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1.- Introdução (Introduction) 

A maioria dos brasileiros aprende ainda na escola elementar que 

esse é um país das infinitas águas. Afinal, temos a maior bacia hidrográfica 

do mundo, ou seja, o complexo sistema fluvial do rio Amazonas. E não é só 

isso. Outro grande rio, em escala mundial, o rio Paraná nasce e corre uma 

boa extensão em território brasileiro. A esses dois sistemas fluviais, de 

importância global, o país ainda dispõe de vários outros grandes rios (com 

mais de 1.000 km de extensão), várias províncias ou distritos lacustres, o 

pantanal, uma das maiores wetlands de toda a biosfera. Esses superlativos 

lotam os livros das escolas elementares brasileiras. No entanto, essa 

realidade esconde uma outra, menos ufanista. O Brasil sofre com a 

crescente falta de água. E não é na Amazônia, nem na bacia do rio Paraná. 

A água está escassa nas maiores cidades do país, espalhadas pelo planalto 

central e pelo litoral Atlântico. Nessas regiões, onde se concentra a maior 

parte dos 250 milhões de brasileiros, graças às mudanças climáticas 

globais, ao mau uso das águas, e à falta de uma boa governança das águas 

está faltando água! 

English  

 Most Brazilians still learn in elementary school that this is a country 
of infinite waters. After all, we have the largest river basin in the world, that 
is, the complex river system of the Amazon River. This is not all. Another 
great river, on a world scale, the Paraná River is born and runs a good 
extension in Brazilian territory. Besides these two river systems of global 
importance, the country still has several other large rivers (over 1,000 km in 
length), several lake districts, the Pantanal, one of the largest wetlands in 
the entire biosphere. These superlatives fill the books of Brazilian 
elementary schools. However, this reality hides another, less proud. Brazil 
suffers from the growing lack of water. Water is scarce in the country's 
largest cities, scattered across the central plateau and the Atlantic coast. In 
these regions, where most of the 250 million Brazilians are concentrated, 



3 
 

thanks to global climate change, water misuse and lack of good water 
governance, there is a shortage of water! 

 

Um outro aspecto que muito típico da nação brasileira refere-se aos 

baixos índices de saneamento que a maioria da população brasileira 

desfruta. Inúmeras cidades não dispõem de sistemas de tratamento de 

esgotos e ainda é muito comum a existência de lixões em muitas cidades 

do país, mesmo aquelas com mais de 100 mil habitantes. Da mesma 

forma, será que devemos deixar de levar informações básicas sobre 

saneamento, esgotamento sanitário, coleta seletiva e reciclagem de lixo  

esperando que, num futuro distante, a coletividade alcance a percepção 

de que esse é o caminho a ser seguido? 

English  

 Another aspect that is very typical of the Brazilian nation refers to 
the low rates of sanitation affecting the vast majority of the Brazilian 
citizens. Numerous cities do not have wastewater and sewage treatment 
systems and it is still very common the existence of open dumps in many 
cities of the country, even those with more than 100 thousand inhabitants.  

 

A UNESCO, ciente da incapacidade dos países emergentes, tais 

como o Brasil, de prover uma educação de qualidade para a maioria dos 

seus cidadãos, em um curto horizonte de tempo, vem sugerindo a 

imediata adoção da chamada “educação popular” (Pinto-Coelho & 

Havens, 2015). Essa modalidade de educação não formal, é dirigida a 

públicos alvo específicos, usando também metodologias específicas, 

adaptadas a cada situação. Vários projetos de educação popular têm 

obtido grandes êxitos, induzindo as populações a uma rápida mudança de 
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comportamentos, como por exemplo, melhorando vários de seus 

indicadores ambientais.  

English  

 UNESCO, aware of the inability of emerging countries such as 
Brazil, to provide high quality education for most of its citizens in a short 
time horizon has been suggesting the immediate adoption of so-called 
"popular education" (Pinto-Coelho & Havens, 2015). This type of non-formal 
education is addressed to specific target audiences, using specific 
methodologies adapted to each situation. Several popular education 
projects have achieved great successes, inducing populations to rapidly 
change behaviors, such as improving several of their environmental 
indicators. 

 

Além de maiores investimentos em educação formal e não formal, o 

país carece de tecnologia, de maior intercâmbio com nações que estão 

vencendo o desafio de garantir água para as futuras gerações. 

English  

 In addition to greater investments in formal and non-formal 
education, the country lacks the technology, greater exchange with 
international partners that are winning the challenge of guaranteeing 
water for future generations. 

 

 

1.2 - Justificativa do projeto “Caravana das Águas”® 

A presente proposta “Caravana das Águas”® pretende ser um 

poderoso instrumento de educação popular e de intercâmbio 

internacional que tem como objetivo geral promover uma rápida 

mudança de comportamentos de diferentes grupos sociais no sentido de 
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melhorar os indicadores ambientais relativos a preservação e 

desenvolvimento sustentável de recursos hídricos.  

English  

 The present proposal "Caravana das Águas" ® aims to be a 
powerful instrument of popular education and international exchange 
whose general objective is to promote a rapid change in the behavior of 
different social groups in order to improve the environmental indicators 
related to the preservation and sustainable development of water 
resources. 

A “Caravana das Águas”® é, na realidade, um conjunto de várias 

caravanas e expedições, voltadas à execução de diferentes ações 

extensionistas específicas que podem ou não estar reunidas em um 

comboio de uma ou mais viaturas (ou mesmo não usar veículo algum, em 

alguns casos). A “caravana” deverá percorrer uma rota definida buscando 

não somente visitar trechos de rios mas sobretudo interagir com grupos 

sociais representativos (em termos sócio-ambientais) nas principais bacias 

hidrográficas do Brasil. 

English  

 The "Caravan of Waters"® is, in fact, a group of several caravans 
and expeditions, aimed to perform a series of specific extension actions that 
may or may not be embarked on one or more vehicles (or even using no 
vehicles at all, in some cases). The "caravana" should follow a defined route 
in order to visit not sections of rivers but moslty to interact with true 
representative social groups (in socio-environmental terms) in a given 
hydrographic basin of Brazil. 

Porquê fazer uma “Caravana das Águas”®? A resposta é simples. O 

Brasil começou a existir com as entradas e bandeiras. Ao contrário dos 

pioneiros que formaram os EUA, as caravanas organizadas pelos 

portugueses no Brasil não tinham como prioridade fundar uma nova 
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sociedade (Vianna Mogg). Elas eram destinadas a desbravar, colonizar e 

explorar o país. Somos o resultado dessas caravanas.  

English  

 Why launching the project "Caravana das Águas"®? The answer is 
simple. Modern Brazil began to exist with the “Entradas” e “Bandeiras” 
which were a set of huge and long excursions organized by the Portuguese 
crown in XVI, XVII and XVII centuries. Unlike the pioneers who formed the 
United States, the caravans organized by the Portuguese in Brazil did not 
have as priority to found a new society (opt cit. Viana Mogg). They were 
meant to clear, colonize and explore the country. We are the result of these 
caravans. 

No Brasil imperial, foram organizadas pelo imperador D. Pedro II, 

muitas caravanas científicas pelo interior do Brasil.  Darwin, Von Humbolt, 

Saint Hilaire, Warming estiveram no comando de algumas dessas 

caravanas. A maioria dessas expedições de naturalistas europeus (século 

XIX), e mesmo algumas mais recentes, tiveram seu foco principal na coleta 

de dados científicos. Pouca ou nenhuma atenção foi dada à relação do 

homem, do seu trabalho ou sustento com as águas que o circundam. A 

idéia que dominou todas essas caravanas era a de desbravar, coletar, 

conhecer para, depois, explorar não só os seus recursos naturais, mas 

também o povo que nessa terra vivia. 

