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RESUMO

Este trabalho visa apresentar alternativas para o fornecimento de água potável como solução
para minimizar os efeitos da seca no Semiárido brasileiro e os custos com a operação carro-
pipa coordenada pelo Exército Brasileiro no âmbito da 10ª RM a curto, médio e longo prazo.
A abordagem se justifica por permitir ao Exército Brasileiro, em particular o Comando Militar
do Nordeste, adotar novas formas de distribuição de Água Potável na região. O objetivo deste
estudo é apresentar modos menos onerosas para a realização do Programa Emergencial de
Distribuição de Água Potável, por meio da comparação entre a quantidade de recursos gastos
com a OCP no âmbito da 10ª RM (OMS) e com o custo de dessalinização e perfuração de
poços  artesianos  nas  localidades.  Este  propósito  será  obtido  por  meio  de  uma  pesquisa
exploratória e baseada em documentos. O estudo evidenciou que a perfuração e a manutenção
de poços artesianos diminuiriam os gastos do Estado com a operação para o fornecimento de
água potável como solução para minimizar os efeitos da seca.

Palavras-chave: Alternativas de fornecimento de água potável. Combate à seca. Operação
Carro-pipa. Missão subsidiária. Semiárido Nordestino. Gerenciamento de Secas.

1 INTRODUÇÃO

A estiagem e a seca, segundo dados fornecidos pelo site Observatório da Seca (2016),

do Governo Federal, atingem boa parcela do território brasileiro, principalmente o semiárido

nordestino. A recorrência dos fenômenos tem diminuído significativamente a oferta de água

potável ao longo dos anos. Ao governo, responsável pela garantia do direito fundamental dos

cidadãos,  cabe  a  responsabilidade  de  criar  meios  para  o  fornecimento  desse  recurso,

aumentando de oferta de água e em qualquer circunstância, ao abastecimento às populações

humanas (CAERN, 2015).

1Oficial  do Exército  Brasileiro  formado na  Academia  Militar  das  Agulhas Negras  –  Resende.  Bacharel  em
Ciências  Militares  1998, Especialização em Bases  Geopolíticas  para Formulação Estratégica pela Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército em 2010. Atuou por 3 (três) anos como fiscalizador da OCP nos estados
do Ceará  e  Piauí  e   atuou 1 (ano)  como Adjunto  ao  escritório  da  OCP da  10  Região  Militar,  planejando,
coordenando e fiscalizando a supracitada Operação. E-mail: caciano98@oi.com.br
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Neste contexto, a fim de complementar a distribuição de água que está sendo realizada

pelos Governos Estaduais e Municipais, cabe ao Exército Brasileiro - EB: planejar, coordenar

e fiscalizar a busca, a desinfecção, o transporte e a distribuição de água potável, na região do

semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Para

tanto,  atualmente,  O EB utiliza carros-pipas contratados.  Esta  importante  ação subsidiária

ocorre a 19 (dezenove) anos, emprega grande parte do efetivo profissional das Organizações

Militares (OM) do Comando Militar do Nordeste (CMNE) e tem um custo elevado aos cofres

públicos (BRASIL, 2012).

Diante do exposto, este estudo busca apontar uma alternativa para o fornecimento de

água potável como solução para minimizar os efeitos da seca no semiárido brasileiro e os

gastos com a Operação Carro Pipa - OCP coordenada pelo EB.

Tal  abordagem se justifica  pelo  fato  do programa atender  4 milhões  de pessoas  e

reportagens apontarem que nos últimos cinco anos oitenta por cento das cidades da região

decretaram emergência ou calamidade devido a seca, influindo para o aumento significativo

do número de pessoas anualmente, principalmente com o futuro que se deslumbra de recessão

econômica  e  hídrica  (PORTAL BRASIL,  COM INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA

INTEGRAÇÃO).

É importante salientar que o Programa Emergencial de Distribuição de Água atinge

um escopo social imensurável, que é assegurar a dignidade humana, o acesso a esse bem tão

precioso  que  é  a  água  e  manter  acesso  há  outros  princípios  constitucionais  da  ordem

econômica e financeira (CASTRO, 2013) 

Posto  isto,  o  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  formas  menos  onerosas  para  a

realização  do  Programa  Emergencial  de  Distribuição  de  Água  Potável  no  Semiárido

Brasileiro, por meio da comparação entre a quantidade de recursos gastos com a OCP no

âmbito da 10ª RM (OMS) e com o custo de perfuração e manutenção de postos artesianos nas

localidades e a dessalinização da água do mar.

