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Figura 2. Reunião da nossa equipe na Universidade del 
Valle (UNIVALLE), com a comunidade local de La Sirena, 
Cali, Colômbia, Dezembro 2013 
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Nosso Boletim circula trimestralmente e 
fornece informação sobre o avanço das 
nossas atividades, resultados e outras 
informações relevantes. Nossos contatos 
aparecem na última página deste boletim. 

O significado do DESAFIO  
Conheça o significado do nome do nosso 
projeto…   

Página 2 

Avanço do trabalho de campo 
Conheça os avanços do trabalho de campo 
realizado por nossas equipes de pesquisa na 
Argentina, Brasil e Colômbia nos últimos 
meses… 
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Entrevista: Tecnologia e política: o 
desafio da intoxicação por arsênico 
na água na Argentina 

Nesta edição lançamos uma nova secção que 
apresenta entrevistas com especialistas e 
professionais. Dedicamos a primeira 
entrevista ao desafio de fornecer água 
potável em zonas onde a água contem níveis 
elevados de arsênico natural. Damiano 
Tagliavini entrevistou à Dra. Marta Litter, 
Chefa da Divisão de Remediação de 
Contaminantes da Comissão Nacional de 
Energia Atômica da Argentina (CNEA). 
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Engajamento, Disseminação, 
Publicações 

Nossa equipe trabalha ativamente no 
engajamento de comunidades, governos e 
outros atores relevantes relacionados com 
nossa pesquisa.   

 

Também organizamos e participamos em 
eventos e discussões académicas e políticas 
no nível local, regional, nacional e 
internacional. Nosso plano de publicações 
inclui o nosso primeiro livro e uma série de 
Documentos de Trabalho. Leia mais sobre as 
publicações e atividades de engajamento e 
disseminação do DESAFIO... 

Páginas 11-14 
Figura 1. Membros do DESAFIO participando na 
Conferência Internacional da Rede WATERLAT em 2013, 
Quito, Equador, Outubro 2013 
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Figure 5. Water tank, Quincas rural 
community, Ceará, Brazil 

 Este projeto representa literalmente um 
“desafio”.   Nosso   conceito   central   é   fazer  
uma contribuição à luta contra um dos 
maiores desafios encarados pelas 
sociedades da América Latina: a erradicação 
da desigualdade social estrutural no acesso 
aos serviços essenciais de água e 
esgotamento sanitário. Nosso projeto 
estuda como as inovações sociotécnicas 
podem fortalecer a democratização do 
governo, gestão e acesso aos serviços 
essenciais de saneamento. Nosso objetivo é 
lograr uma melhor compreensão das 
condições, fatores e processos que facilitam 
o surgimento destas inovações 
sociotécnicas, os requisitos essenciais para 
fazer com que as inovações sociotécnicas 
bem sucedidas sejam sustentáveis e 
replicáveis e os obstáculos para a sua 
sustentabilidade e replicação. 

A base do projeto é a análise de 10 exemplos 
de inovações sociotécnicas implementadas 
para combater a desigualdade e injustiça na 
gestão e acesso aos serviços básicos de 
saneamento em comunidades vulneráveis 
na América do Sul. Estes casos incluem 
pequenas populações dispersas em áreas 
rurais do semiárido, assentamentos 
informais nas grandes cidades 
metropolitanas e pequenos assentamentos 
urbanos e rurais. Temos identificado 4 
exemplos   de   experiências   “históricas”   com  
10-20 anos já em operação, 3 exemplos mais 
recentes   (casos   “atuais”),   e   3   exemplos   de  
intervenções novas na fase de 
desenvolvimento ou prestes a ser 
implementadas. Nosso objetivo é estudar 
uma série de exemplos para a realização de 
uma análise comparativa e sistemática 
destas experiências, no tempo e no espaço. 
Para mais informação sobre nossa 
abordagem metodológica, clique aqui.  

Os locais dos estudos de caso estão nos 
estados do Ceará, Minas Gerais, 
Pernambuco e Rio de Janeiro no Brasil, 
Santa Fe na Argentina, e Vale do Cauca na 
Colômbia. 

 

Para mais informação sobre estes casos, 
clique aqui. Nesta secção apresentamos um 
resumo das atividades de pesquisa 
desenvolvidas pelas nossas equipes nos 
últimos meses.  

 

 

 

 

 

O Sistema Integrado de 
Saneamento Rural (SISAR), Ceará, 
Brasil 

O SISAR atende populações pequenas, as 
quais em alguns casos são compostas por 
apenas 20-30 famílias, muitas vezes 
espalhadas por grandes distancias em áreas 
rurais no semiárido do estado do Ceará, no 
nordeste do Brasil. SISAR é coordenado e 
financiado pelo Governo do Estado do Ceará, 
por meio da Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará (CAGECE). Escolhemos a experiência 
SISAR para desenvolver 3 dos nossos 10 casos. 
Estes incluem 1 “caso  histórico” para avaliar as 
dimensões político-institucionais do sistema, 1 
“caso   atual” que consiste em um estudo 

etnográfico e 1 “caso   de   intervenção” que 
envolve o projeto e implementação de uma 
inovação sociotécnica. Nossas equipes na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e na CAGECE-SISAR são responsáveis por 
estes casos.  

Um aspecto da nossa pesquisa sobre o SISAR 
consiste na coleta de dados qualitativos para 
avaliar a sustentabilidade da sua estrutura 
político-institucional. Nosso ênfase consiste 
em analisar o processo de empoderamento e 
participação comunitária no projeto, e na 
implementação e manutenção do sistema. 
Isto inclui uma avaliação da gestão 
operacional do SISAR, seu nível de 
transparência e responsabilidade social, assim 
como também os obstáculos e oportunidades 
que enfrenta na prestação de serviços de 
saneamento.  

 

 

 

Figura 4. Reservatório de água, comunidade 
rural Quincas, Ceará, Brasil 

 

Avanços do trabalho 
de campo 

O significado do 
DESAFIO 

 

Figura 3. Fonte comunitária de água, Jardim das Fontes, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil 

http://desafioglobal.org/pt/projeto/
http://desafioglobal.org/pt/estudos-de-caso/
http://www.sisarceara.org/
http://www.sisarceara.org/
http://www.cagece.com.br/
http://www.cagece.com.br/
http://desafioglobal.org/pt/caso-historico-2-1/
http://desafioglobal.org/pt/caso-atual-3-1/
http://desafioglobal.org/pt/caso-de-intervencao-4-2/
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Figura 10  Cisterna para água de chuva, Cascavél, Ceará 

O estudo também busca compreender o 
contexto social, político e econômico local-
a-global em que surgiu o modelo SISAR. 
Nossa equipe está desenvolvendo uma 
análise sistemática do material disponível 
nas fontes de documentação formal e 
informal relacionadas com o SISAR. 
Também estamos realizando entrevistas 
com residentes de 11 comunidades 
participantes do sistema SISAR, assim como 
com membros do pessoal do SISAR e 
CAGECE que participam na gestão e 
operação do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, nossas atividades de pesquisa 
tem se centrado na compreensão da 
realidade sócio-política, cultural e político-
institucional na que opera o SISAR e nas 
particularidades do saneamento rural no 
nordeste do Brasil. Isto tem sido feito 
através de visitas à um número importante 
de comunidades no estado do Ceará que 
tem adotado, ou planejam adotar, o sistema 
SISAR. Estas atividades estão sendo 
complementadas com uma revisão da 
estrutura teórica e metodológica do projeto 
DESAFIO, com o fim de adotar técnicas 
etnográficas adequadas à luz das questões 
de investigação e dimensões de análise do 
projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente estamos desenvolvendo um 
estudo etnográfico preliminar centrado na 
participação comunitária no município de 
Cascavél, onde será construído um novo 
sistema de agua e esgotamento sanitário 
como parte do nosso estudo de caso de 
intervenção. Estamos trabalhando no 
projeto e implementação desta intervenção 
com a participação ativa das comunidades 
beneficiarias em todas as etapas do 
processo: antes, durante e após da 
introdução do sistema. A equipe do 
DESAFIO tem estabelecido um diálogo 
direto com a comunidade e também tem 
seguido de perto o processo de alocação de 
recursos, por parte do governo estadual, 
para a construção do sistema. Ademais, em 
uma das múltiplas visitas à comunidade, 
empregamos uma técnica de mapeamento 
participativo em que os residentes 
desenharam suas residências, rotas de 
acesso ao saneamento e as características 
ecológico-ambientais das áreas adjacentes à  

