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RESUMO – O aproveitamento sustentável de poços profundos abandonados na região semiárida 

brasileira é o objetivo principal do Programa Água Doce, uma ação do Governo Federal coordenada 

pelo Ministério do Desenvolvimento Regional que utiliza a tecnologia de dessalinização de águas 

para oferecer uma fonte alternativa de abastecimento às populações residentes em localidades rurais 

isoladas. A exploração das águas subterrâneas no semiárido é histórica e as características físico-

químicas dessas águas são um obstáculo à sua ampla utilização. Porém, o Programa Água Doce tem 

demonstrado que a utilização de equipamentos de purificação dimensionados corretamente e de um 

modelo adequado de gestão podem garantir o abastecimento de água perene nessa região, 

contribuindo para fortalecer a capacidade adaptativa, a autogestão e para o enfrentamento das 

mudanças do clima.   
 

ABSTRACT– The sustainable use of abandoned deep wells in the Brazilian semiarid region is the 

main objective of the Água Doce Program, an action by the Federal Government coordinated by the 

Ministry of Regional Development that uses water desalination technology to offer an alternative 

source of supply to populations living in isolated rural locations. The exploitation of groundwater in 

the semiarid region is historical and the physicochemical characteristics of these waters are an 

obstacle to their wide use. However, the Água Doce Program has demonstrated that the use of 

properly sized purification equipment and an adequate management model can guarantee the 

perennial water supply in this region, contributing to strengthen adaptive capacity, self-management 

and to face changes in the environment. climate. 

 

Palavras-Chave – água subterrânea; semiárido; dessalinização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A estrutura geológica do semiárido brasileiro, em sua maior extensão, se constitui de rochas 

ígneas e metamórficas do chamado embasamento cristalino, com a água subterrânea se alojando em 

sistemas de fendas e fraturas interconectadas que apresentam um reduzido potencial de explotação, 

CPRM (2001). Salvo raras exceções, os poços tubulares perfurados na área do aquífero cristalino com 

vistas a utilização das águas subterrâneas para abastecimento produzem águas de má qualidade, com 
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acentuada concentração de sais, refletindo as características das rochas que predominam na região. 

Outra característica desses poços é o baixo potencial hidrogeológico, apresentando vazões muito 

reduzidas que permitem apenas o abastecimento de pequenas populações. Mesmo assim, em 

determinadas regiões do semiárido esses poços são a única fonte de abastecimento disponível. 

O uso de tecnologias como a dessalinização por osmose reversa para permitir o 

aproveitamento desse manancial subterrâneo no abastecimento de localidades rurais não é algo novo, 

datando da década de 80 as primeiras iniciativas realizadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e 

de Saneamento da Bahia – CERB. Ocorre que o uso dessa tecnologia sem um modelo de gestão 

adequado resultou numa série de experiências fracassadas, equipamentos abandonados e dúvidas 

quanto à viabilidade de sua utilização em larga escala, sem falar na falta de um destino adequado para 

o efluente da dessalinização. 

Para incentivar o uso correto dessa tecnologia como fonte de abastecimento, o Governo 

Federal formulou em 2004 o Programa Água Doce, apresentando uma metodologia desenvolvida para 

dar maior sustentabilidade na implantação desses equipamentos, voltada a princípio para a 

recuperação dos dessalinizadores que foram abandonados em programas anteriores e ganhando escala 

a partir de projetos exitosos que permanecem em operação até os dias atuais.  

O Água Doce prioriza critérios técnicos para a escolha das localidades a serem atendidas, 

considera as características físico-químicas da água e a vazão do poço para fins de dimensionamento 

do equipamento adequado, incentiva a autogestão do sistema nas localidades e, ao mesmo tempo, 

oferece alternativas desenvolvidas pela Embrapa Semiárido para a destinação ambientalmente correta 

do efluente gerado na produção de água potável, sem esquecer da educação ambiental e da 

conscientização da população no que se refere ao uso, transporte e armazenamento adequados da água 

potável.  

