públicos
Reunião com o Consul BOAZ em São Paulo
Contatos com politicos e gestores públicos
Webinar Brasil-Israel
Preparo da missão

Julho (July)
Agosto (August)
Setembro (September)

Preparo da missão
Preparo da missão
Missão a Israel

PEDRO COSTA
Meses
(Months)
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Atividades
(Activities)
Contatos com empresas de saneamento e empresários
Contatos com empresas de saneamento e empresários
Contatos com empresas de saneamento e empresários
Webinar Brasil-Israel
Preparo da missão
Preparo da missão
Preparo da missão
Missão a Israel

HOWARD GUDELL
Meses
(Months)
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Atividades
(Activities)
Contatos com empresas nos EUA e em Israel
Contatos com empresas nos EUA e em Israel
Contatos com empresas nos EUA e em Israel
Webinar Brasil-Israel
Preparo da missão
Preparo da missão
Preparo da missão
Missão a Israel
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Possibilidades para o Futuro
Possibilities for the Future

Após a nossa visita em Israel, iremos atuar em quatro linhas de ações diferenciadas
nos próximos dois anos (2017 e 2018) (Fig. 03):
(a)
(b)

(c)
(d)

organização de uma missão a Israel, de caráter múltiplo (técnico-científicacomercial) a ser realizada no próximo mês de setembro de 2017;
promover um ou dois cursos de curta duração, com dia de campo para gestores
públicos, empresários e pesquisadores brasileiros em Israel; atrair alunos
brasileiros para realizarem pós-graduação “sensu strictu” (mestrado ou
doutorado) em Israel;
oferecer produtos “made in Israel” para consumidores em potencial no Brasil;
atrair empresas e investidores israelenses para investir em empresas no Brasil, em
parceria com empresários brasileiros.

Fig. 03 – Linhas de atuação do grupo “Caravana das Águas – Missão a Israel” (RMPC, The
Information Co., & SGI) para o biênio 2017-2018.
After our visit in Israel, we will be working during 2017 and 2018 following four different
objectives (Fig. 03):
(A) organization of a multiple-mission (technical-scientific-commercial) to Israel to be held next
September, 2017;
(B) to promote one or two short courses with a field day for public managers, entrepreneurs and
Brazilian researchers in Israel; To attract Brazilian students to carry out "sensu strictu" (master's or
doctorate) post-graduation in Israel;
(C) to offer "made in Israel" products to potential consumers in Brazil;
(D) to attract Israeli companies and investors to invest in companies in Brazil, in partnership with
Brazilian entrepreneurs.
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Conclusões
Final Remarks
A visita a Israel foi coroada de êxitos. Após uma semana no país, pudemos constatar
que existem inúmeras possibilidades de concretizar ações que possam trazer benefícios
mútuos para ambas as partes. Inicialmente, gostaríamos de destacar as inúmeras
possibilidades de capacitação de curta ou longa duração para pesquisadores e gestores
públicos brasileiros. Em Israel, existe uma associação muito rara de elevada competência
científica aliada a ótimas condições para realizar pesquisa de ponta com grandes chances de
aplicações práticas. Esses programas de treinamento podem estar acoplados a iniciativas
empresariais as mais diversas.
We evaluated this visit as a success. After a week in the country, we could see that there are
many possibilities to carry out actions that can bring mutual benefits to both parties. Initially, we would
like to highlight the numerous possibilities of short- or long-term training for Brazilian public researchers
and managers. In Israel, there is a very rare association of high scientific competence coupled with
excellent conditions for conducting top-level research with high chances of practical applications. These
training programs can be coupled with the most diverse business initiatives.