 

 

 

 

 

comunidade. Colocamos ênfase na 
identificação do alcance e das formas em 
que os processos do desenho, 
implementação e gestão da inovação 
sociotécnica promovem a participação e 
empoderamento substantivo da 
comunidade e facilitam a apropriação do 
sistema por parte dos usuários. Estas 
atividades de trabalho de campo são 
complementadas com o desenvolvimento 
de um questionário para avaliar o impacto 
da intervenção sobre as condições de vida 
da comunidade e com uma revisão da 
literatura sobre o contexto local e regional 
do estudo. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapeamento participativo, Cascavél, Ceará 

Figura 7. Mapeamento participativo, Cascavél, Ceará 

Figura 5 Veículo de tração animal para abastecimento de 
água, Ceará, Brasil 

Figura 6 Sistema doméstico para reúso de água, 
Ceará, Brasil 

Figura 9 Mapeamento participativo, Cascavél, 
Ceará 
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A experiência da Comunidade de 
Mustardinha na Área 
Metropolitana de Recife, 
Pernambuco, Brasil 
 
Recife é a quinta maior capital do Brasil. A 
cidade tem um pouco menos de 3,7 milhões 
de habitantes na sua área metropolitana, a 
qual está formada por 14 municípios. O 
município de Recife tem mais de 1,5 milhões 
de pessoas e é uma bela cidade na costa 
atlântica, que tem sido chamada da 
“Venécia   Brasileira”,   devido   a   seus   rios   e  
numerosos canais e pontes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, ao redor de 50% das moradias do 
Recife estão em bairros pobres (favelas), que 
muitas vezes não têm os serviços públicos 
mais essenciais. Nas últimas duas décadas 
houve várias iniciativas para combater a 
desigualdade e injustiça gerada por esta 
situação. Nosso projeto elegeu à 
comunidade de Mustardinha para 
desenvolver 2 estudos de caso. Um deles é 
um caso   “histórico” centrado na 
implementação   do   sistema   “condominial”  
de saneamento desde finais da década de 
1980 e o outro está focado na experiência 
mais recente do sistema de “saneamento  
integrado” introduzido no ano 2001. Nossa 
equipe local na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) é responsável por estes 
estudos de caso.  

O sistema condominial foi implementado na 
comunidade de Mustardinha nos anos 
noventa. Nossas atividades estão centradas 

na avaliação da estrutura institucional do 
sistema condominial, que tem sido elogiado 
por instituições como o Banco Mundial, o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
e pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), como modelo 
efetivo de política participativa para a 
prestação de serviços básicos de água em 
comunidades pobres. Nossa equipe coloca 
ênfase no resgate do processo histórico da 
implementação do sistema e seu impacto 
multidimensional nas comunidades 
participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa pesquisa busca compreender o 
processo histórico da implementação do 
sistema e seu impacto nas condições de vida 
locais. Para isto, trabalhamos na coleta de 
dados primários e secundários e realizamos 
a pesquisa com a participação dos líderes 
comunitários de Mustardinha. Também 
organizamos reuniões consultivas, oficinas e 
entrevistas em profundidade com 
especialistas, professionais e autoridades 
públicas que participaram diretamente no 
projeto e implementação destas inovações.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Imagens da oficina sobre o sistema condominial 
com especialistas e líderes comunitários, Recife, Agosto 
2013 

 

Figura 11 Recife, capital de Pernambuco, Brasil, confluência dos rios Beberibe e Capibaribe com o Oceano Atlântico 

Figura 13 Imagens de vendedores privados de agua em Recife 

http://desafioglobal.org/pt/caso-historico-2-2/
http://desafioglobal.org/pt/caso-atual-3-2/
http://desafioglobal.org/pt/caso-atual-3-2/
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Nestas reuniões participam, dentre outros, o 
Eng. José Carlos Melo, um nativo de Recife 
que desenvolveu o modelo condominial e 
quem contribuiu à sua implementação na 
cidade e outras partes do pais, e finalmente 
à sua difusão no mundo.  Veja-se por 
exemplo, as publicações do Eng. Melo pelo 
Banco Mundial-PNUD e também sua 
intervenção no Documento de Trabalho 1 do 
DESAFIO, onde também poderá ler acerca 
do debate atual no Brasil sobre os pros e 
contras do modelo condominial. Também 
entrevistamos ao Eng. César Augusto Rissoli 
da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal (CAESB). O caso de 
Brasília é importante devido a que, sendo a 
capital do pais e tendo uma população de 
mais de 2,5 milhões de pessoas, o sistema 
condominial foi implementado em toda a 
cidade, para ricos e pobres por igual (o 
sistema foi pensando originalmente para 
comunidades pobres). Atualmente estamos 
trabalhando na publicação de um 
Documento de Trabalho sobre os resultados 
destas oficinas e entrevistas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Estamos desenvolvendo atividades 
similares com relação ao segundo estúdio de 
caso que está centrado no sistema de 
saneamento integrado que foi 
implementado em Recife em 2001. Esta 
iniciativa teve como objetivo aproveitar o 
sucesso do sistema condominial, mais 
introduzindo modificações significativas 
para corrigir problemas e defeitos. Neste 
caso também estamos realizando um 
estudo dos documentos oficiais, do material 
audiovisual, artigos, relatórios acadêmicos e 
outros documentos disponíveis nas 
instituições públicas e privadas relacionadas 
com a implementação dos sistemas sendo 
estudados, não só no Recife, se não também 

em outras partes do Brasil e do mundo. Nos 
concentramos no caso da comunidade de 
Mustardinha, onde a população local tem 
uma memória histórica dos processos 
ocorridos durante a implementação de 
ambos sistemas. A maioria dos líderes 
comunitários com quem trabalhamos tem 
estado envolvidos nestes processos durante 
mais de 20 anos, o que nos coloca numa 
excelente posição para o desenvolvimento 
dos nossos estudos de caso. Além disso, 
temos feito um esforço por fortalecer a 
relação com os membros da comunidade e 
isto tem provado ser de grande valor para 
nossa pesquisa, dada à rica experiência dos 
atores locais em termos da sua participação 
social, política, e inclusive técnico-
administrativa no processo, e sua 
generosidade em compartilhar essa 
experiência com nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimento comunitário de 
água em Queimados, Baixada 
Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil 
Nossa equipe na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) é responsável por este 
estudo de caso, que está centrado no caso 
da comunidade de Queimados. Nesta fase, a 
pesquisa tem se centrado na coleta de dados 
primários e secundários e em estabelecer 
parcerias institucionais com os atores-
chave.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A coleta de dados tem se focado na coleta 
de informação sobre as condições, 
requisitos e possibilidades para a prestação 
de serviços de água potável em 
comunidades vulneráveis, lideradas pela 
comunidade e de baixo custo. Também 
temos coletado dados secundários, 
qualitativos e quantitativos, procedentes de 
fontes municipais e estaduais. Além disso, o 
trabalho incluiu o desenvolvimento e 
aplicação de um questionário exploratório 
na comunidade. A informação coletada tem 
proporcionado uma melhor compreensão da 
ampla gama de fatores sociais, econômicos 
e culturais que caracterizam as inovações 
sociotécnicas de base empregadas pela 
comunidade para resolver o problema de 
falta de água para consumo doméstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um componente fundamental da nossa 
abordagem metodológica é trabalhar em 
estreita colaboração com a comunidade 
local e com as organizações sociais e 
públicas pertinentes. Neste sentido, temos 
estabelecido parceiras com os principais 
atores locais, tais como o Comitê da Bacia 
do Rio Guandu (que atende à comunidade 

Figura 15. Reunião no Centro Comunitário de 
Mustardinha, Recife, Fevereiro 2013 

Figura 14 Entrevista com o Eng. César Augusto Rissoli 
(CAESB), Agosto 2013 

Figura 16 Fonte de água comunitária, Queimados, 
Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil 

Figura 18 Transportando água da fonte comunitária, 
Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro 

Figura 17 Usos múltiplos das fontes de agua 
comunitárias. Mãe dando banho no filho, 
Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro 

http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m677076
http://desafioglobal.org/wp-content/uploads/2013/12/WATERLATWorkingPaperSPIDES1.pdf
http://desafioglobal.org/wp-content/uploads/2013/12/WATERLATWorkingPaperSPIDES1.pdf
http://www.caesb.df.gov.br/
http://www.caesb.df.gov.br/
http://desafioglobal.org/pt/publicacoes/
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s),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Queimados), a Secretaria do Meio 
Ambiente do Município e a Guarda de 
Endemias da FUNASA. Estas parcerias tem 
sido um ponto chave para um melhor 
entendimento do contexto mais amplo no 
qual  se  desenvolve  a  gestão  d’água  liderada  
pela comunidade em Queimados.  
 