English  

 During the imperial Brazil (1822-1889), D. Pedro II financed many 
scientific caravans that explored the interior of the country. Darwin, Von 
Humbolt, Saint Hilaire, Warmnig and many others (incl. Roosevelt, pres. of 
USA) were in charge of some of these caravans. Most of these expeditions 
of European or Western naturalists, and even more recent ones, have had 
their main focus on collecting scientific data. Little or no attention was paid 
to the relationship of man, his work and the use of water in the 
surroundings. The idea that dominated all these caravans was still to 
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collect, know and then to explore not only the available natural resources, 
but also the people who lived on this land. 

O atual projeto “Caravana das Águas”® pretende não somente 

difundir conhecimentos para aprimorar os usos múltiplos das águas no 

Brasil como também fazer um diagnóstico sobre os diferentes usos 

econômicos da água, seus impactos na qualidade e na disponibilidade da 

água nas diferentes bacias hidrográficas. Esses impactos serão analisados 

quantitativamente através de análises físico-químicas da água, sempre 

que possível em conjunto e com a concordância dos atores das cadeias 

produtivas envolvidas, buscando entender como e porque existem tais 

impactos e se é possível minorá-los a partir de iniciativas locais, a 

princípio.  O projeto diferencia de todos os anteriormente citados pelo 

fato de que ele se baseia no diálogo, no respeito mútuo e na troca de 

experiências, ao invés de chegar para impor novas tecnologias ou 

conhecimentos ao povo local. A caravana não irá chegar dando lições. 

Iremos contatar os atores regionais, as universidades, as escolas técnicas, 

as prefeituras, os vereadores para, juntos, programarmos as ações em 

cada município.  

English  

 The current project "Caravana das Águas" ® intends not only to 
disseminate knowledge to improve the multiple uses of water in Brazil but 
also to make a diagnosis about the different economic uses of water, its 
impacts on the quality and availability of water in the different river basins. 
These impacts will be analyzed quantitatively through physical-chemical 
analyzes of the water, whenever possible together and with the agreement 
of the actors of the productive chains involved, trying to understand how 
and why these impacts exist and if it is possible to reduce them from local 
initiatives. The project differentiates from all those previously cited by the 
fact that it is based on dialogue, mutual respect and exchange of 
experiences, rather than to impose new technologies or top-down 
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knowledge on the local people. The caravan will not arrive giving lessons. 
We will contact the regional actors, the universities, the technical schools, 
the city halls, the councilmen to jointly plan the actions in each municipality. 

 

2.0 Objetivos (Objectives) 

O projeto “Caravana das Aguas”® tem dois objetivos gerais: 

2.1- Percorrer algumas das principais bacias hidrográficas e os 
principais rios do Brasil para ali desenvolver uma série de ações 
extensionistas junto a diferentes públicos visando a melhoria do uso 
sustentável de recursos hídricos. As seguintes ações serão 
desenvolvidas:  

2.1.1-palestras e oficinas teórico práticos 

2.1.2- mini-cursos e dias de campo 

2.1.3- reuniões e encontros com tomadores de decisão e stack-
holders 

2.1.4- exposições técnico-científicas, eventos artísticos e outros 

2.1.5- participações em outros eventos e/ou cursos 

2.1.6 – Contatos com prefeito, vereadores e lideranças de 
movimentos sociais 

2.1.6 - outras ações específicas. 
 

English  

The "Caravana das Aguas" project has two general objectives:  

2.1- Go through some of the main river basins and the main rivers of 
Brazil to develop a series of extension actions with different publics 
aiming at improving the sustainable use of water resources. The 
following actions will be developed:  
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2.1.1-lectures and practical/theoretical workshops  

2.1.2- mini-courses and field days  

2.1.3 - meetings with decision makers and stack-holders  

2.1.4 - technical and scientific exhibitions, artistic events and other 

2.1.5- participation in other events and / or courses  

2.1.6 - Contacts with the mayor, councilors and leaders of social 
movements  

2.1.6 - other specific actions 

 

2.2 - Visitar outros países e regiões do globo com o objetivo de 
conhecer, atrair e eventualmente aplicar e adaptar as melhores 
técnicas de monitoramento, manejo e gestão das águas que ainda não 
são aplicadas no Brasil. Nesse sentido, pretende-se focar nos seguintes 
sub-objetivos:  

2.2.1 – novas formas e modelos de gestão das águas  

2.2.2- tratamento e remediação de acidentes nas águas  

2.2.3 – Sistemas de comando e controle 

2.2.4 – novas técnicas em irrigação 

2.2.5 – plantas de desalinização e uso de energias renováveis 

2.2.6- infra-estrutura e cadeias de suprimento 

2.2.7 – capacitação de recursos humanos 

2.2.8 – networking 

2.2.9 – consolidação de parcerias internacionais  
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English  

2.2 - To visit other countries and regions of the world with the objective 
of knowing, attracting and eventually applying and adapting the best 
techniques of monitoring, management and management of waters that 
are not yet applied in Brazil. In this sense, we intend to focus on the 
following sub-objectives: 

2.2.1 - water management,  

2.2.2- remediation and treatment,  

2.2.3 - command and control systems, 

2.2.4 – state of art of irrigation 

2.2.5 - desalinzation plants 

2.2.6- infrastructure and supply, etc. 

2.2.7 - human resources capacitation 

2.2.8 – networking 

2.2.9 - bi-national initiatives  
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3.- Porque Israel ?  
(Why visiting Israel?) 
 

 Segundo Samuel Taylor Coleridge, Israel pode ser definido em 

relação às águas. Ali, existe, segundo o auitor, “existe água em toda parte, 

mas nenhuma gota para beber."  Israel é limitado pelo Mar Vermelho e 

pelo mar Mediterrâneo. É o lar do mar de água doce da Galiléia e ainda 

possui o Mar Morto, o lago interior mais salgado da terra. Apesar de toda 

esta água, Israel tem lutado contra uma grave escassez de água potável 

desde a sua criação em 1948. Para sobreviver, os incentivos políticos e 

governamentais contribuíram para a criação de uma nova e florescente 

indústria de tecnologias da água. De irrigação por gotejamento, passando 

pela reciclagem de água, recuperação, reúso de águas residuais e 

chagando à dessalinização, Israel tornou-se uma força pioneira no mundo 

inteiro, apelidado por alguns como o "Vale do Silício" das tecnologias da 

água. À medida que mais e mais países em todo o mundo enfrentam 

escassez de água, a experiência e a indústria de Israel são vistas com 

crescente interesse internacional. 

English  

It makes you think of the famous line from Samuel Taylor Coleridge’s 
The Rime of the Ancient Mariner, “Water, water everywhere, nor any drop 
to drink.” – Israel is bordered by the Red Sea and the Mediterranean Sea; is 
home to the freshwater Sea of Galilee and the saltiest sea on earth, the 
Dead Sea. Rivers and springs run through the country. And yet, despite all 
this water, Israel has been battling a severe shortage of potable water since 
its inception in 1948. To survive, policy and government incentives have 
contributed to the creation of a new and flourishing industry of water 
technologies. From drip irrigation, to water recycling, reclamation, 
wastewater reuse and desalination, Israel has become a pioneering force 
worldwide, nicknamed by some as the ‘Silicon Valley’ of water technologies. 
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As more and more countries around the world face similar water shortages, 
Israel’s expertise and industry are growing fast. 