Para tanto, optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória e baseada em uma

pesquisa documental.

No próximo tópico será apresentada a Operação Carro-pipa no âmbito do EB.
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2 A OPERAÇÃO CARRO-PIPA NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

A  Operação  Carro-Pipa  é  um  programa  do  Governo  Federal  fruto  da  mútua

cooperação  técnica  e  financeira  entre  os  Ministérios  da  Integração  Nacional  (MI)  e  o

Ministério da Defesa (MD). O principal objetivo é realizar ações complementares de apoio às

atividades de distribuição emergencial de água potável, prioritariamente às populações rurais

atingidas por estiagem e seca, conforme o Art 1° da Portaria Interministerial Nº 1, de 25 de

julho de 2012 (BRASIL, 2012).

Este programa atende, atualmente, 874 (oitocentos e setenta e quatro) municípios na

região do semiárido nordestino e Minas Gerais, propiciando água para 3.900.801 (três milhões

novecentos  mil  e  oitocentas  e  uma)  pessoas,  envolvendo  27  (vinte  e  sete)  Organizações

Militares, 650 (seiscentos e cinquenta) militares por dia e 6.823 (seis mil oitocentos e vinte e

três) carros-pipa contratados. O Exército atua administrando a parte logística da Operação

( EXÉRCITO BRASILEIRO, Comando Militar do Nordeste, 2017).

Para a realização desta operação, a Portaria Interministerial nº 1, de 25.07.2012 dispõe

sobre a mútua cooperação técnica e financeira entre os Ministérios da Integração Nacional

(MI) e da Defesa (MD) para a realização de ações complementares de apoio às atividades de

distribuição  de  água  potável  às  populações  atingidas  por  estiagem  e  seca  na  região  do

semiárido  nordestino  e  região  norte  dos  Estados  de  Minas  Gerais  e  do  Espírito  Santo

(BRASIL, 2012).

Esta  Portaria  aborda as  atribuições  para todos os  órgãos  envolvidos  (MI,  SEDEC,

Comando do Exército, Estados, Municípios etc), as condições de inclusão do município na

Operação,  das  suspensões  temporárias  de  abastecimento  e  da  exclusão  do  município  do

Programa (BRASIL, 2012).

2.1 FUNCIONAMENTO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA

A Portaria Interministerial nº 01, firmada entre o Ministério da Integração Nacional

(MI) e o Ministério da Defesa (MD) no ano de 2012, estabeleceu mútua cooperação técnica e

financeira  entre  ambos  para  a  realização  de  ações  complementares  com  o  intuito  de

desenvolver  as  atividades  de  distribuição  emergencial  de  água  potável,  visando

principalmente ao atendimento das populações atingidas por seca e estiagem na região do
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Semiárido nordestino e norte do estado de Minas Gerais, surgindo, assim, a ação denominada

de Operação Carro-pipa (BRASIL, 2012).

O  CMNE,  por  meio  do  Escritório  de  Coordenação  da  Operação  Carro-Pipa,  é  o

responsável por coordenar todas as atividades relativas à Operação. O mesmo é subdividido

em  3  (três)  Regiões  Militares  (RM):  6ª  RM,  7ª  RM  e  10ª  RM.  Estas  subdivide-se  em

Organizações Militares, que na Op Carro-Pipa recebem o nome de Organização Militar de

Emprego (OME). (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017)

Para o desenvolvimento da OCP, as ações de sustento à distribuição emergencial de

água potável abrangem o levantamento de dados e informações acerca das regiões a serem

atendidas,  a  disponibilização de recursos  orçamentários  e financeiros,  o  planejamento e  a

execução  da  logística  de  distribuição  da  água  potável  à  população  e  a  fiscalização  da

execução da Operação. (BRASIL, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 01/MI/MD, 2012).