Este artigo busca demonstrar que as águas subterrâneas do semiárido, mesmo com restrições 

quali-quantitativas, podem ser uma fonte alternativa de abastecimento destinada a ampliar a 

resiliência e a capacidade de adaptação das populações residentes em localidades rurais isoladas, 

fixando essas pessoas em suas regiões de origem, melhorando a qualidade de vida, as condições de 
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saúde e oferecendo a possibilidade de geração de renda em áreas caracterizadas pela escassez e 

fortemente afetadas pelas mudanças do clima.  

 

ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO 

SEMIÁRIDO 

Os dados de qualidade e quantidade das águas subterrâneas que abastecem os sistemas de 

dessalinização do programa Água Doce foram obtidos a partir do diagnóstico de 905 sistemas 

implantados e em funcionamento, distribuídos em 7 unidades da federação, conforme figura 1. 

 

 

 
 

Figura 1 – Distribuição espacial dos sistemas de dessalinização do Programa Água Doce em operação. 

 

 

 

 

Quanto a vazão, a média de 3,93 m³ se assemelha a outras análises para a região. Para Ribeiro 

(2013, p. 48) em análise de 336 poços do nordeste baiano na formação cristalina aponta vazão média 

de 4,52m³. Conforme dados da CPRM, 2016 em compilação de 21.473 poços no estado do Ceará, se 

identificou vazão média de 3,53m³.  
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Quanto a relação entre estados, destaca-se que o estado de Alagoas apresentou maior vazão 

média, 4,84m³, enquanto o Piauí com 2,40 m³ a menor vazão média. Esta última informação se 

contrapõe ao mapeamento de poços jorrantes no estado do Piauí.  

 

Considerando a salinidade dos poços, a média de 3.817 é sete vezes maior que o valor 

permissível para o consumo humano conforme portaria n° 888 de maio de 2021 a qual dispõe sobre 

os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade, tal salinidade inviabiliza o consumo humano sem que haja tratamento prévio e 

reforça a necessidade de atuação do Programa Água Doce. Assim como a vazão, o estado de Alagoas 

apresentou maior valor médio de salinidade (5687 mg/L) e o estado do Piauí o menor valor médio 

(2538 mg/L), todavia, neste estudo, não é possível afirmar que há relação entre vazão e salinidade.  

 

Salienta-se que os poços utilizados pelo Programa Água Doce, por apresentar água salobra ou 

salina, geralmente não tinham uso prévio, ou o uso era bastante reduzido como dessedentação animal 

ou água de gasto. 

 

   
Tabela 1 – Tabulação dos dados de vazão e sólidos totais dissolvidos dos 905 dessalnizadores em operação. 

Variável Estatística  AL BA CE PB PI RN SE 

Vazão (m3/h) Quantidade de sistemas 905 97 289 252 93 40 102 29 

 Média 3,93 4,84 4,10 3,87 3,15 2,40 4,23 3,35 

 DesvioPadrão 4,16 8,98 2,93 2,89 2,40 1,51 4,76 2,31 

 Máximo 72,00 72,00 31,60 13,84 14,40 6,54 36,00 9,60 

 Mínimo 0,14 0,14 0,79 0,68 0,60 0,25 0,55 0,96 

 CV 106 186 71 75 76 63 113 69 

SDT (mg/L) Média 3817 5687 4384 2602 ND 2538 3547 5201 

 DesvioPadrão 6664 6276 9742 2355 ND 1578 3947 5733 

 Máximo 156750 57419 156750 13573 ND 9500 25419 22700 

 Mínimo 237 445 250 451 ND 1043 643 237 

 CV 175 110 222 91 ND 62 111 110 

 

 

O PROGRAMA ÁGUA DOCE E O APROVEITAMENTO DE POÇOS ABANDONADOS 

 

A construção do Programa Água Doce partiu de uma articulação intergovernamental e 

intersetorial, incluindo participação da sociedade civil. Nestes espaços, foram discutidas questões já 

enfrentadas por outros programas da mesma natureza, como a desarticulação institucional em torno 

da gestão dos sistemas de dessalinização; a falta de incorporação dos cuidados na destinação dos 
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concentrados salinos gerados no processo de dessalinização, que causava impactos ambientais 

negativos; a não previsão de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de dessalinização, que 

gerava perda na qualidade das águas tratadas e até desativação de parte dos equipamentos.  