Nosso trabalho de campo tem sido 
complementado com uma revisão 
interdisciplinar da literatura sobre os 
conceitos centrais do DESAFIO, tais como a 
democratização dos serviços de 
saneamento, vulnerabilidade, inovações 
sociotécnicas e participação social.  
 
 

Experiências de empoderamento 
comunitário, resiliência e 
sustentabilidade no Vale do 
Cauca, Colômbia  
 Nossa equipe de pesquisa na Universidad 
del Valle (UNIVALLE) em Cali é responsável 
por dois estudos de caso. O primeiro é um 
“caso   histórico” centrado na comunidade 
peri-urbana de La Vorágine; em quanto o 
segundo caso está focado na experiência 
atual da comunidade rural de Mondomo.  

.  

 

 

 

 

 

La Vorágine é uma pequena comunidade 

peri-urbana na margem do Rio Pance, perto 
de Cali. Desde 1997, a comunidade, através 
da sua Associação de Usuários de Água e 
Esgoto (ASOVORÁGINE), é responsável pela 
operação e manutenção de um sistema 
ecológico integrado de água e esgoto. Este 
processo envolveu a mobilização e 
empoderamento da comunidade e uma 
estreita colaboração com atores públicos 
locais como a empresa de água municipal e 
as autoridades ambientais e de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizamos uma gama de técnicas dos 
métodos de Pesquisa-Ação Participativa e 
de Diagnostico Rural Participativo, para 
entender a interação entre os sistemas 
social e ecológico e a relação entre 
vulnerabilidade e a capacidade de 
adaptação social (resiliência) das 
comunidades diante das pressões dos 
diferentes grupos de interesse que atuam 
nesta região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondomo é uma comunidade rural no 
município de Santander de Quilichao, 
Colômbia. A comunidade tem uma estação 
de tratamento de água potável que foi 

construída através de uma parceria entre os 
setores público, privado e a comunidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A planta tem fornecido água potável 24 
horas por dia nos últimos 15 anos. O sistema 
é gerido pela Associação de Usuários do 
Aqueduto de Mondomo, a qual tem jogado 
um papel fundamental na criação de 
AQUACOL, a Associação Colombiana de 
Organizações Comunitárias Prestadoras de 
Serviços Públicos de Água e Saneamento, e 
também como um Centro Comunitário de 
Aprendizagem sobre Água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nossa equipe em UNIVALLE tem 
estabelecido uma parceria de longo prazo 
com ambas comunidades e com as 
autoridades locais e esta relação está sendo 
fortalecida no contexto desta pesquisa.   

Figura 19 Membros da equipe UFRJ do DESAFIO na reunião 
do Comité de Bacia do Rio Guandu, Baixada Fluminense, 
Rio de Janeiro, Setembro 2013 

Figura 20 Visita à Estação de Tratamento de Água 
Potável, La Vorágine, Colômbia, Julho 2013 

Figura 21 Oficina com membros de AQUACOL, 
La Vorágine, Colômbia, Novembro 2013 

Figura 22 Reunião com o gerente da companhia pública 
de agua EMQUILICHAO, Santander de Quilichao, 
Colômbia, Dezembro 2013 

Figura 23 Visita das autoridades nacionais à Estação de 
Tratamento de Água de Mondomo, Santander de 
Quilichao, Colômbia, Dezembro 2013 

Figura 24 Oficina com membros de AQUACOL, 
Santander de Quilichao, Colômbia, Dezembro 2013 

http://www.funasa.gov.br/site/
http://desafioglobal.org/pt/caso-historico-2-4/
http://desafioglobal.org/pt/case-atual-3-3/
http://desafioglobal.org/pt/case-atual-3-3/
http://aquacol.blogspot.com/
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Lutando contra a vulnerabilidade 
extrema numa comunidade rural 
na região semiárida do Brasil  
Este é um estudo  de   caso  de   “intervenção” 
focado na experiência da comunidade 
Quilombola de Lagedo, na área rural do 
estado de Minas Gerais. Lagedo é uma 
pequena comunidade composta 
originalmente por escravos que fugiram dos 
seus donos. No Brasil, estas comunidades 
são conhecidas como Quilombos. A 
intervenção consistirá no desenho, 
implementação e desenvolvimento das 
capacidades para a gestão de um sistema de 
tratamento de água em Lagedo. Para 
realizar este estudo foram estabelecidas 
parcerias com a Fundação Nacional de 
Saúde do Brasil (FUNASA), o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agraria 
(INCRA) e com organizações da sociedade 
civil que representam as comunidades 
Quilombolas no país tais como a Federação 
de Comunidades Quilombolas de Minas 
Gerais  (N’Golo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nas primeiras etapas da pesquisa foi 
realizado um diagnóstico da comunidade 

mediante o uso de técnicas do Diagnóstico 
Rural Participativo. Também envolvemos 
um grupo interdisciplinar de estudantes no 
processo de pesquisa.  Estes foram 
previamente treinados em técnicas de 
pesquisa participativa tais como 
mapeamento participativo, rotinas diárias e 
caminhadas transversais, as quais foram 
realizadas com a comunidade. As atividades 
de pesquisa também incluíram reuniões de 
planejamento e ações conjuntas com os 
parceiros do projeto, tais como a elaboração 
e aplicação de um questionário inicial da 
situação socioeconômica da comunidade e 
seu acesso à serviços básicos de 
saneamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além disso, desde o início do projeto, a 
equipe do DESAFIO tem participado em 
todos os eventos importantes do Quilombo. 
Estes incluíram a apresentação do laudo 
antropológico que serviu de base para o 
processo de titulação das terras da 
comunidade pelo governo federal.  Estas 
atividades de trabalho de campo tem sido 
complementas com testes de laboratório 
para avaliar o processo de filtração da agua 
com diferentes níveis de turbidez, com o fim 
de projetar um sistema de tratamento de 
água adequado às condições locais.  

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento das capacidades 
para monitorar a qualidade da 
água na Argentina  
 

 
Este também é um estudo de caso de 
“intervenção”. O caso está centrado no 
desenvolvimento das capacidades locais 
através do trabalho com as escolas das 
comunidades de Coronda, La Chispa e San 
Francisco, na província de Santa Fe. 
Trabalhamos conjuntamente com os 
professores, alunos e suas famílias no 
diagnóstico da exposição da população a 
água de baixa qualidade, que resulta dos 
altos níveis de arsênico e fluoreto natural 
que possuem as águas subterrâneas da 
região. Nossas atividades incluem a troca de 
conhecimentos entre os membros das 
comunidades locais e os especialistas, o 
entendimento das características 
geográficas, físico-químicas e socioculturais 
das bacias hidrográficas da região e a coleta 
e análise de amostras de água para avaliar a 
qualidade das fontes de água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos treinando aos alunos como tirar 
amostras dos poços de água das suas casas, 
registrar o uso de água residencial e os níveis 
de chuva locais e como construir bases de 
dados sobre as características dos serviços 
de saneamento locais. Também 
elaboramos, em colaboração com os 
professores e alunos, um questionário 
preliminar para definir os indicadores de 
base que servirão para avaliar o impacto da 
intervenção. Ademais, realizamos 
entrevistas com membros das três 
comunidades e outros atores locais como o 
Ministério de Educação de Santa Fe, as 
cooperativas locais de água e a Agencia 
Reguladora de Saneamento de Santa Fe 
(ENRESS). Os estudantes, professores e 
pesquisadores do DESAFIO estão 
desenvolvendo materiais educativos sobre o 
uso de ferramentas tecnológicas para 
melhorar a qualidade dos dados coletados.   