No âmbito da 6ª Região Militar, 06 (seis) OME atendem os estados da Bahia, Sergipe

e Minas Gerais. Por sua vez, no âmbito da 7ª Região Militar, 14 OME atendem os estados de

Alagoas,  Pernambuco, Bahia,  Paraíba e Rio Grande do Norte.  Por fim, no âmbito da 10ª

Região Militar, sete OME atendem os estados do Ceará e Piauí (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2017).

A gestão operacional da Operação Carro-Pipa pode ser visualizada no quadro a seguir:

Quadro 01: Gestão Operacional da Operação Carro-Pipa

Etapa Descrição das Atividades realizadas

Implantação
do Município

a. O CMNE recebe do COTER a solicitação de inclusão do município na Operação Pipa.

b. De acordo com o Estado a que pertence o município, encaminha para a RM encarregada de
definir qual a OME ficará responsável pelo apoio.

c.  A OME realiza o contato com o executivo municipal  para confirmar a necessidade de
abastecimento.

d. Caso necessário, inicia os reconhecimentos, ocasião em que realiza o levantamento dos
dados  necessários  à  implantação  do  município  (comunidades  que  serão  abastecidas,
quantidade de pessoas a serem atendidas em cada comunidade, manancial  de captação da
água, distâncias do manancial até as comunidades etc).

e. Ainda, verifica a situação documental da COMDEC (Decretos de Situação de Emergência
e de constituição da COMDEC).

Planejamento a.  De  posse  dos  dados  levantados  por  ocasião  do  reconhecimento,  a  OME  inicia  o
planejamento para atender o município, considerando os seguintes aspectos:

- atendimento prioritário em cisternas comunitárias (500 m de raio);

- atender,  também, escolas e postos de saúde, caso o município não possua condições de
abastecer;

- número de famílias a serem assistidas (estimativamente, 5 pessoas por família);
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- base de cálculo de 20 litros de água/pessoa/dia;

-  atentar  para  casas  isoladas,  pessoas  idosas  (dificuldade  de  locomoção)  e  portadoras  de
necessidades especiais.

b. Critérios para cálculo do valor dos serviços executados: FÓRMULA: MT = Volume X
Distância X IM X Q

- Volume: capacidade do tanque de transporte de água.

- Distância: distância do manancial ao Ponto de Abastecimento (PA).

- IM: Índice Multiplicador.

- Q: quantidade de viagens realizadas.

Fonte: Adaptado de EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017.

Por  fim,  a  OME responsável  pelo  município  deverá  elaborar  o  levantamento  dos

gastos para atender a localidade e solicitar junto ao sistema de nome Gestor de Controle de

Distribuição de Água (GCDA). Após o recebimento dos recursos, os pipeiros são contratados

e iniciam a distribuição da água. Cabe destacar que durante a execução da distribuição da

água,  são  realizados  missões  de  fiscalização  e  no  final  do  trabalho  é  feito  o  pagamento

( EXÉRCITO BRASILEIRO, Comando Militar do Nordeste, 2017).

3  ALTERNATIVAS  POSSÍVEIS  DE  OBTENÇÃO  DE  ÁGUA  POTÁVEL  NO

SEMIÁRIDO BRASILEIRO: 

Considerando  que  diversas  cidades  do  mundo  enfrentam  ou  enfrentaram  desafios

envolvendo seca, Idoeta e Barifouse (2014), em reportagem para a BBC Brasil, identificaram

seis cidades no mundo que tentam solucionar suas crises de abastecimento, como a China, que

possui  21% da  população  mundial  e  possui  apenas  6% da  água  potável  do  planeta.  As

soluções  que  elas  estão  adotando  passam  por  iniciativas  como:  transposição  de  Água,

dessalinização, perfuração de poços e busca por novos aquíferos.

Diante disto e por serem medidas mais viáveis a curto e médio prazos, a seguir são

discutidos aspectos sobre a perfuração de poços artesianos e a dessalinização, por se tratarem

de medidas mais viáveis a curto e médio prazo.