Por outro lado, inspirado em políticas que adotam um conjunto de técnicas, metodologias 

transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, 

que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida[1], o PAD avançou 

com produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade 

e que representam efetivas soluções de transformação social que podem aliar saber popular, 

organização social e conhecimento técnico-científico, importando essencialmente que sejam efetivas, 

promovam a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das populações em situação de 

vulnerabilidade social. 

O Água Doce considerou, então, quatro importantes pressupostos necessários para romper 

com esta lógica. Sua concepção e elaboração, durante o ano de 2003, uniu a participação social, 

proteção ambiental, envolvimento institucional e gestão comunitária local. 

O primeiro pressuposto foi a necessidade de considerar a gestão compartilhada dos sistemas 

de dessalinização. Identificou-se que com a participação democrática e cidadã efetiva das 

comunidades, e representantes dos municípios que aderissem ao Programa, além dos estados e 

governo federal, cada um desempenhando seu papel de forma bem delimitada, a política pública se 

sustenta e se torna perene, impulsionando sua disseminação e reaplicação. 

O segundo pressuposto, a correta destinação final do efluente oriundo do processo de 

dessalinização, foi considerado a partir do Princípio da Precaução. Embora muitas vezes a 

concentração de sais do efluente da dessalinização possua concentrações menores do que as demais 

fontes disponíveis nas localidades do Semiárido, tais como barreiros e cacimbas, dada a salinidade 

natural dos solos do Caatinga, há que se tomar as devidas providências para que se minimizem os 

possíveis impactos dos sais no ambiente. 

Ademais, foi imprescindível o olhar para a sustentabilidade operacional dos sistemas. A 

construção dos sistemas de dessalinização em si não exige tecnologia complexa nem mão-de-obra 

especializada. No entanto - e aqui se apresenta o terceiro pressuposto -, o Programa só se torna eficaz 

na solução dos problemas - inclusive sociais - se as comunidades têm de fato, constantemente, acesso 

à água de boa qualidade. Portanto, é fundamental a previsão da contínua manutenção e 

monitoramento dos sistemas de dessalinização, como parte da transformação social esperada. 

https://brc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wopisrc=https%3A%2F%2Fintegracao-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Falexandre_saia_integracao_gov_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe321007feb2d40adbe239d6c0e55a53a&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=6D3449A0-9039-2000-27AF-3127B270A32F&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=ad60ca55-bdf3-49fb-a1e4-6283667c2e43&usid=ad60ca55-bdf3-49fb-a1e4-6283667c2e43&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Como quarto pressuposto, foi determinante a importância de considerar o aproveitamento 

dos poços já perfurados e abandonados, que tivessem vazão suficiente para dar conta dos usos 

múltiplos prévios da comunidade, bem como do futuro equipamento de dessalinização a ser instalado.  

Finalmente, refletiu-se sobre a necessidade de capacitação continuada por meio de um 

processo pedagógico que se desenvolvesse em um diálogo entre saberes populares e científicos. A 

ideia deste último pressuposto seria capacitar uma comunidade que se apropria da tecnologia e suas 

potencialidades, com isso obtendo recursos para exercer sua autonomia. 

A partir destas hipóteses chegou-se ao objetivo principal do PAD, qual seja, estabelecer uma 

política pública permanente de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano, promovendo 

de forma disciplinada a implantação, a recuperação e a gestão de sistemas de dessalinização, 

ambiental e socialmente sustentáveis, para atender, prioritariamente, as populações rurais em 

localidades difusas do Semiárido. 