Figura 29. Estação de tratamento de água com tecnologia de 
osmoses inversa para a remoção de arsénico, San Francisco, 
Outubro 2013 

 

Figura 25 Evento de titulação das terras da comunidade 
Quilombola, Bom Jardim da Prata, Minas Gerais, Brasil, 
Setembro 2013 

Figura 26 Evento de titulação das terras da comunidade 
Quilombola, Bom Jardim da Prata, Minas Gerais, Brasil, 
Setembro 2013 

Figura 27 Caminhadas transversais durante o diagnóstico 
da situação local, Lagedo, Minas Gerais, Brasil, Julho 2013 

Figura 28 Equipe UNR capacitando aos professores e 
estudantes locais, São Francisco, Santa Fe, Maio 2013 

http://desafioglobal.org/pt/intervention-case-4-1/
http://www.funasa.gov.br/site/
http://www.funasa.gov.br/site/
http://www.incra.gov.br/
http://www.incra.gov.br/
http://www.incra.gov.br/
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_ngolo.html
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_ngolo.html
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_ngolo.html
http://desafioglobal.org/pt/caso-de-intervencao-4-3/
http://desafioglobal.org/pt/caso-de-intervencao-4-3/
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A Entrevista 
 

Nesta edição apresentamos uma nova secção do nosso Boletim Informativo, A Entrevista. A seção conterá entrevistas curtas com especialistas, 
professionais e outros atores relevantes que tem feito contribuições significativas em alguma área relacionada com nosso projeto de pesquisa. Nesta 
edição, dedicamos esta seção à contaminação das fontes de água por arsênico de origem natural, o que é um grande problema em muitos países. As 
doenças relacionadas com a ingestão de água contendo arsênico pode causar a morte e temos dedicado o estudo de caso do DESAFIO na Argentina a este 
assunto. Um membro da nossa equipe local responsável pelo estudo realizou a entrevista com uma especialista internacional neste tema. Boa leitura!  

                                   

         

 

1) Como foi o caminho que a levou a estudar o problema do arsênico 
na água? 
 
O caminho tem sido um pouco sinuoso. Na realidade eu trabalho em 
assuntos relacionados com tecnologias avançadas para tratar águas, o 
ar e o solo, por exemplo, foto catálise, tecnologias novas que utilizam 
luz e mais recentemente, nano partículas de ferro.  
 
Iniciamos há uns 10 anos com um projeto da Organização de Estados 
Americanos (OEA) para o tratamento de água em áreas isoladas da 
América Latina. É quando percebemos que as tecnologias que nós 
trabalhávamos poderiam remover arsênico. Posteriormente, nos anos 
seguintes, coordenei a rede IBEROARSEN, uma rede do Programa 
Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 
(CYTED), um programa apoiado pelo Governo da Espanha e 
instituições de Ciência e Tecnologia da América Latina, sobre o tema 
do arsênico na região.  A rede incluiu grupos de pesquisa e 
desenvolvimento de 17 países da América Latina, todos com 
experiência na questão do arsênico, mas só pesquisadores das ciências 
exatas como geólogos, químicos e engenheiros. Naquela época não 
incluímos as áreas da saúde ou ciências sociais. Quanto à questão do 
tratamento e remoção de arsênico da água, nós trabalhamos em 
tecnologias que são avançadas, inovadoras e de baixo custo e que 
geralmente podem ser usadas em áreas isoladas, tanto rurais como 
peri-urbanas.  
 
2) Você acredita que o progresso no desenvolvimento de tecnologias 
atualmente é suficiente para resolver tecnicamente o problema do 
arsênico na água potável? 

Não, as soluções técnicas em águas de laboratório existem. Mas o 
arsénico é muito complicado e, portanto, não se pode oferecer uma 
tecnologia que possa ser utilizada em todas as circunstâncias. Você 
precisa fazer testes específicos com água de cada local para 
desenvolver tecnologias apropriadas para cada situação e contexto. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista com a Dra. Marta I. Litter* 

Por Damiano Tagliavini** 

 

* Marta Irene Litter é Doutora em Química pela Universidade de 
Buenos Aires, com Pós-doutorado na Universidade de Arizona, Estados 
Unidos. É chefa da Divisão de Remediação de Contaminantes da 
Comissão Nacional de Energia Atómica (CNEA), Pesquisadora Titular 
do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (CONICET) e 
Professora Titular da Universidade General San Martín, na Argentina. A 
Dra. Litter tem publicado mais de 180 artigos científicos, é 
coordenadora da Rede CYTED IBEROARSEN e tem uma longa 
trajetória como coordenadora de pesquisas em tratamento de água, 
principalmente na área de Tecnologias Avançadas de Oxidação. Ela 
ganhou o Prêmio Mercosul de Ciência y Tecnologia em 2006 e 2011 e o 
Prêmio Inovar, concedido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação Produtiva da Argentina, em 2009. É Presidenta do Comité 
Organizador Local do 5º Congresso Internacional de Arsênico no 
Ambiente, que se realizará em Buenos Aires nos dias 11 a 16 de maio de 
2014. 

** Damiano Tagliavini trabalha no Instituto Nacional da Agua (INA) em 
Buenos Aires e é membro da equipe de pesquisa do DESAFIO na 
Universidade Nacional de Rosário (UNR), Santa Fe. 

Tecnologia e política: o desafio 

da intoxicação por arsênico na 

água na Argentina 

http://desafioglobal.org/pt/caso-de-intervencao-4-3/
http://www.cnea.gov.ar/xxi/ambiental/iberoarsen/
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
http://www.cnea.gov.ar/xxi/ambiental/iberoarsen/
http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/index.php/es/
http://www.innovar.gob.ar/
http://www.as2014.com.ar/
http://www.as2014.com.ar/
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3) Você acha que existe a necessidade de fazer mais trabalho de 
campo? 

Sim, devemos fazer mais trabalho de campo. Neste momento estamos 
fazendo um estudo piloto pequeno nas áreas rurais da Província de 
Santiago del Estero. O estudo consiste em escolher 4 ou 5 
assentamentos, tirar amostras de água e testar as tecnologias. E, em 
paralelo, dado que este projeto envolve também a questão social, um 
grupo de sociólogos e antropólogos vão desenvolver questionários 
sobre as condições locais de aceso a água e a relação da população com 
este recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Você acredita que a interdisciplinaridade é necessária na pesquisa 
sobre problemas relacionados com água? Como foi desenvolvido 
esse aspecto no seu grupo de trabalho e quais benefícios ou 
dificuldades trouxe? 

Sim, definitivamente. É necessário que especialistas de diversas áreas 
trabalhem em colaboração.  No início nós achávamos que podíamos 
fazer tudo, mas realmente como especialistas nas ciências exatas, não 
temos o conhecimento para trabalhar a questão social, que é tão 
importante nesta área. Além disso, este problema só pode ser resolvido 
com a intervenção dos governos locais, provinciais e nacionais, os quais 
devem adotar este tema como política do Estado. 

5) Você me falou do caso da província de Santiago del Estero. No 
projeto DESAFIO, nós estamos trabalhando com casos no oeste da 
província de Santa Fe, mas temos conhecimento de outros casos nas 
províncias de Buenos Aires e La Pampa.  ¿Você acha que existem 
informações fiáveis sobre a magnitude do problema no país e o 
número de pessoas que podem ser afetadas? 