A seguir, fornecemos exemplos dessas possibilidades que podem gerar não somente
intercâmbio acadêmico e treinamento de recursos humanos como também bons negócios.
No primeiro deles (Fig. 04), podemos constatar que pesquisadores do Instituto Limnológico
situado às margens do Lago Kinneret (Mar da Galiléia) foram capazes de realizar simulações
que descrevem o ciclo anual de duas variáveis muito importantes para os sistemas lacustres:
fosforo total e biomassa de algas medida em conteúdo de carbono (Bruce et al. 2006). Porque
essas simulações são importantes para o Brasil? Aqui, nós temos florações intensas de
cianobactérias planctônicas na maioria dos nossos lagos e reservatórios. Esses eventos causam
uma série de problemas ambientais graves (intoxicação de animais com toxinas provenientes
das cianobacterias) e dificultam e encarecem o tratamento da água quando destinada a
consumo humano. Portanto, sistemas computacionais capazes de realizar esse tipo de
previsão constituem-se em um sonho que todo gestor público no Brasil gostaria de desfrutar
em suas instalações.
In the following paragraphs, we will introduce some examples of these possibilities that can
generate not only academic exchange and human resource training but also good business. In the first
one (Fig. 04), researchers from the Limnological Institute located on the shores of Lake Kinneret (Sea of
Galilee) were able to perform simulations describing the annual cycle of two very important variables for
the lacustrine systems: total phosphorus and Algae biomass measured as carbon content (Bruce et al.
2006). Why are these simulations important to Brazil? Here we have intense planktonic cyanobacterial
blooms in most of our lakes and reservoirs. These events cause a series of serious environmental
problems (intoxication of animals with toxins from cyanobacteria) and make it difficult and expensive to
treat water when destined for human consumption. Therefore, computational systems capable of
realizing this type of forecast are a dream that every public manager in Brazil would like to enjoy at their
facilities.
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Fig. 04 – Resultados de modelagem computacional mostrando a capacidade de se prever na
escala temporal a associação entre fósforo e o carbono presente nas algas presentes no Lago
Kinneret (Mar da Galiléia).

Atualmente, existe em todo o mundo, e o Brasil não foge a essa regra, uma tendência
firme das pessoas em adotar um consumo mais consciente bem como um modo de vida mais
sustentável. Dentre essas tendências, podemos citar o uso cada vez maior do transporte
público, a adoção da reciclagem ambiental, principalmente de água, instalação de sistemas de
captação de energia solar seja para aquecimento de água seja para produção de energia
elétrica, dentre outras.
Currently, it exists all over the world and Brazil does not escape this pattern, a trend for
adopting a more conscious consumption as well as a more sustainable way of life. Among these trends,
we can mention the increasing use of public transportation, the adoption of environmental recycling,
mainly water, installation of systems for capturing solar energy, whether for heating water or for the
production of electric energy, among others.

Israel é líder no segmento da sustentabilidade e pode oferecer soluções aos
brasileiros em praticamente todas as modalidades de vida sustentável. O consumo de legumes
e verduras cultivados através da técnica da agricultura orgânica é uma dessas tendências
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mundiais e que agora chega com muita força no Brasil. Apesar do forte apelo que essa prática
agrícola exerce em todas as pessoas com consciência ambiental mais aguçada, é preciso ter
muita atenção. As pesquisas do Dr. Dahan (Dahan, 2014), do Zuckenberg Institut for Water
Research (ZIWR), da Univ. Ben Gurion/ Negev mostram de modo muito claro que a prática da
agricultura orgânica, com uso intensivo da compostagem, pode levar a uma grande poluição
dos solos por nitrato, um nutriente que, quando em excesso na água, pode causar doenças
muito graves tais como o câncer no trato intestinal (Fig. 05).

Fig. 05 – Concentração de nitrato (NO3-N) em perfil de solo, mostrando o maior acúmulo desse
nutriente em agricultura orgânica.
Israel is a leader and can offer solutions to Brazilians in practically all forms of sustainable
living. The consumption of vegetables cultivated through the technique of organic agriculture is one of
these global trends and now it comes with great force in Brazil. Despite the strong appeal that this
agricultural practice exerts on all people with a sharper environmental awareness, it is necessary to pay
close attention. Research by Dr. Dahan of the Zuckenberg Institut for Water Research, Univ. By Ben
Gurion / Negev (Dahan, 2014) show very clearly that the practice of composting-intensive organic
agriculture can lead to great soil pollution by nitrate, a nutrient that when in excess in water can cause
very serious diseases such as Cancer in the intestinal tract (Fig. 05).