No entanto, é importante ressaltar, os sistemas são adaptados a uma realidade anterior, ou seja, 

eles são customizados para responder a uma série de condições presentes nas diversas comunidades 

atendidas. 

Para o atingimento do seu propósito, o Água Doce estabeleceu uma metodologia que busca 

jogar luz nos problemas historicamente presentes em antigos modelos de entrega de sistemas de 

dessalinização, que são, em realidade, sistemas simplificados de abastecimento de água.  

O desafio do PAD envolveu a necessidade de lidar com um território de aproximadamente 1 

milhão de km2 e dela faz parte a maior concentração de população rural do Brasil. São, portanto, 

dimensões respeitáveis e pouca infraestrutura disponível à necessidade secular de promover 

dignidade àquela população com acesso à água de qualidade.  

A implicação deste desafio foi a elaboração de um projeto básico que desse conta de atender 

um conjunto funcional, com proteção para o equipamento contra eventuais intempéries, viável 

economicamente, e com identidade institucional de referência muito clara às comunidades. 

Os equipamentos deveriam estar próximos da fonte de água de alimentação, além de ter a 

presença de um ponto para a comunidade coletar a água, o chamado chafariz. Era fundamental, ainda, 

a previsão de área suficiente para a estrutura do abrigo do dessalinizador e dos reservatórios, bem 

como do tanque de armazenamento do concentrado salino. 

Além de todos estes aspectos físicos, foi essencial reconhecer, como elementos 

metodológicos, os aspectos institucionais, socioambientais, de operação, manutenção e 

monitoramento dos sistemas de dessalinização. 

 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

7 

  

 

Figura 2 – Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce. 

 

 

USO DO CONCENTRADO SALINO E GERAÇÃO DE RENDA 

 

Em algumas comunidades beneficiadas pelo Programa Água Doce observou-se que os poços 

pré-existentes possuem excelentes vazões, maiores que 5.000 l/h e, sendo assim, geram uma boa 

quantidade de água dessalinizada. Tais vazões, no entanto, implicam, também, em um alto volume 

de produção de concentrado. Foi natural, portanto, pensar em um aproveitamento desta água. 

De acordo com Rocha Porto (2017), foi com este mesmo enfoque que a Embrapa desenvolveu 

pesquisas para Sistemas de Produção, tendo como ingrediente principal o concentrado da 

dessalinização. O objetivo é utilizá-lo como recurso produtivo para a agropecuária ao  tempo que 

reduz os impactos ambientais provocados pelo potencial processo de salinização do solo. 

Neste sentido, ainda de acordo com o autor, pesquisas foram sendo desenvolvidas no campo 

experimental da Embrapa Semiárido, onde ficou comprovada que a conjugação da criação da tilápia 

no tanque do concentrado e a posterior utilização deste meio para irrigação da erva-sal (Atriplex 

numulária) gera uma complementação de benefícios mútuos.  

Com a criação da tilápia rosa (Oreochromis niloticus), além de se estabelecer uma geração de 

renda com a produção de pescado, o concentrado como meio líquido é fertilizado, por meio da 

eliminação dos dejetos do peixe diretamente na água, promovendo um excelente meio líquido para 

ser utilizado na irrigação da erva-sal, forragem com grande potencial para alimentação de pequenos 

e grandes ruminantes. Além disto, a erva sal comporta-se como uma planta que contribui para a 

dessalinização dos solos contaminados com sais; ou seja, é uma planta biorremediadora. 
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A partir do Sistema de Produção desenvolvido pela Embrapa para uso do concentrado da 

dessalinização, surge a proposta de implantação da Unidade Demonstrativa do Programa Água Doce, 

que mais tarde passou a ser chamada Unidade Produtiva. A primeira Unidade Produtiva do 

Programa Água Doce foi implantada em 2007 na comunidade Atalho, município de Petrolina, 

Pernambuco. 

A Unidade Produtiva é, tal como o Sistema de Produção, uma combinação de ações integradas 

constituídas por três subsistemas – aquicultura, produção da erva-sal e alimentação animal - que se 

complementam formando uma cadeia sustentável, onde um é função do outro.  