3.1 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Um poço é um buraco feito no solo para a captação de um líquido, geralmente a água:

cerca de 97% da água doce do mundo é encontrada em aquíferos subterrâneos, e no Brasil,

seu  uso  é  cada  vez  mais  comum.  Os  poços  artesianos  podem ser  feitos  para  o  simples
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monitoramento da qualidade de água ou para sistemas de resfriamento, assim como para a

obtenção de água potável, quando tratada. A perfuração de um poço pode ser feita de várias

maneiras, como descrito abaixo, e há aspectos que devem ser considerados antes de iniciar o

processo (NBR 12244, 1992).

Perfurar um poço envolve um alto custo inicial comparado ao uso da água fornecida

pela  prefeitura,  assim  como  o  risco  de  não  encontrar  água  o  bastante  ou  em  qualidade

suficiente e os custos de bombeamento e manutenção do poço. Entretanto,  algumas vezes

pode levar anos até que sua casa seja ligada à rede de distribuição de água local, o que torna o

uso  de  poços  uma  opção  viável,  se  houver  água  em  abundância  em  uma  profundidade

razoável (NBR 12244, 1992).

A maioria dos aquíferos estão à profundidade do lençol freático; eles são chamados de

aquíferos não confinados, já que toda a matéria acima deles é porosa. Os aquíferos confinados

são cobertos por camadas não porosas que, embora empurrem o nível estático da água sobre o

topo do aquífero, são mais difíceis de perfurar (NBR 12244, 1992).

Para saber o custo de um poço artesiano deve ser levado em consideração algumas

variáveis, sendo a principal a geologia do local que será perfurado. Caso o terreno seja de

rocha ígnea ou metamórfica, a perfuração é mais simples e barata, porém a produção de água

é menor. Se o terreno perfurado for em terreno sedimentar, a perfuração é mais complexa,

pois há revestimento e filtros, que encarecem o poço, além do tempo de perfuração ser muito

maior (Jet-Águas, 2017).

Outros custos também deverão ser considerados, tais como: bomba submersa, tubos e

dutos  e  luvas,  cabos  e  quadros  elétricos,  tubulação  do  poço  até  o  reservatório  de  água,

cavalete, hidrômetro, se será necessário a montagem de uma Estação de Tratamento de Água

(ETA) etc (Jet-Águas, 2017).

Uma das questões cruciais na perfuração é a manutenção de poço artesiano. Logo na

contratação da perfuração deverá estar incluída. A manutenção tanto preventivas, preditivas

ou  corretivas,  executando  troca  de  bomba  submersa,  limpeza  química,  desinfecção,

jateamento,  pistoneamento  tradicional  e  americano,  escovamento,  pescaria  de  bombas  e

ferramentas, recuperação de poços rompidos e todos os serviços necessários para fazer o poço

artesiano operar com o máximo potencial possível (ASGEO, 2017).
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A detecção da origem do problema em um poço artesiano é uma etapa fundamental. É

preciso consultar o máximo de informações como o registro de vazão e níveis do poço. Em

poços feitos em terrenos cristalinos é normal a perda de vazão do poço por obstrução da

fratura, que com o passar do tempo podem ter precipitação de sais e óxidos em suas paredes.

Métodos químicos associados com limpeza com compressor costumam ser bastante eficientes

nesse tipo  de poço.  Há claramente problemas associados a  desgaste  da bomba submersa.

Assim, as manutenções devem ser frequentes em poços artesianos (ASGEO, 2017).

Em poços  artesianos  em formações  sedimentares  é  comum além do  problema  de

desgaste  da  bomba  submersa,  já  mencionado,  problemas  constantes  nas  seções  filtrantes,

independente  do  tipo  de  filtro,  ocasionando  obstrução  e  rompimento  dos  filtros,  gerando

produção de areia no poço, podendo gerar perda de vazão, piora na qualidade da água, queima

da bomba e até mesmo a perda do poço (ASGEO, 2017).

3.2 PROCESSO DE DESSANILIZAÇÃO DA ÁGUA

Os oceanos  cobrem mais  de  70% da superfície  da  Terra  e  contêm 97% da  água  do

planeta. (PENA, 2017). Em tempos de escassez de água em diversos Estados do Brasil, em

particular no CE e PI, a solução para o problema poderia ser óbvia: aproveitar a abundância

da água do mar para o uso comum por meio da dessalinização. 