A minimização da poluição sub-superficial dos solos e a posterior remediação
depende do monitoramento confiável que forneça informações em tempo real sobre o estado
químico e hidrológico da água de percolação. Hoje, a maioria dos programas de
monitoramento da água do solo baseia-se em poços de observação que tiram amostras de
água subterrânea. Como tal, a identificação da poluição na água do poço é uma evidência clara
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de que os contaminantes já atravessaram a zona de percolação e se já se acumularam nas
águas subterrâneas. Infelizmente, pouco pode ser feito para remediar completamente os
aquíferos contaminados. Consequentemente, um programa de monitoramento eficaz que visa
proteger as águas subterrâneas contra a poluição potencial deve incluir tecnologias de
monitoramento da zona vadosa que forneçam informações sobre as propriedades hidrológicas
e químicas da água de percolação, muito antes que os contaminantes cheguem ao lençol
freático. O sistema de monitoramento da SensoilTM (Fig. 06), desenvolvido a partir das
pesquisas do Dr. O. Dahan (ZIWRS, Univ. Ben Gurion) fornece um aviso "aviso prévio" em
tempo real sobre a contaminação potencial do solo antes que os poluentes possam
comprometer águas subterrâneas de modo irreversível ou de modo muito custoso para ser
mitigado.

Fig. 06 – Sistema de monitoramento em tempo real do solo (zona de percolação) desenvolvido na Univ.
de Bem Gurion/Negev e que já encontra-se em fase de comercialização.
Minimization subsurface soil pollution and optimization of remediation efficiency depend on
reliable and effective monitoring tools that provide real-time information on the chemical and
hydrological state of the percolating water. Today, most monitoring programs are based on observation
wells that samples groundwater. As such, identification of pollution in well water is clear evidence that
the contaminants already crossed the vadose-zone and accumulated in groundwater (Fig. 06).
Unfortunately, only little can be done to fully remediate contaminated aquifers. Accordingly, effective
monitoring program that aims at protecting groundwater from potential pollution must include vadosezone monitoring technologies that provide real-time information on the hydrological and chemical
properties of the percolating water, long before contaminants reach the water table. Hence, efficient
and cost effective vadose-zone monitoring system provides "early warning" for potential contamination
that may risk groundwater.

O abastecimento de água municipal, empresas de produção de alimentos, hospitais,
edifícios residenciais ou mesmo empresas farmacêuticas podem ter suas atividades
gravemente afetadas por água contaminada devido à falta de monitoramento contínuo. A
Fluidsens™ analisa continuamente a água que essas instituições usam, detecta e adverte sobre
qualquer anormalidade seja na turbidez ou quando há contaminação microbiológica e/ou
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orgânica, em tempo real (Fig. 07). Não há necessidade de intervenção ou manutenção
humana. Fluidsens™monitora e testa água, e se um problema é detectado imediatamente
alerta você através do wifi incorporado, ele pode automaticamente parar o fluxo de água e
calibrar-se. O desenvolvedor, Fluidsens International Inc., solicitou patentes sobre várias das
inovações do sistema em 2015.
Municipal water supply, food production companies, hospitals, residential and office buildings and
pharmaceutical companies are affected by contaminated water due to lack of continuous monitoring.
Fluidsens continuously analyses water and detects and warns of any general turbidity and
microbiological and/or organic contamination on a real-time basis (Fig. 07). There is no need for human
intervention or maintenance. Fluidsens monitors and tests water, and if an issue is detected it
immediately alerts you via the inbuilt wifi, it can automatically stop the water flow and calibrate itself.
The developer, Fluidsens International Inc., applied for patents on several of the system’s innovations in
2015.