Sim, existe conhecimento, mas ainda é precário, no sentido em que há 
áreas não exploradas e os resultados são bastante diferentes para cada 
área. Por exemplo, na província de Santa Fé, pelo que eu sei, os níveis 
de arsênico na água não são tão elevados como em outros lugares 
como as províncias de Santiago del Estero, Córdoba ou La Pampa. A 

água em Santa Fe tem arsênico, mas os níveis não são tão elevados, o 
que não significa que você tem que parar de se preocupar, porque o 
nível de arsênico na água potável deve ser zero. 

6) Há controvérsia sobre as implicações práticas de satisfazer as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a 
concentração máxima de arsênico que deve ser permitida na água 
para consumo humano1. Algumas pessoas acreditam que os 
fornecedores de água não poderiam suportar os custos que devem 
ser incorridos para atingir o nível necessário de purificação. Neste 
contexto, que tão acessíveis são as tecnologias que vocês 
desenvolvem? 

Nós trabalhamos com tecnologias de baixo custo que podem servir 
para áreas pobres sem acesso a rede de água. 

7) Estas tecnologias podem ser aplicadas em pequena escala? 

Exatamente. Agora, também há tecnologias para maior escala. Eu acho 
que esta é uma questão mais de caráter político que econômico, que 
tem a ver com tomar a decisão de utilizar as tecnologias disponíveis. 
Porque temos tecnologias como estações de tratamento, sistemas de 
osmoses inversa, de coagulação, adsorção, etc. e também existem 
filtros. As pessoas que tem um melhor nível socioeconômico podem 
comprar filtros e pronto, problema solucionado. Mais o arsênico é 
complicado, primeiro porque é geralmente ignorado, as pessoas não 
são conscientes que estão bebendo água com arsênico, porque ele é 
incoloro e inodoro. Segundo, porque as autoridades em geral não 
tomam as decisões necessárias para resolver o problema. E terceiro, 
porque os grupos de pesquisa que trabalham o assunto do arsênico no 
pais estão muito desligados. Eu acho que há uma necessidade de fazer 
mais trabalho em conjunto entre os grupos de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Campanha publicitaria: "A 
água  sem  arsénico  é  um  direito”,  
Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina 

 

Figura 31. Campanha publicitaria: "Junín sem 
arsénico. Se não pensa com a cabeça, pense 
com  o  bolso”,  Junín,  Buenos  Aires,  Argentina 

“ESTE PROBLEMA SÓ PODE SER 

RESOLVIDO COM A INTERVENÇÃO DOS 

GOVERNOS LOCAIS, PROVINCIAIS E 

NACIONAIS, OS QUAIS DEVEM ADOTAR 

ESTE TEMA COMO POLITICA DO ESTADO” 
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Sobre o problema Crónico Regional Endémico da 
Intoxicação por Arsênico na Água (HACRE por sua sigla 
em Espanhol) na Argentina 

8)  Em  matérias  publicadas  no  Jornal  “La  Arena”2 da Província de La 
Pampa tem se criticado uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça 
da Argentina que obrigava a uma empresa de serviços da província 
de Buenos Aires a abastecer água com um conteúdo de arsênico 
inferior a 0,01 miligramas por litro, conforme recomendado pela 
OMS. As matérias argumentavam que as tecnologias para reduzir o 
nível de arsênico ainda não estão amplamente disponíveis e por 
tanto, para cumprir com a decisão do Tribunal, o serviço de água 
teria que ser interrompido em grande parte do pais. As matérias 
também fazem referência a um trabalho de pesquisa que argumenta 
que não existe evidencia da correlação entre a presencia de níveis 
elevados de arsênico nas águas de La Pampa e a alta incidência de 
tumores malignos detectados na população.  Você acredita que há 
uma relação direta entre o consumo de água com arsênico e doenças 
cancerígenas? 

Eu não seria tão categórica nessa afirmação. Mas não é à toa que a 
Subsecretaria de Recursos Hídricos e o Ministério da Saúde da 
Argentina estão desenvolvendo um estudo sobre o tema da intoxicação 
por arsênico na água3. O que eu acho é que alguma coisa tem que ser 
feita. Não podemos continuar debatendo se é possível ou não acatar as 
regras e no entretanto não se faz nada, porque isso está errado. Nós 
preferimos não mexer com a questão da regulamentação, porque eu já 
participei de reuniões onde se debate o tema e geralmente são muito 
improdutivas.  

9) Você concorda que é uma prioridade trabalhar na sensibilização 
do público sobre as consequências para a saúde do consumo de água 
com arsênico? Você acha que temos avançado nesta sensibilização?  

Claro, é uma prioridade. Eu não sei se estamos avançando na 
sensibilização, mas espero que sim. Por exemplo, este ano nós estamos 
organizando um congresso internacional sobre este assunto em 
Buenos Aires, mas isto não é suficiente. Eu pessoalmente vou continuar 
trabalhando no meu laboratório, mas não sou uma figura política que 
possa tomar decisões importantes sobre este assunto. No máximo, o 
que eu posso fazer é difundir os resultados da minha pesquisa. Eu 
acredito que as pessoas que tem um maior poder de decisão no pais 
tem que fazer um esforço significativo para combater este problema 
porque nós pesquisadores, não temos muito poder. O mais importante 
e urgente é passar da ação à pratica.  

10) Você acha que é preciso redirecionar investimentos em água e 
saneamento? Às vezes, argumenta-se que, dados os elevados 
custos, não é possível investir simultaneamente na melhoria da 
qualidade da água potável e na ampliação do acesso ao serviço, é 
assim? 

Sim, já ouvi esses argumentos. Eu acho que nos locais onde o arsênico 
é um problema, este deve ser tratado diretamente, sem deixar de lado 
os outros aspectos.  

11) Diga-nos um pouco mais sobre o próximo congresso que será 
realizado em Buenos Aires 

Este é o 5º Congresso Internacional de Arsênico no Ambiente, e será 
realizado na Faculdade de Ciências Económicas da Universidade de 
Buenos Aires (UBA), nos dias 11 a 16 de maio de 2014. Teremos mais de 
300 participantes e uma agenda muito variada. Os temas vão desde a 
origem e ocorrência do arsênico no mundo, a relação entre o consumo 
de água com arsênico e a saúde, a presença de arsênico nos alimentos 
(que para nosso pais é muito importante devido à presencia do arsênico 
no arroz e cereais e o fato que, em geral, as pessoas não sabem que 
estão consumindo arsênico nos alimentos); até aspectos analíticos, 
tecnologias de remoção de arsênico e políticas de mitigação do 
problema. Teremos a participação de cientistas reconhecidos nas 
palestras e mesas-redondas discutindo estes temas. Para mais 
informação sobre o evento, podem visitar a página do Congresso. 

____________________________________________________________ 

Notas:  
1 A recomendação é um limite máximo de 0.01 miligramas por litro (mg/L) 
(OMS, 2011: 178). 
 
2 http://www.laarena.com.ar/opinion-arsenico__un_toque_de_cordura-107567-
111.html 
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-
el_arsenico_en_el_agua_no_es_causa_de_cancer_en_la_pampa-107379-
115.html 
http://www.laarena.com.ar/opinion-arsenico__polemico_fallo_de_la_corte-
106981-111.html 
 
3 Faz referência ao   projeto   “Intoxicação   por   Arsênico   na   Água   e   Saneamento  
Básico na Argentina: estudos básicos para o estabelecimento de critérios e 
prioridades  sanitárias  na  cobertura  e  qualidade  da  água”.  O  projeto  promove  a  
colaboração dos governos nacional e provinciais para detectar a presença de 
arsênico na água e estimar as consequências do consumo de água potável com 
arsênico para a saúde da população. Os artigos 982 e 983 do Código Alimentar 
Argentino, que fixam o limite máximo de arsénico na agua em 0,01 mg/L, se 
encontram suspendidos enquanto se aguardam os resultados deste projeto.  

 
Referencias 
Organização Mundial da Saúde (OMS) (2011), Guidelines for Drinking 
Water Quality, Genebra: OMS. 