Dessalinização refere-se  a  vários  processos  químicos  da  retirada  de  excesso  de  sal  e

outros minerais da água. A dessalinização de água é muito utilizada em regiões onde a água

doce é escassa ou de difícil acesso, como no Oriente Médio, na Austrália e no Caribe, em

navios transatlânticos e submarinos. A água doce obtida é utilizada para consumo humano ou

irrigação.  Algumas  vezes  o  processo  produz  sal  de  cozinha  como  subproduto  (PORTAL

ECOD, 2011).

A dessalinização da água pode ser realizada por meio de dois métodos convencionais: a

destilação térmica ou a osmose reversa. A destilação térmica procura imitar o ciclo natural da

chuva. Através de energia fóssil ou solar, a água em estado líquido é aquecida - o processo de

evaporação transforma a água de estado líquido para gasoso e as partículas sólidas ficam reti-

das, enquanto o vapor d'água é captado pelo sistema de resfriamento. Ao ser submetido a tem-

peraturas mais baixas, o vapor d'água se condensa, retornando ao estado líquido (ECYCLE,

2017).

http://www.hsosmosereversa.com.br/osmose-reversa.php
http://www.veoliawaterst.com.br/municipalities/technologicalsolutionsandservices/sea_water_desalination/
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Já a osmose reversa procura fazer o processo contrário ao fenômeno natural da osmose.

Na natureza, a osmose é o deslocamento de um fluído através de uma membrana semipermeá-

vel, no sentido do meio menos concentrado para o mais concentrado, buscando o equilíbrio

entre os dois fluidos. A osmose reversa exige um sistema de bombeamento capaz de exercer

pressão superior à encontrada na natureza, para vencer o sentido natural do fluxo. Dessa for-

ma, a água salgada ou salobra, que é o meio mais concentrado, se desloca no sentido do me-

nos concentrado. A membrana semipermeável permite somente a passagem de líquidos, reten-

do partículas sólidas, possibilitando a dessalinização da água do mar (ECYCLE, 2017).

Salienta-se  que  150  países  que  usam  o  método  de  dessalinização  para  seu

abastecimento  regular,  em  especial  os  de  regiões  desérticas  ou  com  dificuldades  de

abastecimento,  como  os  do  Oriente  Médio  e  do  norte  da  África.  Um dos  líderes  nessa

tecnologia  é  Israel,  onde  cerca  de  80%  da  água  potável consumida  pela  população  é

proveniente do mar.  A Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) publicou que: “A

dessalinização é a maior fonte de água para saciar a sede humana e irrigação no Oriente

Médio,  Norte  da  África  e  em  algumas  ilhas  do  Caribe”.  Verifica-se  ainda  no  site  da

International  Desalination  Assossiation  (IDA),  que  mais  de  300  milhões  de  pessoas  são

abastecidas diariamente por meio da dessalinização no mundo (ECYCLE, 2017).

4 METODOLOGIA

A metodologia utilizada pode ser classificada quanto aos seus objetivos da seguinte

forma:  pesquisa  exploratória  para  um maior  aprofundamento  do  conhecimento  teórico  e

compreensão do assunto estudado; e pesquisa descritiva,  determinando o problema e suas

relações.

Baseada em uma pesquisa bibliográfica documental, oferece meios que auxiliam na

definição e resolução dos problemas já conhecidos, e também permite explorar novas áreas

onde os mesmos ainda não se cristalizaram suficientemente.

A pesquisa terá sua base em fontes secundárias tais como, livros, periódicos e artigos, que

abordam como tema principal o tema aqui proposto.

Segundo Gil (2006) a pesquisa bibliográfica pode ser conceituada da seguinte forma: “A

pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  a  partir  de  material  já  elaborado,  constituído
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principalmente de livros e artigos científicos. (...) Boa parte dos estudos exploratórios pode

ser definida como pesquisas bibliográficas. ”. As pesquisas exploratórias são desenvolvidas

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato

(GIL, 2006).

Para tanto será utilizada como dados de referência o SCIELO e PUBMED.