A seguir, apresentamos uma lista das dez principais empresas que 

formam a espinha dorsal da indústria de água do país. São empresas que 

possuem uma reputação mundial, com soluções testadas e aprovadas 

pelo mercado. Não é a toa que as empresas ligadas à agua em Israel foram 

responsáveis por uma grande fatia dos US$ 1,4 bilhão de dólares que 

Israel exportou em 2008. 

English  

We will list bellow a list of top 10 companies which form the 
backbone of water business in Israel. They deserve a worldwide recognition 
since their products and solutions are tested and accepted by the 
international market. These companies are the source of the local water 
technology industry’s claim to fame and were responsible for a large chunk 
of the country’s $1.4 billion in exports in 2008. 

 

3.1 - Mekorot Group 

 Mekorot, é a companhia nacional de água de Israel. Ela é 

responsável pelo próspero mercado de exportação de água. Sendo uma 

empresa estatal, ela vem enfrentando os enormes desafios de garantir a 

segurança hídrica do país nos últimos 70 anos. A Mekorot fornece 90% da 

água potável de Israel e administra cerca de 80% de seus suprimentos de 

água. Ela se serve de água dessalinizada, da eficaz recuperação de águas 

servidas, novas soluções de engenharia de projeto de água, sementes de 

nuvens, segurança da água e qualidade da água. Sua subsidiária EMS 

Mekorot Projects fornece soluções em planejamento de obras de água, 
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instalação, testes, tratamento de esgoto, dessalinização, melhoria de 

chuva e muito mais. A segunda subsidiária da Mekorot, a Mekorot 

Development and Enterprise, oferece soluções de água na concepção, 

estudos de viabilidade, gestão de projetos e construção, operação e 

manutenção de instalações de tratamento. Recentemente, assinou um 

acordo de MOU com uma empresa na Califórnia e planeja fornecer 

soluções de dessalinização para o sul da Califórnia. 

English  

Mekorot, Israel’s national water company, is responsible for today’s 
thriving water export market. It is wholly owned by the government and for 
the past 70 years has managed the country’s environmental and security 
challenges in the area of water. A powerhouse in desalination, water 
reclamation, water project engineering, cloud seeding, water safety and 
water quality, Mekorot supplies 90 percent of Israel’s drinking water and 
manages about 80% of its water supplies. Its subsidiary EMS Mekorot 
Projects supplies solutions in water works planning, installation, testing, 
sewage treatment, desalination, rain enhancement and more. 

Mekorot’s second subsidiary Mekorot Development and Enterprise offers 
water solutions in design, feasibility studies, project management, and 
construction, operation and maintenance of treatment facilities. It recently 
signed an MOU agreement with a company in California and plans to 
provide desalination solutions for southern California. 

Mekorot Visitor´s Centre 
Beit Netofa Valley, north of the Movil intersection   
(Entrance via Road 784 next to Kibbutz Hanaton) 
http://www.mekorot.co.il/Eng/newsite/Pages/default.aspx  

  

http://www.mekorot.co.il/Eng/Pages/default.aspx
http://www.israel21c.org/israels-top-ten-water-technology-companies/environment/israels-water-tech-hits-the-valley
http://www.mekorot.co.il/Eng/newsite/Pages/default.aspx
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3.2 -  Netafim 

 Quando cada gota conta, por que não usar essa água diretamente 

nas as raízes das plantas onde a ela é necessária? Nada mais. Foi a 

empresa israelense Netafim que inventou a irrigação por gotejamento - 

possivelmente um dos desenvolvimentos mais significativos da 

agrotecnologia atual. Essa importante descoberta é devida a um 

engenheiro da empresa que descobriu que uma havia uma árvore enorme 

em pleno deserto. Uma inspeção mais cuidadosa do local revelou que essa 

árvore era alimentada por um gotejamento a partir de uma tubulação de 

água. Hoje, a empresa é líder global em irrigação por gotejamento, 

fornecendo soluções de baixa e alta tecnologia para países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. A empresa também está buscando novas soluções 

sustentáveis para ajudar a cultivar mais eficientemente os 

biocombustíveis.  

English  

When every drop counts, why not deliver water straight to the roots 
where the water is needed; nothing more and nothing less? Israeli company 
Netafim invented drip irrigation – possibly one of the most significant 
developments in agrotechnology today – when an engineer discovered that 
an abnormally large tree growing in the desert was fed by a drip in a water 
pipe. The company is a global leader in drip irrigation, supplying both low 
and high tech solutions in developed and developing nations. The company 
is also looking to new sustainable solutions to help to grow biofuel crops 
more efficiently. 

Netafim Ltd. Corporate Headquarters 
Derech Hashalom 10, 
Tel Aviv, Israel 67892 
Tel: 972 - 8 - 6474747 
Fax: 972 - 8 - 6473983 
www.netafim.com/contact-us  

 

http://www.netafim.com/
http://www.netafim.com/contact-us
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3.3 - Arad Group 

  A maioria dos cidadãos dos EUA ou Canadá possuem em suas casas 

medidores de água fabricados pelo grupo Arad. A companhia é 

propriedade de um kibutz sendo especializada no projeto, no 

desenvolvimento e na manufatura de medidores de água da precisão para 

o uso doméstico, em estações de tratamento de água, na irrigação e em 

várias companhias concessionárias de água em torno do mundo. A 

empresa acaba de adquirir uma companhia espanhola hidrômetros por 

cerca de US $ 10 milhões. Recentemente, ela desenvolveu um novo avião 

pilotado remotamente (drone), que tem como objetivo identificar 

vazamentos de água nas redes de água urbanas. 

 

English  

If you live in the US or Canada, there is a good chance that your water 
meter was made by Arad Group. The kibbutz-owned company specializes in 
the design, development and manufacture of precision water meters for 
domestic use, waterworks, irrigation and water management companies 
around the world. The company just purchased a Spanish water meter 
company for about $10 million, and it recently developed a new drone plane 
aims to pinpoint water leaks on the ground from up in the sky. 

Arad Measuring Technologies Ltd 
HaMada street, Yokneam Elite 2069206,  
Israel 
http://arad.co.il/contact-us/  

  

http://www.arad.co.il/
http://www.israel21c.org/israels-top-ten-water-technology-companies/environment/a-drone-that-hones-in-on-leaky-pipes-at-home
http://www.israel21c.org/israels-top-ten-water-technology-companies/environment/a-drone-that-hones-in-on-leaky-pipes-at-home
http://arad.co.il/contact-us/
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3.4 -  IDE Technologies 

  A IDE é uma das é a empresas que fazem de Israel um líder mundial 

em tecnologia de dessalinização. A IDE já construiu cerca de 400 plantas 

de dessalinização em todo o mundo. Ele dirige uma das maiores 

instalações de dessalinização do mundo fora da costa de Israel na cidade 

de Ashkelon, e também em Hadera. Recentemente, a empresa também 

ganhou um concurso para construir e operar uma nova unidade de 

dessalinização em Soreq, que será a maior do gênero no mundo. A 

empresa está operando desde 1965, quando foi fundada pelo governo de 

Israel. Hoje, ela é especializada em outros segmentos além da 

dessalinização e também está trabalhando com tratamento de águas 

residuais, bombas de calor e na produção de gelo e máquinas de neve. A 

IDE é agora está privatizada e é controlada pelos grupos Israel Chemical e 

Delek. 