 

“AS PESSOAS QUE TEM UM MAIOR PODER DE 

DECISÃO NO PAIS TEM QUE FAZER UM 

ESFORÇO SIGNIFICATIVO PARA COMBATER 

ESTE PROBLEMA PORQUE NÓS 

PESQUISADORES, NÃO TEMOS MUITO PODER. 

O MAIS IMPORTANTE E URGENTE É PASSAR DA 

AÇÃO À PRATICA.” 

http://www.as2014.com.ar/
http://www.as2014.com.ar/
http://www.laarena.com.ar/opinion-arsenico__un_toque_de_cordura-107567-111.html
http://www.laarena.com.ar/opinion-arsenico__un_toque_de_cordura-107567-111.html
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-el_arsenico_en_el_agua_no_es_causa_de_cancer_en_la_pampa-107379-115.html
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-el_arsenico_en_el_agua_no_es_causa_de_cancer_en_la_pampa-107379-115.html
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-el_arsenico_en_el_agua_no_es_causa_de_cancer_en_la_pampa-107379-115.html
http://www.laarena.com.ar/opinion-arsenico__polemico_fallo_de_la_corte-106981-111.html
http://www.laarena.com.ar/opinion-arsenico__polemico_fallo_de_la_corte-106981-111.html
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DESAFIO tem um Plano Estratégico de 
atividades de engajamento e disseminação 
que inclui a organização e participação em 
eventos ao nível local, regional, nacional e 
internacional. DESAFIO surgiu a partir do 
trabalho da rede de pesquisa WATERLAT, 
que é um instrumento chave para a difusão 
dos resultados do DESAFIO. Recentemente 
lançamos a Serie DESAFIO como parte dos 
Cadernos de Trabalho de WATERLAT (veja a 
secção de Publicações abaixo). Em seguida 
encontrará informações sobre estas 
atividades entre julho e dezembro de 2013. 
 
EVENTOS 

II Reunião de Governos Regionais, 
Programa Nacional de Saneamento Rural, 
Lima, Peru, 16-17 julho de 2013  
 
Helder Cortez (CAGECE) foi convidado a 
participar neste evento internacional 
financiado pelo Ministério de Vivenda, 
Construção e Saneamento do Peru e co-
financiado pela Agencia Suíça para o 
Desenvolvimento e a Cooperação (SDC). Um 
dos principais objetivos desta reunião foi 
trocar conhecimentos sobre as experiências 
internacionais na gestão de sistemas de água 
e saneamento rural e identificar fortalezas 
que pudessem ser aplicáveis às regiões do 
Peru. Cortez apresentou o Modelo de 
Saneamento Rural SISAR, que tem sido 
reconhecido internacionalmente como uma 
história de sucesso em termos do seu 
enfoque participativo para a prestação de 
serviços de saneamento em comunidades 
rurais e o qual é o foco de três estudos de 
caso do DESAFIO. 
 

 

 

 

 

 

Oficina sobre "O Sistema condominial de 
Saneamento", Recife, Brasil, 15 agosto de 
2013  
 
Hermelinda Ferreira e Alexandre Ramos 
(UFPE) organizaram este evento em Recife, 
onde estamos desenvolvendo 2 estudos de 
caso do projeto. A oficina se realizou na 
Fundação Joaquim Nabuco, que ofereceu 
generosamente o local. O evento contou 
com a participação do Coordenador 
Científico do DESAFIO, José Esteban Castro 
(Newcastle) e representantes do Comité 
Assessor Local do Fórum Estadual de 
Reforma Urbana (FERU) e da Federação dos 
Órgãos para Assistência Social e Educacional 
(FASE). O evento teve apresentações de 
especialistas, acadêmicos e autoridades 
municipais e líderes das comunidades de 
Mustardinha, João de Barros e Coelhos, 
sobre a experiência da cidade com o sistema 
de saneamento condominial. O Documento 
de Trabalho 2 do DESAFIO está sendo 
produzido com base nas discussões desta 
oficina.  
 
10a Conferência do Grupo de Especialistas 
da Associação Internacional da Água 
(IWA): Avanços e Inovações em 
Tecnologias de Lagoas de Estabilização 
para o Tratamento de Águas Residuais, 
Cartagena, Colômbia, 19-22 agosto de 
2013 
 
Miguel Peña (UNIVALLE) e César Mota 
(UFMG) participaram deste evento 
organizado pelo Instituto CINARA. Ambos 
Peña e Mota atuaram como palestrantes 
durante o evento e apresentaram seus 
trabalhos mais recentes sobre o tema central 
da conferência. Eles aproveitaram a 
oportunidade para falar sobre as atividades 
de pesquisa em curso do DESAFIO e para 
apresentar o projeto a outros colegas e 
estudantes que participaram da conferência.  
Durante o evento, Peña foi escolhido como 
Presidente do Grupo de Especialistas da IWA 
sobre Tecnologias de Lagoas de 
Estabilização para o Tratamento de Aguas 
Residuais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este grupo especializa-se no estudo de 
lagoas de estabilização e sistemas 
relacionados, os quais são muito importantes 
para uma futura gestão sustentável das 
águas residuais. Peña considera este novo 
papel como uma oportunidade para gerar 
espaços para a difusão dos trabalhos 
científicos da região na área de água e 
saneamento. 
 
27 Congresso Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES), 
“Saneamento,   Ambiente   e   Sociedade:  
Entre   a   gestão,   a   política   e   a   tecnologia”, 
Goiânia, Brasil, 15-19 Setembro de 2013 

Léo Heller (UFMG) participou em várias 
sessões e palestras do congresso. Junto com 
José Esteban Castro (Newcastle), 
apresentaram e assinaram cópias da versão 
em português do seu livro Política Pública e 
Gestão de Serviços de Saneamento. 
 
Seminário: Tecnologias da Informação e 
Comunicação Aplicadas à solução de 
problemas em Biomedicina, Rosário, 
Argentina, setembro de 2013  

Este seminário foi organizado pela 
Sociedade Argentina de Investigação Clínica. 
Alfredo Rigalli (UNR) apresentou seu 
trabalho sobre os vínculos entre arsénico e 
fluoreto natural na água e doenças, 
especialmente diabetes. 

XXIX Congresso da Associação Latino-
americana de Sociologia, "Crises e 
Emergências Sociais na América Latina", 
Santiago de Chile, 30 setembro – 4 outubro 
de 2013  

José Esteban Castro (Newcastle), participou 
neste evento como palestrante e organizador 
de várias sessões. Estas incluíram uma sessão 
especial   sobre   "Água,   Poder   e   Território”,  
onde ele fez um discurso contendo 
referências ao trabalho realizado no projeto 
DESAFIO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Pôster da oficina DESAFIO sobre o sistema 
condominial, Recife, 15 Agosto 2013 

 

Engajamento, 

Disseminação, 

Publicações  

Figura 33. Imagens de Léo Heller e José Esteban Castro, 
Conferência ABES, Goiânia, Brasil, Setembro 2013 

 

http://desafioglobal.org/pt/estudos-de-caso/
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http://desafioglobal.org/pt/estudos-de-caso/
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http://www.fundaj.gov.br/
http://desafioglobal.org/es/coordinacion/case-study-advisory-committees/
http://desafioglobal.org/es/coordinacion/case-study-advisory-committees/
http://desafioglobal.org/pt/publicacoes/
http://desafioglobal.org/pt/publicacoes/
http://www.iwahq.org/1tc/events/iwa-events/2013/ponds-technology-2013.html
http://www.iwahq.org/1tc/events/iwa-events/2013/ponds-technology-2013.html
http://www.iwahq.org/1tc/events/iwa-events/2013/ponds-technology-2013.html
http://www.iwahq.org/1tc/events/iwa-events/2013/ponds-technology-2013.html
http://www.iwahq.org/1tc/events/iwa-events/2013/ponds-technology-2013.html
http://www.iwahq.org/8p/communities/specialist-groups/list-of-groups/waste-stabilisation-ponds.html
http://www.iwahq.org/8p/communities/specialist-groups/list-of-groups/waste-stabilisation-ponds.html
http://www.iwahq.org/8p/communities/specialist-groups/list-of-groups/waste-stabilisation-ponds.html
http://www.iwahq.org/8p/communities/specialist-groups/list-of-groups/waste-stabilisation-ponds.html
http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=702&min=0
http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=702&min=0
http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=702&min=0
http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=702&min=0
http://portal.fiocruz.br/?infoid=1070&sid=52
http://portal.fiocruz.br/?infoid=1070&sid=52
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V Encontro Internacional de 
Pesquisadores, Rede de Justiça da Agua, 
Quito, Equador, 10-14 outubro de 2013  

José Esteban Castro (Newcastle) foi 
convidado a participar neste evento como 
debatedor e moderador de uma sessão, onde 
fez referências ao trabalho sendo realizado 
no projeto DESAFIO. 