5 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DAS FORMAS PARA A OBTENÇÃO DE ÁGUA

PÓTÁVEL PARA CONSUMO

A comparação  entre  os  custos  das  formas  para  a  obtenção  da  água  potável  será

realizado por meio da apresentação de todos os gastos que envolvem a OCP no âmbito da 10ª

RM, de valores levantados em pesquisas dos valores gastos por vários países que utilizam a

dessalinização e os custos decorrentes de um projeto realizado pelo Exército Brasileiro, em

2013, para a perfuração e manutenção de poços artesianos no Piauí. 

5.1 GASTOS DAS OPERAÇÕES CARRO-PIPA (OCP) NO ÂMBITO DA 10ª RM

A 10ª RM atende 967.458 (novecentos e sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e

oito)  pessoas.  O abastecimento  é  realizado por  2091 (dois  mil  e  noventa  e  um)  pipeiros

contratados por 07 (sete) OME que atuam na gestão da Operação em 02 (dois) estados. Os

estados  e  as  respectivas  OME são:  no  estado  do Ceará:  23º  Batalhão de  Caçadores,  40º

Batalhão de Infantaria, 2º Batalhão de Engenharia de Construção, 10º Depósito de Suprimento

e Parque Regional de Manutenção/10, e no estado do Piauí: 25º Batalhão de Caçadores e 3º

Batalhão de Engenharia de Construção.

No quadro a seguir é possível visualizar a atuação de cada OME no OCP:

Quadro 02: Quadro resumo da OCP  no âmbito da 10ª Região Militar

OME Cidades contempladas
no CE

Cidades contempladas
no PI

Carros-Pipa
contratados

População
Atendida

23º BC 43 - 685 309.079

40º BI 25 - 349 178.779

Pq R Mnt/10 26 - 455 194.787

10º D Sup 24 - 111 92.303

2º BEC 7 - 20 9.237

25º BC - 58 460 179.245



10

3º BEC - 10 11 4.028

TOTAL 125 68 2.091 967.458

Fonte: dados da pesquisa (2017).

No  quadro  a  seguir,  apresenta-se  um  compilado  dos  gastos  de  2012  a  2017,

considerando as operações da 10ª RM , com escritórios e com os pipeiros contratados.

Quadro 03: Quadro resumo dos gastos com pipeiros e escritórios empregados OCP  no

âmbito da 10ª Região Militar

OME/ANO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2° BEC - - - - 2.163.005,89 3.008.701,89

3° BEC - - - - 432.248,11 794.708,16

10° DSup 5.047.414,65 12.122.133,12 10.991.780,86 15.006.815,03 14.022.258,68 18.184.903,11

23° BC 17.151.005,60 47.505.174,99 57.692.333,37 87.475.000,00 147.886.608,85 113.909.753,98

25° BC 4.602.122,70 74.884.741,82 78.950.471,37 90.303.169,03 82.070.993,19 65.991.841,15

40° BI 13.637.545,18 29.441.985,69 35.596.292,90 41.560.859,62 43.771.918,30 52.835.855,54

Pq R Mnt 8.483.555,47 20.748.291,14 35.878.738,69 53.560.127,50 70.102.471,97 65.653.123,07

Cmdo
10ªRM

131.345,25 309.748.291,14 173.519,20 161.919,50 204.135,91 234.481,90

Total 74.004.555,47 185.099.497,76 219.283.136,97 288.067.890,68 360.653.640,40 320.613.368,80

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Com base no Quadro 04 é possível observar que os custos com as operações do OCP na
10º RM vem aumentando ano após ano. Além disto, considerando o ano de 2012 a 2017, o
gasto total da  da 10ª RM com a  OCP foi de R$ 1.444.722.090,08 (um bilhão quatrocentos e
quarenta e quatro milhões  setecentos e vinte e dois mil e noventa Reais). Cabe salientar que o
período de análise foi delimitado por ser considerado o de maior estiagem vivida nos estados
do CE e PI, desde 1936.

5.2 CUSTOS COM A DESSALINIZAÇÃO

O  Estado  de  Israel,  em  junho  de  2010,  inaugurou  a  sua  terceira  usina  de

dessalinização,  no  norte  da  cidade  de  Hadera,  sendo  considerada  a  maior  usina  de

dessalinização por osmose reversa do mundo, com capacidade de capturar água do Mar e

produzir  624.000  m³  por  dia  de  água  doce,  suficientes  para  abastecer  uma  cidade  com

população de mais de 2 milhões de habitantes. Esta foi criada com um investimento de quase

meio bilhão de dólares, com um contrato de 25 anos, a água custará um pouco mais de 50

centavos  de Dólar por metro cúbico (KOSHERMAP, 2010).
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Na China o projeto de dessalinização d'água do mar produzirá sal e outros químicos,

mantendo a região ao redor  limpa,  esse projeto vai  custar  15 bilhões  de yuans (US$ 2,2

bilhões) (XINHUA, 2016).