English  

IDE is the company that makes Israel a world leader in desalination 
technology, having built some 400 desalination plants around the world. It 
runs one of the world’s largest desalination facilities off Israel’s coast in the 
town of Ashkelon, and also at Hadera. Recently, the company also won a 
tender to build and operate a new desalination plant in Soreq, which will be 
the largest of its kind in the world. The industrial company has been in 
business since 1965 when it was founded by the government. Today it 
specializes in more than desalination, also working with wastewater 
treatment, heat pumps and in producing ice and snow machines. IDE is now 
privately owned by Israel Chemical and the Delek Group.  

IDE Technologies 
Hamatechet St. Hasharon Industrial Park 
P.O.Box 5016, Kadima 6092000,  
Israel 
Tel: +972-9-8929-777 
Fax: +972-9-8929-716 
http://www.ide-tech.com/company-profile/global-offices/  

http://www.ide-tech.com/
http://www.ide-tech.com/company-profile/global-offices/
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3.5 - Tahal Consulting Engineers 

 Trata-se da maior empresa de consultores de engenharia hidráulica 

da Israel. A Tahal é classificada como uma empresa “top” nesse segmento 

em todo o mundo. No negócio desde 1961, a Tahal executa projetos com 

clientes particulares e municipais tanto localmente como no exterior. A 

empresa mantém estreitos laços com as principais instituições 

internacionais, incluindo o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD) e as agências das Nações Unidas (UNESCO, FAO, 

etc.). A  Tahal é especialista em gestão de recursos hídricos, 

desenvolvimento agrícola, oferendo soluções para tratamento de esgoto e  

no saneamento em geral. Atua ainda na proteção ambiental em estradas e 

rodovias, na engenharia naval, em parques industriais e muito mais. 

English  

Israel’s largest firm of water engineering consultants, Tahal Consulting 
Engineers is ranked as the top of its kind in the world. In the business since 
1961, Tahal runs projects with private and municipal clients both locally and 
abroad. The company maintains close ties with leading international 
institutions including the World Bank, the Inter-American Development 
Bank and United Nations agencies. Tahal specializes in water resource 
management, agricultural development, sewage and sanitation, 
environmental protection, roads and highways, marine engineering, 
industrial parks and more. 

TAHAL GROUP 
TAHAL BUILDING. 5  
ARIK EINSTEIN OR YEHUDA  
6037505 ISRAEL 
TEL: +972-3-6924635 
FAX: +972-3-6968814 
E-MAIL: TAHAL@TAHAL.COM  
http://www.tahal.co.il /    

 

  

http://www.tahal.co.il/Templates/Homepage/Homepage.aspx?FolderID=11&lang=en
http://www.tahal.co.il/Templates/Homepage/Homepage.aspx?FolderID=11&lang=en
mailto:TAHAL@TAHAL.COM
http://www.tahal.co.il/


18 
 

3.6 - Amiad Filtration Systems 

 

 A empresa é especializada em filtragem de água potável. Ela 

orgulha-se de não usar nenhum produto químico e nenhum polímero em 

um processo eficiente. Fundada em 1962, a empresa mantém um 

escritório norte-americano na Califórnia e fornece tecnologias de 

filtragem de água ambientalmente saudáveis vários continentes. Ela 

também fornece soluções especiais para instalações offshore e na 

indústria automotiva. 

English  

A company that specializes in drinking water filtration, Amiad Filtration 
Systems prides itself on using no chemicals and no polymers in an efficient 
process. Founded in 1962, the company maintains a North American office 
in California and provides environmentally sound water filtration 
technologies on every continent from Antarctica to Australia. It also 
provides special solutions for offshore installations and the automotive 
industry. 

Amiad Water Systems Ltd. 
D.N. Galil Elyon 1 
1233500 
Tel: 972 4 6909500 / 972 4 8141159 
E-mail: info@amiad.com 
ISRAEL 
http://www.amiad.com/contacts.asp  

 

  

http://www.amiad.com/
http://www.amiad.com/
mailto:info@amiad.com
http://www.amiad.com/contacts.asp
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3.7 - Bermad 

 A Bermad especializa-se em tubos, válvulas e no seu controle. Atual 

globalmente, oferecendo uma série de soluções para o controle e 

gerenciamento de suprimentos de água, com foco em sua tecnologia de  

de controle de válvulas. Trabalhando em prédios, usinas de tratamento de 

água nos municípios, nas centrais elétricas e no setor privado, a 

impressionante gama de atividades de Bermad inclui tecnologia de 

irrigação por gotejamento, aspersores, micro jatos e irrigação em estufa, 

além de ferramentas para jardinagem comercial e residencial 

Necessidades de irrigação. A empresa também atua na proteção contra 

incêndio. A empresa é referência mundial em sistemas de medição de 

água sendo a responsável pela criação de neve para os Jogos Olímpicos de 

Inverno de 2006.  

English  

Bermad specializes in pipes, valves and how to control them. Serving its 
customers globally, the company offers a number of solutions for the 
control and management of water supplies anywhere, based on its control-
valve technology.Working in high-rise buildings, water works plants in 
municipalities, at power stations and in the private sector, Bermad’s 
impressive range of activity includes drip irrigation technology, sprinklers, 
micro-jets and greenhouse irrigation, as well as tools for commercial and 
residential gardening irrigation needs. The company also applies itself to 
fire protection and water metering and was instrumental in creating snow 
for the 2006 Winter Olympics. 

BERMAD CS. Ltd. 
Kibbutz Evron, 2280800 
Phone: +972 4 985 5311 
Fax: +972 4 985 5356 
E-mail: info@bermad.com  
http://www.bermad.com  

 

http://www.bermad.com/
http://www.israel21c.org/israels-top-ten-water-technology-companies/technology/torino-olympics-saved-by-israeli-snow-making-technology
http://www.israel21c.org/israels-top-ten-water-technology-companies/technology/torino-olympics-saved-by-israeli-snow-making-technology
mailto:info@bermad.com
http://www.bermad.com/
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3.8 - Arkal 

 A Arkal está se tornando uma líder mundial na limpeza eficiente e 

filtragem de água. A empresa vem trabalhando em países como Argentina, 

Turquia e Espanha. A empresa atua em fábricas de plásticos e na indústria 

de aquicultura e pesca, e está fornecendo soluções de aspersão para 

aumentar a eficácia da irrigação. 

English  

Efficient cleaning and filtering of water is the name of the game in water 
management and Arkal is fast becoming a world leader in the field, working 
with countries like Argentina, Turkey and Spain.The company is active in 
plastics plants and in aquaculture and fisheries industries, and is providing 
sprinkler solutions to increase the effectiveness of irrigation. 