O processo de implantação das Unidades Produtivas é semelhante ao dos Sistemas de 

Dessalinização, contando com a participação de mais um componente – Sistemas Produtivos.  

O projeto da UP diferencia-se dos Sistemas de Dessalinização uma vez que incorpora áreas e 

estruturas necessárias à piscicultura e ao cultivo da Atriplex. 

 

Para viabilizar a incorporação de uma Unidade Produtiva a um Sistema de Dessalinização, é 

necessário observar uma série de critérios relativos ao tamanho da área onde a UP será instalada; 

condições prévias do solo da região, bem como da localização do poço, a vazão e qualidade de sua 

água; disponibilidade de energia para suportar os sistemas de produção; entre outros.  

Além disto, é fundamental a sensibilização de cada comunidade sobre a importância do 

projeto; a participação na escolha da área para plantio da erva-sal entre outras espécies de interesse, 

como a Palma Forrageira e a Gliricídia, treinamento dos produtores para o manejo do sistema 

integrado, entre outras ações essenciais ao processo. 

 

A GESTÃO COMPARTILHADA DOS SISTEMAS 

 

Na consecução de um programa com a dimensão do Programa Água Doce foi fundamental o 

alinhamento e cooperação institucional, intra e intergovernamental. Neste sentido, foi necessária a 

consolidação do arranjo institucional do Programa, de modo a possibilitar as articulações essenciais 

para uma execução bem-sucedida.  

Para tanto coube ao Governo Federal identificar a geografia institucional, política e técnica 

desse contexto promovendo a sinergia entre os atores estratégicos dessa agenda. A partir disto, surge 

um arranjo institucional com três núcleos de gestão/ação do Água Doce: federal, estadual e local. 

O Núcleo Nacional é a instância máxima de direção e orientação das ações do Programa. É constituído 

pelo conjunto de órgãos federais e estaduais com atuação no tema. É coordenado pela Secretaria Nacional de 
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Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Coordenação Nacional 

do Programa. 

Já o Núcleo Estadual é a instância máxima de decisão em cada estado. Será coordenada pelo órgão 

de recursos hídricos estadual ou outra entidade afim, a critério do Governo Estadual. Tem caráter deliberativo. 

São constituídos pelo conjunto de representações de órgãos federais, estaduais, municipais, organizações não 

governamentais, universidades, associações técnico-científicas, comunitárias e de produtores rurais. Devem 

ter estrutura mínima de um representante de cada segmento. 

Finalmente, os Núcleos Locais de Gestão têm como objetivo orientar a sustentabilidade econômica, 

técnica e social do Programa em cada uma das localidades selecionadas. Será composto por representantes do 

município e de associações comunitárias com reconhecida atuação local. 

 

REFERÊNCIAS 

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (2001). Programa de Água Subterrânea para a 

Região Nordeste, Rio de Janeiro/RJ, 35 p. 

 

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (2022). SIAGASWEB. Banco de dados do Serviço 

Geológico do Brasil. 

 

RIBEIRO, P,H,B. Espacialização da vazão por poços tubulares em diferentes formações 

hidrogeológicas no nordeste baiano. Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, como 

requisito parcial para obtenção do título de mestre. Juazeiro, Bahia,  2013. 

 

ITS – BRASIL.  Caderno de debate. Tecnologia Social no Brasil. São Paulo: ITS. 2004: 26. Vide: 

http://itsbrasil.org.br/conheca/publicacoes/cadrenos. 

 

ROCHA PORTO, E. Manual técnico sobre o aproveitamento sustentável de águas subterrâneas 

salobras e salinas na dessedentação animal e irrigação em comunidades do estado Rio Grande do 

Norte. Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://itsbrasil.org.br/conheca/publicacoes/cadrenos

	XVI SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE
	15º SIMPÓSIO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
	Tabela 1 – Tabulação dos dados de vazão e sólidos totais dissolvidos dos 905 dessalnizadores em operação.