Na Austrália, o país habitado mais seco do mundo, está investindo US$ 13,2 bilhões

(R$ 22,7 bilhões) em plantas de dessalinização, capazes de sugar milhões de litros de água

dos oceanos por dia, remover o sal e obter água potável. Em dois anos, quando a última planta

deverá estar funcionando, as maiores cidades da Austrália obterão até 30% de sua água do

mar (ANDRADE, 2015).

No Brasil,  para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes, levando em conta um

consumo diário de 120 litros por pessoa, uma estação de dessalinizadores custaria US$ 60

milhões – R$ 192 milhões usando energia elétrica ou US$ 120 milhões – R$ 384 milhões - se

o equipamento fosse movido à energia solar (SILVEIRA, 2015)

 

5.3 CUSTOS COM A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

No Piauí, no ano de 2013, o EB perfurou um poço de 60 metros de profundidade e uma

vazão de 1.000 litros de água por hora, utilizando a luz solar como fonte de energia para

movimentar a bomba hidráulica, armazenando água na cisterna com capacidade para 10.000

litros. O Exército acrescentou que a fonte de energia irá desonerar tanto a prefeitura da cidade

quanto  a  população,  fornecendo  água  de  boa  qualidade  com  baixo  custo  de  operação  e

manutenção, esse poço custou, a época R$ 30 mil aos cofres públicos (GLOBO, 2013).

Em  maio  de  2016  O  Exército  Brasileiro  iniciou  a  realização  perfurações  de  500

(quinhentos) poços artesianos em sete estados do Nordeste e em Minas Gerais, com o custo de

16  milhões  de  reais,  ou  seja,  valor  médio  de  R$  32  mil.  O  objetivo  é  aumentar  a

disponibilidade  de  água  e  a  segurança  hídrica  à  população  do  Semiárido

Brasileiro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

5.4 COMPARATIVO DE CUSTOS

Quadro 04: Quadro resumo dos gastos com pipeiros e escritórios empregados OCP  no

âmbito da 10ª Região Militar
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Forma  de
obtenção

População
Postos de

Abastecimento
Quantidade
água/ dia

Custo
(milhões R$)

Execução

OCP

967,5 mil 7275 PA

20l

340.6

1 ano de OCP

Dessalinização Livre
89% de um

dessalinizador

Poço Artesiano Livre 10643 Poços

Fonte: dados da pesquisa 2107.

O quadro acima descreve as três formas de obtenção apresentadas no trabalho em tela: A

Operação  Carro-Pipa,  a  Dessalinização  e  a  perfuração  de  Poço  Artesiano.  A população

adotada  é  a  última  levantada  junto  ao  Escritório  Regional  da  Operação  Carro-Pipa  em

dezembro de 2017.  A quantidade de Postos de Abastecimentos, ou seja,  de comunidades

atendidas em todo o estado do CE e PI é obtida da seguinte forma: NP = QV x CV /  QA x D,

sendo NP: Número de Pessoas atendidas em cada Posto de Abastecimento; QV: Quantidade

máxima de viagens que uma localidade pode atender, que é igual a 10. Tal fato visa minimizar

a possibilidade de comércio de carradas. CV: Capacidade do Carro-Pipa, que é igual a 8000 L.

QA: Quantidade de água por pessoa, que é igual a 20 L e por fim, D: Dias do mês, 30 dias.

QP = 10 x 8000/ 30x20 = 80000/600 = 133 pessoas.

Se temos na operação 967500 pessoas atendidas e dividirmos esse total por 133 teremos

7275 PA a serem atendidos, ou seja, 7275 poços a serem perfurados. A outra coluna apresenta

a quantidade de água que seria disponibilizada por cada programa, nesse caso a OCP 20 L de

água por pessoa dia e as outras duas formas permitiria água em abundância.