Arkal Plastic Products 
Emek Hayarden 
15135 
Israel 
Tel: +972 4 670-3326 
Fax: +972 4 670-3321 
bennyg@arkal-plastic.com 
http://www.arkal-plastic.com/contact.asp   
 
 

  

http://www.arkal-filters.com/news.html
mailto:bennyg@arkal-plastic.com
http://www.arkal-plastic.com/contact.asp
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3.9 - Global Environmental Solutions (GES) 

 A GES projeta as estações de tratamento de água (ETA´s) e esgoto 

ETE´s) e também pode construí-las e operá-las em áreas industriais, nas 

cidades e também plantas destinadas ao tratamento de efluentes 

originários na agricultura. A GES foi criada por uma fusão de três empresas 

veteranas de água israelenses: Italchem Ayalon, Aniam e Chemitaas. A 

empresa adquiriu a Texma, que é especializada em adesivos industriais, 

lubrificantes e produtos químicos para o tratamento de metais, e a Argad, 

uma empresa de tratamento de águas residuais. A super-empresa GES 

oferece um repertório completo de soluções de água para empresas 

químicas, fábricas e municípios e especializada em indústrias de 

alimentos, bebidas e hotelaria. 

English  

GES designs water and wastewater plants and can also build and operate 
them in industrial areas, in cities and for agriculture. 
GES was created by a merger of three veteran Israeli water companies: 
Italchem Ayalon, Aniam, and Chemitaas. The company acquired Texma, a 
firm specializing in industrial adhesives, lubricants and chemicals for 
treating metals and Argad, a wastewater treatment company.The super-
company GES offers a full repertoire of water solutions for chemical 
companies, factories and municipalities and specializes in the food, 
beverage and hospitality industries. 

GES Headquarters 
POB 2408, Akko Industrial Zone Akko, 24123 
Israel 
Tel: +972 4 9876107 
Fax: +972 4 9876133 
Email: info@ges.co.il 
http://ges.co.il/ 

 

  

http://www.ges.co.il/index.php?tlng=english
http://www.ges-texma.co.il/index2.php?id=1&lang=ENG
http://www.argad.co.il/english/cat8.htm
mailto:info@ges.co.il
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3.10 – Miya 

 Embora ainda não tenha se consolidado no mercado, a Miya é uma 

empresa ambiciosa fundada pela multimilionária israelense Shari Arison. A 

iniciativa de US $ 100 milhões, criada em 2006, tem como objetivo 

enfrentar o problema da perda de água urbana em todo o mundo. Miya 

está adquirindo uma base de empresas e consultores para oferecer 

soluções prontas para uso “turnkey”, serviços e consultoria para gerenciar 

e corrigir tubos com vazamento e economizar bilhões de dólares 

anualmente. 

English  

While it has yet to prove itself, Miya is an ambitious business venture 
founded by Israeli billionaire Shari Arison. The $100 million initiative, which 
was set up in 2006, aims to tackle the problem of urban water loss around 
the world. Miya is acquiring a base of companies and consultants to offer 
turnkey solutions, services and consulting to manage and fix leaky pipes and 
save billions of dollars annually. 

Miya – Arison Group 
Avenue J.F Kennedy 
L-1855 Luxembourg (EU) 
Tel: +352  42 71 71 3247 /  +972-3-777-9800 
Fax: +352  421961 /   +972-3-777-9801 
Email: Info@miya-water.com  
http://www.miya-water.com/pt/contact-us/contact-us  

 

http://www.miya-water.com/
http://www.israel21c.org/israels-top-ten-water-technology-companies/social-action/israeli-heiress-says-goodbye-to-wasted-water-with-miya
mailto:info@miya-water.com
http://www.miya-water.com/pt/contact-us/contact-us
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Fig. 2- Posição geográfica das empresas MEKOROT, NETAFIM, ARAD e TAHAL que estão localizadas na 
região metropolitana de Tel Aviv. 
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3.11 - Universidades e Centros de Pesquisa  
(Universities and Research Centers) 
 

Além das empresas citadas acima, Israel possui inúmeras universidades 

e centros de pesquisa dedicados à gestão dos recursos hídricos. A seguir, 

destacamos dois desses centros que possuem ampla experiência em 

contatos binancionais. 

    Technion Israel Institute of Technology, Grand Water Research 
Institute (GWRI), Haifa 
http://menanwc.org/about-network/current-members/technion-

israel-institute-technology-grand-water-research-institute   

  Zuckerberg Institute of Water Research (ZIWR), Ben Gurion 
University, Beersheva, \ 
http://in.bgu.ac.il/en/bidr/ziwr/Pages/default.aspx 

 

English 

Israel has some well-known Universities and R&D programs with excellent 

water management programs.  The following two would probably be best 

for you to visit as they already have worldwide cooperation agreements and 

would have interest in the mission. 

  Technion Israel Institute of Technology, Grand Water Research 
Institute (GWRI), Haifa 
http://menanwc.org/about-network/current-members/technion-

israel-institute-technology-grand-water-research-institute  

  

Zuckerberg Institute of Water Research (ZIWR), Ben Gurion 
University, Beersheva, \ 
http://in.bgu.ac.il/en/bidr/ziwr/Pages/default.aspx 
  

 

  

http://menanwc.org/about-network/current-members/technion-israel-institute-technology-grand-water-research-institute
http://menanwc.org/about-network/current-members/technion-israel-institute-technology-grand-water-research-institute
http://in.bgu.ac.il/en/bidr/ziwr/Pages/default.aspx
http://menanwc.org/about-network/current-members/technion-israel-institute-technology-grand-water-research-institute
http://menanwc.org/about-network/current-members/technion-israel-institute-technology-grand-water-research-institute
http://in.bgu.ac.il/en/bidr/ziwr/Pages/default.aspx
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4.0 Evento 

 

 

LINK: http://watec-israel.com/ 

 

O evento 

WATEC Israel 2017 é um evento de primeira classe em nível 

internacional. O evento tem por objetivo central promover o intercâmbio 

de informações entre pesquisadores, empresários dos setores industriais e 

de prestação de serviços bem como gestores públicos (tomadores de 

decisões). É um ambiente ideal para a promoção não só de encontros mas 

principalmente bons negócios. 

 

Exhibition & Conference 

WATEC Israel 2017 is an international professional exhibition that 
offers a meeting place for manufacturers, researchers, investors, 
academics, purchasers and decision-makers representing both local and 
international businesses. 
 

Onde e quando 

O evento acontecerá entre 12 e 14 de setembro de 2017 no Centro 

de Convenções de Tel Aviv. Esse centro de convenções está localizado em 

um ponto estratégico dentro da metrópole com acesso fácil e rápido de 

qualquer ponto de Israel. As maiores autopistas e rodovias (Autopista de 

http://watec-israel.com/


26 
 

Avalon, Kvish Geha, Kvish Há´Hof)permitem um fácil acesso. A rede de 

transportes públicos (ônibus e trem) pode ser acessada facilmente a pé. 

 

When and Where 

The event will be hold in September 12-14, 2017  at the Tel Aviv 
Conference Center. This convention center is located at the most strategic 
spot in the metropolis, which allows for quick and easy access to it from any 
spot in Israel. The major traffic arteries (Ayalon Freeways, Kvish Geha, Kvish 
Ha’Hof, Kvish Hamesh) flow directly to it, the nearest train station is located 
within walking distance of the venue, as well as plentiful bus stations 
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5.0- Cronograma (Timetable) 
 

A duração da missão dentro de Israel será de 7 dias. Os quatro 

primeiros dias serão inteiramente dedicados às visitas e reuniões técnicas. 

Os três dias restantes serão dedicados a conhecer o país.  

English  

We estimate the trip, in Israel and not counting international travel, 
to be about 7-8 days—3 for touring, 4 for meetings and site visits 
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Day 1 to 4: Programação Oficial  
(Official meetings) 

Day 1:  

Day 2: 

Day 3: 

Day 4:  
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Dias 5-8 

 (Days 5-8): Conhecendo Israel 

 (Touring) 

Dia 5: Um dia inteiramente dedicado a cidade de Jerusalém, incluindo o 
Museu do Holocausto (Yad Museum) e algumas das atrações importantes 
tais como o Windmill. 