Fig. 07 – Sensor de qualidade microbiológica da água instalado na entrada de água de locais
onde exige-se um controle constante da quantidade de bacterias e de microorganismos
presentes na água. E: Info@Fluidsensinternational.com
Além da base científica e tecnológica, é importante destacar que as principais
companhias públicas de Israel responsáveis pela distribuição de água potável e tratamento de
esgotos possuem uma excelente gestão administrativa e operacional. O diagrama abaixo,
tomado da apresentação do Dr. Yoshua Yeres , da Jerusalem Water Authority (Hagihon Co
LTD.) introduz o conceito “smart water utility” que engloba todo um conjunto de modernas
técnicas de gestão de recursos hídricos (mensuração de consumo, tarifas, monitoramento,
segurança de dados, inclusão social, serviços digitais e sustentabilidade, dentre outros
aspectos) (Fig. 08).
In addition to the scientific and technological background, it is important to note that Israel's
main public companies responsible for potable water distribution and wastewater and sewage
treatment have excellent administrative and operational management. The diagram below, taken from
the presentation made by Dr. Yoshua Yeres of the Jerusalem Water Authority (Hagihon Co LTD)
introduces the concept "smart water utility" which encompasses a whole set of modern water resources
management techniques (intellingent tariffs, high frequency monitoring , Data security, social inclusion,
digital services and sustainability, among other aspects)(Fig. 08).
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Fig. 08 – Conceito de “smart water” que pressupõe não somente a adoção de uma série de
inovações tecnológicas, mas também pressupõe uma busca da equalização dos serviços
prestados a toda a sociedade, independente de raça, gênero, religião ou status social.

No caso da Jerusalem Water Authority, podemos destacar, dentre outros aspectos, o
uso intensivo de novidades tecnológicas tais como uso de hidroacústica e de sistemas
computacionais para monitoramento de vazamentos na rede; tecnologias avançadas para o
reparo de vazamentos, mensuração de consumo, controle de dados, etc. E não é só isso. Esta
companhia tem investido muito em boas práticas e novas metodologias também na área da
gestão administrativa. Não por acaso, a companhia tem aumentado as parcerias internacionais
em anos recentes. A figura abaixo procura ilustrar a interação entre essas duas abordagens
(Fig. 09).
In the case of the Jerusalem Water Authority, we can highlight, among other aspects, the
intensive use of technological innovations such as the use of hydroacoustics and computer systems to
monitor leaks in the network; Advanced technologies for leak repair, new consumption measurement
techniques, new methodologies for data control and internet security, etc. And it is not only that, the
company has invested heavily in good practices and new methodologies also in the area of
administrative management. Not surprisingly, the company has increased international partnerships in
recent years. The figure below seeks to illustrate the interaction between these two approaches (Fig. 09).
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Fig. 09 – Os desafios atuais enfrentados por toda companhia que atua na área de recursos
hídricos exigem abordagens diferenciadas e complementares. Pouco adianta a uma
corporação investir em tecnologia avançada se seus métodos administrativos não
acompanham esse progresso tecnológico.

A visão positiva que tínhamos antes dessa viagem sobre o modo como é feita a
governança das águas em israel foi amplificada após nossa experiência naquele país. Estamos
agora muito mais confiantes de que podemos contribuir para estreitar ainda mais as boas
relações de amizade entre os dois países e criarmos novas e profícuas oportunidades de
negócios e de capacitação de recursos humanos. Israel não eferece apenas tecnologia
avançada. Talvez mais importante do que isso, seja a integração dos setores público e privado
com os resultados da prioridade que essa nação vem dando à educação e à ciencia seja ela
pura ou aplicada. Acreditamos que Israel é um grande exemplo (fig. 10). Esperamos poder
mostrar essa realidade a um grupo seleto de brasileiros que podem, eles sim, minorar – de
fato - os efeitos da crise hídrica que o país atravessa (Pinto-Coelho & Havens, 2016).
The positive view that we had before that trip on how water governance is done in Israel was
amplified after our experience in that country. We are now much more confident that we can further
strengthen the existing good relations of friendship between Brazil and Israel. We can create not only
new and profitable business for both sides but also we can organize long lasting programs of human
resource training. Israel does not only offer advanced technology. Perhaps more important than this, the
integration of the public and private sectors with the results of high levels of education and science. We
believe that Israel is a great example (Fig. 10). We hope to be able to show this reality to a selected
group of Brazilians who can, in fact, alleviate the effects of the water crisis that this country is
experiencing (Pinto-Coelho & Havens, 2016).