A coluna de custos é referente a média dos dois últimos anos, valores mais atuais em

relação ao mercado e a última coluna execução é um comparativo do  valor gasto pela OCP e

o que este valor representa para as outras duas opções levantadas. Podemos observar que com

o valor total, dividido por R$32.000,00, média dos valores gastos pelo EB em perfuração de

poços no ano de 2017, pode-se construir 10.643 poços, mais do que a quantidade de PA. No

caso  do  dessalenizador  verificamos  que  a  média  dos  últimos  dois  anos  gastos  na  OCP

representam 89% da aquisição de uma estação de dessalinização com capacidade de atender

500 mil pessoas, ou seja, em 2 anos e 6 meses toda a população atendida nos dias de hoje

poderia estar tomando água retirada do mar.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir  da  comparação dos  custos  da OCP, da  dessalinização e  da  perfuração de

poções  artesianos,  pode-se inferir  que  a  implantação de Poços Artesianos nos  municípios

atendidos pela OCP irá minimizar os custos atuais do Estado a distribuição de Água Potável

no Semiárido Brasileiro a curto prazo, assim como a dessalinização a médio e longo prazo.

Ademais,  possibilitará  que as  famílias não dependam dos pipeiros  para entrega da

água,  possibilitando  uma  maior  oferta  e  consequentemente  melhor  qualidade  de  vida  as

famílias assistidas.

Para reforçar que a perfuração de poços artesianos é uma alternativa viável, é oportuno

salientar  que  no  estado  do  Ceará,  quatro  regiões  acumulam  grande  volume  de  água

subterrânea: Chapada do Araripe, Serra da Ibiapaba, Chapada do Apodi e o Grupo Barreiras e

Dunas (no litoral). Além disto, na região, cidades como Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha já

são abastecidas por poços há anos, chegando a 100 metros cúbicos (m³) por hora. Por fim, no

ano de 2015, um dos estudos da COGERH, descobriu que sob a cidade de Crateús, existe

(guardadas as proporções) um açude com volume potencial de 10 milhões de metros cúbicos

de água por hora. Nenhum poço foi perfurado ainda  

Ressalta-se, ainda, que no estado do Piauí, no município de Cristino Castro, poços

jorram água sem parar. A região do Vale do Gurguéia, no Sul do Piauí, região que concentra

87  municípios  do  estado  é  onde  está  guardada  a  maior  reserva  de  água  subterrânea  do

nordeste, a terceira maior do país, um verdadeiro mar de água doce abaixo da superfície. De

acordo com dados do serviço de geologia do Brasil cerca de 300 postos jorram água todos os

dias, muitos deles sem parar. Entre os poços da região do Gurguéia, o poço Violento é o que

mais chama atenção, porque quando ele foi perfurado na década de setenta ele chegou a jogar

sessenta metros de altura.

Por fim, sugere-se que a curto prazo o Exército Brasileiro passe a investir parte dos

recursos  da OCP em obras de perfuração de poços e a médio e longo prazo viabilize o

método de dessalinização, aproveitando toda a planície costeira dos estados do CE e PI.

ABSTRACT

This paper aims to present alternatives for the supply of drinking water as a solution to
minimize the effects of drought in the Brazilian semi-arid region and the costs of the car-pipe
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operation coordinated by the Brazilian Army within the scope of the 10th RM in the short,
medium and long term. The approach is justified by allowing the Brazilian Army, in particular
the Military Command of the Northeast, to adopt new forms of distribution of drinking water
in  the  region.  The objective  of  this  study is  to  present  less  costly  ways to  carry out  the
Emergency Drinking Water Distribution Program by comparing the amount of resources spent
with OCP under the 10th RM (WHO) and with the cost of desalination and drilling of artesian
wells  in  localities.  This  purpose  will  be  achieved  through  exploratory,  document-based
research. The study showed that drilling and maintenance of artesian wells would reduce state
expenditures with the operation to provide potable water as a solution to minimize the effects
of drought.
Keywords:  Drinking  water  supply  alternatives.  Combating  drought.  Operation  Pipe  Car.
Mission subsidiary. Northeastern Semi-arid. Drought Management.
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