Dia 6: Um dia dedicado à Galiléia/Nazeré/Tibério/Colinas de Golan e uma 
visita a fronteira do Líbano ou da Síria. Um jantar no Lago Kinnereth (Mar 
da Galiléia) 

Dia 7: Visita ao Mar Morto (o ponto mais profundo da suporfície terrestre 
do Globo) e Masada, o monte onde ficava o palácio do Rei Herodes. 

 

English  

Day 5: One full day to visit the new city of Jerusalem including Holocaust 
museum (Yad Vashem), Israel national museum, Shrine of the book, Knesset 
(Parliament) and some of the beautiful historic neighborhoods including the 
famous Windmill. 

Day 6: One full day in Northern Galilee/Nazareth/Tiberius/Golan Heights 
and travel to the Lebanon or Syrian Border.  Probably will have a dinner on 
or near the Sea of Galilee.  

Day 7: Visit to the Dead sea (lowest point on earth with spectacular 
geological formations) and Masada, the ancient hilltop palace of King 
Herod.  
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6.0 - Orçamento 

 (Budget)  

O custo per capta será de US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

dólares) excluindo a passagem. Nesse montante, estão incluídos os custos 

de transporte, hospedagem e alimentação. 

Os hotéis em Israel são caros, especialmente em Jerusalém e Tel 

Aviv. A diária oscila entre 250 e 300 dólares americanos, incluindo a 

alimentação matinal. O café da manhã nesses hotéis é famoso pela fartura 

e diversidade de opções oferecidas aos hóspedes.  

O almoço será servido às custas da empresa enfitriã, na maioria dos 

casos.  

A comissão organizadora ainda deverá negociar para baixo os 

preços acima. 

English  

Excluding airfare, cost of tours and admissions to sites, and internal 
transportation, I would estimate USD around $2,500 for hotels and food 
(per capta).   

Israeli hotels are expensive, especially in Jerusalem and Tel Aviv.  I 
would estimate between USD 250-300/night. But that includes a full 
famous Israeli breakfast of everything under the sun, cooked to order. 

We will probably be entertained with lunch at most places we visit; so 
that should reduce the individual budget somewhat. 

We may be able to get the cost down through negotiation with some 
of the providers. 
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7.0 – Público-alvo 
 (Target candidates) 
 

De acordo com as Leis 9.433 /9.984 que regulamentam a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, os Comitês de bacia hidrográficas e as 

Agências de Água são responsáveis, respectivamente, pela definição e 

pela implementação (ex: cobrança pelo uso da água) da governança das 

águas em sua jurisdição (Fig. 1). 

 

English  

According to Law 9.433 that introduced in the country National 
Water Resources Policy, the Watershed committees & Water Agencies are 
responsible, respectively, for the definition and implementation (eg 
charging for water use) of water governance in each hydrographic 
catchment of Brazil (Fig. 1). 
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Fig. 01 – Articulação dos diferentes níveis de governo, atuação dos comitês de bacia e agências de água 
bem como dos diferentes “stackholders” envolvidos na Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 
9.433). 

 
5.1 – Agentes de comitês de bacias hidrográficas do estado de Minas 
Gerais (http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridMinas.aspx ) 
 

SIGLA COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA 

POP. MUN. CONTATO 

MG1 CBH do Rio das Velhas 4.570.000 52 cbhvelhas@cbhvelhas.org.br 

MG2 CBH do Rio Paraopeba  1.120.000 48 contato@cibapar.org.br 

MG3 CBH do Rio Piracicaba 760.000 21 baciapiracicaba@gmail.com 

MG4 CBH do Rio Santo Antônio  194.000 29 cbhsantoantonio@yahoo.com.br 

MG5 CBH do Rio Piranga 701.000 78 cbh.piranga@yahoo.com.br 

MG6 CBH do Rio Sapucaí 586.000 49 cbhsapucai@cbhsapucai.org.br 

MG7 CBH do Rio Araçuaí 302.000 25 jq2comitedebacia@yahoo.com.br 

MG8 CBH dos Afluentes Mineiros 
do Baixo Rio Grande  

538.000 20 cbh@cbhbaixoriogrande.org.br 

MG9 CBH dos Afluentes Mineiros 
do Médio Rio Grande  

313.000 26 cbhgd7@gmail.com 

MG10 CBH dos Rios 
Jaguari/Piracicaba (SP)  

64.000 5 comitepcj@ambiente.sp.gov.br 

http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridMinas.aspx
http://www.cbhvelhas.org.br/
http://www.aguasdoparaopeba.org.br/
http://www.cbhpiracicaba.org.br/
http://www.cbhsantoantonio.org.br/
http://www.cbhpiranga.org.br/
http://www.cbhsapucai.org.br/
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-jequitinhonha/jq2-cbh-do-rio-aracuai
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd8-cbh-afluentes-mineiros-do-baixo-rio-grande
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd8-cbh-afluentes-mineiros-do-baixo-rio-grande
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd7-cbh-afluentes-mineiros-do-medio-rio-grande
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd7-cbh-afluentes-mineiros-do-medio-rio-grande
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-piracicaba-e-jaguari/pj1-cbh-dos-rios-piracicabajaguari
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-piracicaba-e-jaguari/pj1-cbh-dos-rios-piracicabajaguari
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MG11 CBH do Rio Pará 767.000 34 cbhpara@uol.com.br 

MG12 CBH do Rio Mosquito  118.000 13 cbhmosquito@yahoo.com.br 

MG13 CBH Mineira do Rio Paracatu 282.000 17 cbhparacatu@yahoo.com.br 

MG14 CBH do Rio Verde  460.000 31 cbhverde@yahoo.com.br 

MG15 CBH do Entorno do Lago de 
Furnas  

734.000 49 cbhfurnas@alago.org.br 

MG16 CBH do Rio Caratinga 309.000 33 cbhcaratinga@gmail.com 

MG17 CBH dos Afluentes do Alto 
São Francisco  

228.000 29 cbhsf1@yahoo.com.br 

MG18 CBH dos Rios Jequitaí e Pacuí  274.000 29 cbhjequitaiepacui@yahoo.com.br 

MG19 CBH dos Afluentes Mineiros 
do Baixo Paranaíba 

228.000 20 cbhpn3@amvapmg.org.br 

MG20 CBH do Rio Suaçuí 585.000 41 cbhsuacui@gmail.com 

MG21 CBH das Águas do Rio 
Manhuaçu  

321.000 29 cbhmanhuacu@hotmail.com 

MG22 CBH do Entorno da Represa 
de Três Marias  

172.000 23 comitecbhsf4@comlago.org.br 

MG23 CBH do Rio Dourados 465.000 24 cbhamap.pn1@hotmail.com 

MG24 CBH Mineiro do Rio Urucuia  90.000 18 cbhurucuia@yahoo.com.br 

MG25 CBH dos Afluentes Mineiros 
dos Rios Pomba e Muriaé  

826.000 68 compecbhmg@gmail.com 

MG26 CBH dos Afluentes Mineiros 
dos Rios Preto e Paraibuna  

625.000 30 cbhpretoeparaibuna@ymail.com 

MG27 CBH dos Afluentes Mineiros 
dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo  