V Encontro Internacional da Rede 
WATERLAT: "¿Esta América Latina 
avançando em direção a uma política da 
água   ‘pós-neoliberal'?”, Quito, Equador, 
14-18 outubro de 2013 

A rede WATERLAT realiza uma reunião 
anual, a qual foi organizada em Quito pelo 
Instituto de Altos Estudos Nacionais de 
Equador (IAEN), em 2013. Vários membros 
do DESAFIO participaram no evento: Ana 
Lucia Britto e Suyá Quintslr (UFRJ), 
Hermelinda Ferreira e Ana Alencar (UFPE), 
Javier Gonzaga, o representante do nosso 
Comitê Consultivo Estratégico na Colômbia e 
José Esteban Castro (Newcastle), quem 
também coordena a Rede WATERLAT. Além 
da difusão do trabalho do projeto por 
diversos meios de comunicação, 
organizamos uma oficina especial para falar 
sobre o avanço das atividades do DESAFIO e 
outra   oficina   sobre   “as   contradições,  
obstáculos e oportunidades que enfrenta a 
concretização do direito à agua na América 
Latina". O 4to Documento de Trabalho de 
WATERLAT está sendo produzido com base 
nos debates que tiveram lugar nestas 
oficinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência Internacional do Instituto 
CINARA: AGUA 2013, Cali, Colômbia, 15-18 
outubro de 2013  

Membros da equipe do DESAFIO no Instituto 
CINARA (UNIVALLE) colaboraram na 
organização da nona edição deste evento 
internacional. O evento contou com a 
participação de mais de 300 pessoas 
procedentes de 14 países da América Latina 
e Europa, entre eles cientistas, acadêmicos, 
grupos ambientalistas, líderes comunitários e 
organizações governamentais e não 
governamentais. Os temas centrais do 
evento   foram   ‘Riscos   na   Gestão   da   Água',  
‘Gestão   do   Risco   do   Ciclo   da   Água’,   assim  
como  também,  ‘Qualidade  da  Água:  Desafios  
diante   Riscos   Ambientais’   e   ‘Justiça  
Ambiental e Conflitos pela Água'. Os 
membros do CINARA participaram 
apresentando seu trabalho pioneiro no 
desenvolvimento de tecnologias apropriadas 
para o abastecimento de água e saneamento 
para populações vulneráveis Região Andina. 

Reunião da "Rede de Ação pela 
Sustentabilidade da Água" (SWAN), 
Universidade de Arizona, Tucson, Estados 
Unidos, 28 outubro de 2013  

A rede SWAN é financiada pela Comissão 
Europeia e seu objetivo principal é fortalecer 
os vínculos de pesquisa entre Europa e 
Estados Unidos. Eles realizaram uma reunião 
especial na Universidade de Arizona e 
convidaram a José Esteban Castro 
(Newcastle) para expor sobre o tema da 
“governabilidade  da  água”. 

 

 

VI Simpósio Regional sobre Hidráulica de 
Rios, Santa Fe, Argentina, 6-8 novembro 
de 2013  

Margarita Portapila e Martín Romagnoli 
(UNR) participaram neste evento. Eles 
apresentaram suas pesquisas sobre a 
caracterização das águas da bacia do rio 
Carcaraña, que envolve os aspectos 
ecológicos do seu estudo de caso na 
província de Santa Fe. 

Conferência Internacional sobre "O papel 
do Parlamento e os Desafios para uma 
Governabilidade Inclusiva da Água: 
experiências para aprender", Assembleia 
Legislativa de El Salvador, San Salvador, El 
Salvador, 11-12 novembro de 2013  

Este foi um evento especial organizado pela 
Secretaria do Ambiente da Assembleia 
Legislativa de El Salvador para promover um 
debate público com legisladores nacionais 
sobre a importância crucial da aprovação de 
uma nova lei de águas, que seria a primeira 
no pais. Mais do 90% das águas superficiais 
de El Salvador tem elevados níveis de 
contaminação e por tanto, há uma 
necessidade de desenvolver uma legislação e 
regulamentos mais rigorosos para proteger à 
população das consequências desta situação. 
A Assembleia convidou a José Esteban 
Castro   (Newcastle)   para   falar   sobre   “A   crise  
mundial da água, o saneamento e o papel 
dos parlamentos na governabilidade da 
água", onde Castro fez referências ao 
trabalho sendo realizado no projeto 
DESAFIO. 

 

Figura 36. Um participante da Conferência WATERLAT 2013 disfrutando da vista 
panorâmica do Yaku Museo del Agua, onde foram realizadas algumas das atividades. 

.  

Figura 35. Conferência Internacional na Assembleia 
Legislativa de El Salvador 

 

Figura 34. Participantes Internacionais durante a 
Conferência de WATERLAT 2013, Quito, Equador 

 

http://waterlat.org/meetings/public-meetings/waterlat-2013/
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http://waterlat.org/pt/publicacoes/working-papers-series/
http://waterlat.org/pt/publicacoes/working-papers-series/
http://swanproject.webhost.uits.arizona.edu/about
http://swanproject.webhost.uits.arizona.edu/about
http://desafioglobal.org/pt/caso-de-intervencao-4-3/
http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
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Oficina Consultiva sobre os Desafios que 
enfrenta a Concretização do Direito 
Humano à Água no Nível Local, Santa Cruz 
de la Sierra, Bolívia, 27-28 novembro de 
2013  

Esta oficina foi organizada pela Relatora 
Especial das Nações Unidas sobre Água e 
Saneamento, Catarina de Alburquerque. O 
objetivo desta oficina foi reunir o 
conhecimento de especialistas regionais para 
o   desenvolvimento   de   um   “Manual   para   a  
Concretização dos Direitos Humanos à Água 
e ao Saneamento: da política à prática". A 
elaboração deste manual é coordenado por 
Catarina de Alburquerque e sua equipe. 
Helder Cortez (CAGECE) foi um dos 
especialistas convidados e ele fez uma 
apresentação que incluiu alguns aspectos do 
projeto DESAFIO. 

Debate público sobre o "Passado, Presente 
e Futuro da Água na Argentina. Debates 
aos 40 anos da criação do Instituto 
Nacional da Água (INA)", Buenos Aires, 
Argentina, 28-29 novembro de 2013 

Este evento foi organizado por um grupo de 
membros jovens do Instituto Nacional da 
Água (INA), Argentina, que inclui ao membro 
da nossa equipe Damiano Tagliavini (UNR). 
O evento contou com o apoio do Ministério 
de Planejamento, Inversão Pública e Serviços 
e da Subsecretaria de Recursos Hídricos. Os 
organizadores convidaram a Alberto Muñoz, 
Diretor da Agencia Reguladora de Serviços 
de Saneamento (ENRESS) na província de 
Santa Fe, Argentina e membro do nosso 
Comitê Assessor Local e a José Esteban 
Castro (Newcastle), para participar num 
painel titulado "Reestatização dos Serviços 
de Água. Em direção a um Novo Modelo de 
Governabilidade dos Serviços de Água?". 
Neste, eles discorreram sobre o contexto 
sócio-político e político-institucional dos 
serviços de água e saneamento, os quais 
formam duas das dimensões conceptuais 
centrais do DESAFIO. 