Fig. 10 – Fatores que explicam a superação da ameaça de crise hídrica em Israel.
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Contatos em Israel
Contacts in Israel
Joshua Yeres
Senior Advisor for Business Development
Hagihon Company Ltd
The Jerusalem Regional Municipal Water & Waste Water Utility Ltd.
101 Hebron Road, Jerusalem, Israel
Joshua.Yeres@hagihon.co.il | +972.2.5651101 Direct +972.2.5651370
Gideon Gal
Israel Oceanographic & Limnological Research
Kinneret Limnological Lab.
POB 447
Migdal 14950 Israel
T: 972-4-6721444
C: 972-54-7260067
E-mail: gal@ocean.org.il
Yossi Yaacoby
Director of WaTech Div.
9 Lincoln St.
Tel Aviv 61120101 Israel
C: 972 50 574 8733
T: 972 3 6230894
E-mail: yyaacoby@mekorot.co.il
Diego Berger
Special Technical Projects Coordinator
9 Lincoln St.
Tel Aviv 61120101 Israel
C: 972-50-5708466
E-mail: dberger@mekorot.co.il
Mario Kummel
Water and Wastewater Senior Process Engineer
9 Lincoln St.
Tel Aviv 61120101 Israel
C: 972-50-3013864
T: 972-3-6230631
E-mail: mkummel@mekorot.co.il
Gal Joss
The Israel Export & International Institute
Manager, Water Sector
+972(54) 6899324
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+972(3) 5142808
E-mail: Galj@export.gov.il
Prof. Ofer Dahan
Zuckerberg Institute for Water Research
Ben-Gurion University of the Negev
Midreshet Ben Gurion, 84990, Israel
Tel: 972-8-659 6917
Fax: 972-8-659 6909
Cell Phone: 972-52-879 5888
E-mail: odahan@bgu.ac.il

Arnon Scheflan | President & CEO
Fluidsens International Inc.
703 Beechood Dr. Washington TWP NJ 07676
T: 917 310 2124
T: 201 777 4556
C: 201 390 9090
www.fluidsensinternational.com
Illan Aharon , CEO.
Kenotomi Co.
Israel
E-mail: operations@Kenotomi.com
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Organizadores
Organizers

Ricardo Motta Pinto Coelho
Dr. Rer. Nat., M.Sc., Biology B.Sc.
RMPC & Consultores em Recursos Hídricos
www.rmpcecologia.com
T: 031 5317 9793
C: 031 99638 4815
E-mail: rpcoelho@globo.com

Pedro Augusto Leite Costa
Honorary Consul of Brazil in Seattle
The Information Company
Cia da Informação
http://www.ciadainformacao.com.br/
T: 001 253 2189542
C:
E-mail: pedro@ciadainformacao.com.br

Howard Gudell
SGI – Global Business Advisors, LCC
www.sgiglobal.com
T:
E-mail: hg@sgiglobal.com
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Outros contatos relevantes
Marcos Brafman
Câmara Brasil Israel-Minas Gerais de Comércio e Indústria
T:
E: Marcos Brafman - Maxis <diretoria@maxis.com.br>

Boaz Albaranes
Cônsul de Israel em São Paulo
T:
E: Boaz.albaranes@israeltrade.gov.il
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