412.000 24 cbh.mogipardo@yahoo.com.br 

MG28 CBH do Rio Araguari 884.000 21 cbh@cbharaguari.com.br 

MG29 CBH do Alto Rio Grande  102.000 34 comitegd1@yahoo.com.br 

MG30 CBH Vertentes do Rio Grande  569.000 42 cbhvertentesgd2@gmail.com 

MG31 CBH do Médio e Baixo 
Jequitinhonha  

407.000 34 comitecbhjq3@gmail.com 

MG32 CBH dos Afluentes Mineiros 
do Médio São Francisco  

273.000 26 aldamssouza@hotmail.com 

MG33 CBH do Rio Mucuri 295.000 19 cbhmucuri@outlook.com 

MG34 CBH dos Afluentes Mineiros 
do Alto Jequitinhonha  

104.000 26 cbh.jq1@gmail.com 

MG35 CBH do Rio São Mateus 101.000 16 cbhsm1@hotmail.com 

 

http://www.cbhpara.org.br/
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-pardo/pa1-cbh-do-rio-mosquito-e-demais-afluentes-mineiros-do-rio-pardo
http://agbpeixevivo.org.br/index.php/comites/cbhs-estaduais/cbh-rio-paracatu.html
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd4-cbh-do-rio-verde
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd3-cbh-do-entorno-do-reservatorio-de-furnas
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd3-cbh-do-entorno-do-reservatorio-de-furnas
http://www.cbhcaratinga.org.br/
http://altosaofrancisco.org.br/
http://altosaofrancisco.org.br/
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-sao-francisco/sf6-cbh-dos-rios-jequitai-e-pacui
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-paranaiba/pn3-cbh-afluentes-mineiros-do-baixo-paranaiba
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-paranaiba/pn3-cbh-afluentes-mineiros-do-baixo-paranaiba
http://www.cbhsuacui.org.br/
http://www.cbhmanhuacu.org.br/
http://www.cbhmanhuacu.org.br/
http://www.cbhsf4.org.br/
http://www.cbhsf4.org.br/
http://www.cbhamap.org.br/
http://agbpeixevivo.org.br/index.php/comites/cbhs-estaduais/cbh-rio-urucuia.html
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-paraiba-do-sul/ps2-cbh-rio-pomba-e-muriae
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-paraiba-do-sul/ps2-cbh-rio-pomba-e-muriae
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-paraiba-do-sul/ps1-cbh-dos-afluentes-mineiros-dos-rios-preto-e-paraibuna
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-paraiba-do-sul/ps1-cbh-dos-afluentes-mineiros-dos-rios-preto-e-paraibuna
http://www.cbhmogipardo.com.br/
http://www.cbhmogipardo.com.br/
http://www.cbharaguari.org.br/
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd1-cbh-do-alto-rio-grande
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-grande/gd2-cbh-vertentes-do-rio-grande
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-jequitinhonha/jq3-cbh-dos-afluentes-mineiros-do-medio-e-baixo-rio-jequitinhonha
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-jequitinhonha/jq3-cbh-dos-afluentes-mineiros-do-medio-e-baixo-rio-jequitinhonha
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-sao-francisco/sf9-cbh-afluentes-mineiros-doo-medio-sao-francisco
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-sao-francisco/sf9-cbh-afluentes-mineiros-doo-medio-sao-francisco
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacias-do-leste-bacia-do-rio-mucuri/mu1-cbh-do-rio-mucuri
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-jequitinhonha/jq1-comite-alto-rio-jequitinhonha
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-jequitinhonha/jq1-comite-alto-rio-jequitinhonha
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacias-do-leste-bacia-do-rio-mucuri/sm1-comite-do-rio-sao-mateus
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Apesar das leis acima descritas, há dois outros instrumentos 

jurídicos vigentes (Lei Federal 11.445 e o Decreto 6.942) que concedem 

aos municípios o poder para outorgar e contratar ou mesmo administrar 

sozinhos os serviços de saneamento básico (água, esgoto e resíduos 

sólidos). Esse não é mais o nível não das bacias hidrográficas mas se 

restringe aos municípios. Portanto, além dos Comitês de Bacia, a missão 

em Israel estaria incompleta se não tivesse os representantes dos 

municípios.  

 
 Despite the laws described above, there are two other legal 
instruments in force (Federal Law 11.445 and Decree 6.942), which 
empower municipalities to grant and hire or even manage itself all basic 
sanitation services (water, sewage and solid waste).. This is no longer the 
level of the watersheds but these services are managed at the 
municipalities level. Therefore, in addition to the Basin Committees, the 
mission in Israel would be incomplete if it did not have the representatives 
of the municipalities (counties). 
 
 
 
5.2- Funcionários dos serviços de saneamento de prefeituras de cidades 
de médio a grande porte (> 80.000 habitantes) 
 
Estado de Minas Gerais 
Prefeitura de Belo Horizonte 
Av. Afonso Pena, 1212 – Centro 

Belo Horizonte (MG) – CEP 31.130-003 

Tel: 156 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/  
 
Prefeitura de Betim 
Rua Pará de Minas, 640 
Brasiléia 
Betim (MG) – CEP 32.600-412 
Fone: (031) 3512-3444 – 3512-3000 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/
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http://www.betim.mg.gov.br/home/41822%3B66975%3B03%3B0%3B0.asp  

 
Prefeitura de Contagem 
Praça Tancredo Neves, 200 
Bairro Camilo Alves 
Contagem (MG) – CEP 32.017-900 
http://www.contagem.mg.gov.br/  
 
Prefeitura de Governador Valadares 
Rua Joaquim Ribeiro Nascimento, 95 
Bairro São Cristóvão 
Governador Valadares (MG) – CEP 35.045-270 
Fone: (033) 3275-6740 
http://www.valadares.mg.gov.br/  
 
Prefeitura de Juiz de Fora 
Av. Brasil, 2001 – 6º andar 
Juiz de Fora (MG) – CEP 36.060-010 
https://www.pjf.mg.gov.br/  
 
 
Prefeitura de Ipatinga 
Av. Maria Jorge Selim de Sales, 100 – Centro 
Ipatinga (MG) – CEP 35.160-011 
Tel: (031) 3829-8000 
http://www.ipatinga.mg.gov.br/ 
 
Prefeitura de Passos 
Praça Gerando da Silva Maia, 175 – Centro 
Passos (MG) – CEP 37.900-900 
Fone: (035) 3522-7087 (Gabinete do Prefeito) 
http://www.passos.mg.gov.br/pages/  
 
Prefeitura de Pouso Alegre 
Gabinete do Prefeito 
Rua Carijó, 45 Centro 
Pouso Alegre (MG) - CEP 
Fone: (035) 3449-4000 
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/  
 
Prefeitura de Montes Claros 

http://www.betim.mg.gov.br/home/41822%3B66975%3B03%3B0%3B0.asp
http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.valadares.mg.gov.br/
https://www.pjf.mg.gov.br/
http://www.ipatinga.mg.gov.br/
http://www.passos.mg.gov.br/pages/
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/
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Av. Cula Mangabeira, 211 – Centro 
Montes Claros (MG) – CEP 39.401-002 
Fone: (038) 3229-3000 
http://www.montesclaros.mg.gov.br/  
 
Prefeitura de Sete Lagoas 
Praça Barão do Rio Branco, 16 – Centro 
Sete Lagoas (MG) – CEP 35.700-029 
Fone: (031) 3379-7000 
https://www.setelagoas.mg.gov.br/ 
 
Prefeitura de Uberaba 
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 
Uberaba (MG) – CEP 38.061-080 
Tel. (034) 3318-2000 
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/principal  
 
Prefeitura de Uberlândia 
Av. Anselmo Alves dos Santos, 600 
Bairro Santa Mônica 
Uberlândia (MG) – CEP 38.408-150 
Fones: (034) 3239-2444 
http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/  
 
 
 
Estado do Espírito Santo (ES) 
Prefeitura de Linhares 
Av. Augusto Pestana, 790 
Centro 
Linhares (ES) – CEP 29.900-192 
Fone: (027) 3372-6800 Fax: (027) 3372 6842 
http://www.linhares.es.gov.br/  
 
Prefeitura de Colatina 
Av. Ângelo Giuberti, 343 
Bairro Esplanada 
Colatina (ES) - CEP 29702-902 
Fone: 027 3177-7700 
http://www.colatina.es.gov.br/newIndex.php  

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
https://www.setelagoas.mg.gov.br/
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/principal
http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/
http://www.linhares.es.gov.br/
http://www.colatina.es.gov.br/newIndex.php
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5.3 - Agentes dos governos estaduais 
 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de MG 
 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do ES 
 
 
5.4 – Representante da Agência Nacional de Águas (ANA) 
Agência Nacional de Águas - ANA 
Setor Policial, área 5, Quadra 3, Blocos "B","L","M" e "T". 
Brasília-DF CEP: 70610-200    
PABX: (61) 2109-5400 / (61) 2109-5252 
http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx  
 
5.5 – Representante do Instituto Mineiro de Águas – IGAM 
Instituto Mineiro de Águas - IGAM 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 
Rodovia João Paulo II, 4143 
Bairro Serra Verde 
Belo Horizonte (MG) - CEP 31.630-900  
http://www.igam.mg.gov.br/  
 
5.6 – Representantes da companhia estadual de saneamento (COPASA) 
Cia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA 
Rua Mar de Espanha, 525 
Bairro Sto. Antônio 
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.330 
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet  
 
5.7 – Representante da FIEMG 
Federação das Indústrias de Minas Gerais - FIEMG 
Av. do Contorno, 4456 
Bairro Funcionários 
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.110-028 
Fone: 031 3263-4200 
http://www7.fiemg.com.br/ 
 
5.8 – Representante do INDI 
Instituto do Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx
http://www.igam.mg.gov.br/
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet
http://www7.fiemg.com.br/
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Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 
Rodovia Papa João Paulo II, 4.143 
1º Andar - Bairro Serra Verde - Edifício Minas –  
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.630-900 
http://www.indi.mg.gov.br/  
 
5.11- Representante da SGI 
 
 

 
Total de pessoas: 12 a 15 
 

 

8.0- Comitê Organizador 
 (Organizing Committee) 

1. Pedro Augusto Leite Costa 

Honorary Consul of Brazil 
'1 253 218 95 42  USA Seattle 
theinformationcompany.net 
ciadainformacao.com.br 
@pedroalcosta  
 

2. Ricardo Motta Pinto Coelho 

RMPC & Consultores em Recursos Hídricos 
Rua das Hortências, 800 
Cond. Morro do Chapéu 
34.000-000 NOVA LIMA (MG) 
Tel ++5531 3517 9793 
E-mail: rpcoelho@globo.com 
Skype: rpcoelho389 
www.rmpcecologia.com  
 
 3. Howard A. Gudell 
SGI Global Business Advisors, LLC 
815 Superior Ave., Suite 2025 

http://www.indi.mg.gov.br/
http://theinformationcompany.net/
http://ciadainformacao.com.br/
http://twitter.com/#!/@pedroalcosta
mailto:rpcoelho@globo.com
http://www.rmpcecologia.com/
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Cleveland, Ohio, 44114, USA 
Tel: 001 216 589 0693 / Cel. 001 216 965 4474 
E-mail: hg@sgiglobal.com 
Web: www.sgiglobal.com 
 
4. David P.N. Silk 
SGI Global Business Advisors, LLC 
815 Superior Ave., Suite 2025 
Cleveland, Ohio, 44114, USA 
Tel: 001 216 589 0693 / Cel. 001 216 920 9888 
E-mail: ds@sgiglobal.com  
Web: www.sgiglobal.com 
 
 
 
 

  

mailto:hg@sgiglobal.com
http://www.sgiglobal.com/
mailto:ds@sgiglobal.com
http://www.sgiglobal.com/
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9.0- Financiamento 

 (Funding) 

Cada entidade participante deverá financiar os custos de transporte, 

estadia e hospedagem durante essa missão.  

A Comissão Organizadora irá negociar os melhores preços e as 

melhores acomodações, adequadas ao nível dessa missão. 

 

 

 Each participating entity shall finance transportation, 

accommodation and meal costs during this mission.  

The Organizing Committee will negotiate the best prices and the best 

accommodations, adequate to the level of this mission. 

? 
 

10.0 – Outras informações 

 (Other Information) 

Os brasileiros não necessitam de visto para entrar em Israel. 

Recomendamos que cada participante faça um seguro de saúde e de 

extravio de bagagens. 

É seguro tomar água da torneira nos hotéis e na maioria dos 

restaurantes locais. A alimentação em Israel é de excelente qualidade e 

sofre influência da cozinha mediterrânea, sul-americana, a própria 

culinária israelense. Comida chinesa e japonesa é muito popular no país.  
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Os brasileiros ficarão surpresos com a excelente qualidade do café 

em Israel. 

 

Citizens of Brazil do not need a Visa or health certification for entry 
into Israel. I'll recheck to make sure. Travel and health insurance would be 
at your own option.  

Water is safe to drink in Israel at all hotels, restaurants, public places 
etc. Food in Israel is world class with a mixture and fusion of all types of 
cuisine—Mediterranean, European, South American, Israeli, Chinese, 
Japanese, etc.  Israeli chefs today are known worldwide for their cuisine. 
Hard to get a bad meal in Israel. Israel is one of the largest consumers of 
Sushi 

Good coffee is a passion in Israel. Coffee culture is huge in Israel with 
outdoor shops on every street and corner. You can compare it with your 
excellent Brazil Coffee. 
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11. 0 - Referências 

   

1. Catálogo de empresas israelenses no Brasil. Missão Econômica de 
Israel no Brasil. 6 pgs. http://israeltrade.org.br/wp-
content/uploads/2016/05/Cat%C3%A1logo-de-empresas-
israelenses-no-Brasil.pdf  

  

http://israeltrade.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Cat%C3%A1logo-de-empresas-israelenses-no-Brasil.pdf
http://israeltrade.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Cat%C3%A1logo-de-empresas-israelenses-no-Brasil.pdf
http://israeltrade.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Cat%C3%A1logo-de-empresas-israelenses-no-Brasil.pdf
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13 - MAPA DE ISRAEL (I) 
(Israel Chart- part I) 

 
Região Norte de Israel 
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MAPA DE ISRAEL (II) 
(Israel Chart – part II) 

 
Região Central de Israel 
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MAPA DE ISRAEL (III) 
(Israel Chart – part III) 

 
Região Sul de Israel 
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Imagem de satélite de Israel (Google Earth) mostrando as áreas sob 

controle da Autoridade Palestina (vermelho) e as colinas de Golan 

(amarelo). 



47 
 

 