.    

 

 

 

 

 

Reuniões para apoiar o fortalecimento de 
AQUACOL, Vale do Cauca, Colômbia, 
novembro de 2013  

Os membros do DESAFIO em UNIVALLE 
trabalharam em estreita colaboração com a 
Associação Colombiana de Organizações 
Comunitárias Prestadoras de Serviços 
Públicos de Água e Saneamento (AQUACOL) 
para produzir estratégias para melhorar a 
visibilidade da organização por meio da 
produção do boletim da associação, 
NotiAQUACOL. Este boletim foi publicado 
entre 2008 e 2010 sob o slogan "Escrito por 
Comunidades para as Comunidades" e tratou 
uma ampla gama de temas como a 
importância da conservação dos recursos 
hídricos e as experiências na gestão de 
sistemas comunitários de água. 
Pesquisadores do DESAFIO apoiarão a 
produção do boletim de notícias nesta nova 
fase, por meio do assessoramento direto e a 
organização de oficinas com os diretivos da 
associação. O objetivo é recuperar o boletim 
como meio de comunicação e difusão efetiva 
entre professionais, organizações associadas 
e instituições do setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum Cidadão "Por um Cali, mais Verde e 
Sustentável", Cali, Colômbia, dezembro de 
2013 

Este fórum foi organizado pelo 
Departamento Administrativo da Gestão do 
Ambiente (DAGMA) e apoiado pela 
organização The Nature Conservancy. O 
fórum buscou exibir, educar e refletir  sobre o 
património ambiental de Cali, através da 
troca de conhecimentos e experiências. 
Também teve como objetivo fazer um 
reconhecimento ao trabalho realizado por 
diversas instituições e comunidades para a 
proteção do ambiente na cidade. O fórum 
focou-se em quatro temas centrais: Gestão 
da Água, Gestão de Áreas de Interesse 
Ambiental, Educação Ambiental e 

Participação e Incidência na Política 
Ambiental. O evento contou com a 
participação de uma série de instituições que 
lideram processos de gestão ambiental no 
município, assim como com representantes 
dos governos locais e líderes comunitários. 
Membros do DESAFIO em UNIVALLE 
participaram ativamente deste evento e 
fizeram apresentações em todas as 
discussões temáticas que tiveram lugar. O 
fórum também serviu como plataforma para 
o lançamento oficial Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas de Cali (SIMAP), cujo 
objetivo, dentre outros, é a criação de um 
Fundo para Água e a declaração das áreas 
protegidas da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita ao Brasil da Relatora Especial das 
Nações Unidas sobre Água e Saneamento, 
dezembro de 2013  

Catarina de Albuquerque, Relatora Especial 
das Nações Unidas sobre Água e 
Saneamento, visitou o estado do Ceará em 
dezembro de 2013. Fortaleza foi uma das 
cinco cidades escolhidas pela relatora 
durante sua visita de 10 dias ao Brasil. O 
objetivo da visita foi avaliar as condições de 
saneamento das populações mais pobres e 
vulneráveis do Brasil e a situação dos direitos 
humanos neste setor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Pôster  do  Fórum  Cidadão,  “Por  um  Cali,  
mais  verde  e  Sustentável”,  Cali, Colômbia 

 

Figura 39. Participante  do  Fórum  “Por  um  Cali,  mais  
verde  e  Sustentável”,  Cali 

 

Figura 40. Helder Cortez apresentando o projeto DESAFIO 
à Relatora Especial das Nações Unidas para o Direito 
Humano à Água Potável e ao Saneamento  

 

Figura 38. Oficina com o Comitê Editorial de 
NotiAQUACOL, La Vorágine, Colômbia, Novembro 2013 

 

http://desafioglobal.org/pt/coordenacao/comites-de-assessoramento-dos-estudos-de-caso/
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A avaliação centrou-se na situação dos 
sistemas de água e saneamento em 
assentamentos informais, favelas e 
comunidades rurais e fez ênfase especial no 
impacto da falta de saneamento sobre a 
saúde dos moradores destas comunidades. 
Durante sua visita ao Ceará, Catarina de 
Albuquerque reuniu-se com o diretor da 
CAGECE, André Facó e conheceu detalhes do 
projeto DESAFIO durante uma apresentação 
do Helder Cortez (CAGECE). Helder Cortez 
também guiou a visita realizada pela relatora 
a algumas comunidades rurais do estado que 
tem adotado o modelo de saneamento rural 
SISAR. 

Representantes dos governos provinciais 
do Equador visitam ASOVORÁGINE, La 
Vorágine, Colômbia, 22 dezembro de 2013  

A Associação de Usuários de Água e Esgoto 
(ASOVORÁGINE), um dos estudos de caso 
do DESAFIO (UNIVALLE), recebeu uma visita 
de representantes dos governos provinciais 
do Equador que participam no Programa de 
Formação na Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH). Este programa faz parte do 
Programa ONU-Água sobre  
Desenvolvimento de Capacidades na 
estrutura da Década Internacional para a 
Ação   “Água   para   a   Vida”   2005-2015. O 
programa busca promover e divulgar as 
melhores práticas na área de saneamento no 
nível mundial e tem como objetivo apoiar os 
esforços dos governos para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) e outros objetivos relacionados à 
água, através do desenvolvimento de 
capacidades, educação, formação e 
desenvolvimento institucional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

"Um sono feito realidade: Aqueduto de La 
Sirena inaugura seus novos escritórios 
administrativos", La Sirena, Vale do Cauca, 
Colômbia, 22 dezembro de 2013  

A equipe de UNIVALLE participou neste 

evento como convidado especial. Os novos 
escritórios foram construídos com a 
participação da comunidade em todas as 
etapas do processo e servirão como um 
Centro de Aprendizagem Comunitário de 
Água e Saneamento. 

O aqueduto de La Sirena é um dos quatro 
Centros Comunitários de Aprendizagem de 
AQUACOL, a Associação Colombiana de 
Organizações Comunitárias Prestadoras de 
Serviços Públicos de Água e Saneamento. 
Estes centros são organizados pela 
comunidade como espaços para 
compartilhar informação, experiências e 
conhecimentos relacionados com a gestão 
do saneamento. DESAFIO apoia a 
consolidação e fortalecimento de AQUACOL 
e seus Centros Comunitários de 
Aprendizagem e está trabalhando 
ativamente para a transformação de 
ASOVORÁGINE, a Associação de Usuários de 
Água e Esgoto de La Vorágine (estudo de 
caso 2.4) em um Centro de Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABELECENDO CONEXÕES 

DESAFIO visa estabelecer conexões com 
outros projetos com objetivos e interesses 
semelhante. 

No dia 4 de outubro de 2013, José Esteban 
Castro (Newcastle) foi convidado pela equipe 
local de ENGOV à Universidade de Santiago 
de Chile, em Santiago. ENGOV é o nome 
curto do projeto "Governança ambiental na 
América Latina e Caribe: Desenvolvendo 
Âmbitos para o Uso Sustentável e Equitativo 
dos Recursos Naturais". DESAFIO já tem 
vínculos com os coordenadores de ENGOV 
em Amsterdam e gostaríamos de fortalecer 
esta relação e nossos futuros intercâmbios.  

Também em outubro de 2013 estabelecemos 

um novo vínculo com o projeto "Rede de 
Ação pela Sustentabilidade da Água" 
(SWAN), financiado pela União Europeia 
para fortalecer os vínculos entre 
pesquisadores na área de água na Europa e 
Estados Unidos.  

OUTRAS ATIVIDADES LOCAIS 

Recife, Brasil 

Alexandre Ramos e Hermelinda Ferreira da 
equipe UFPE estão desenvolvendo um ensaio 
fotográfico com os membros da comunidade 
de Mustardinha, onde estão sendo realizados 
dois estudos de caso do DESAFIO, para a 
produção de uma fotonovela. Para apoiar o 
desenvolvimento deste projeto, a equipe de 
pesquisadores do DESAFIO está captando 
fundos adicionais entre uma variedade de 
instituições tais como a Prefeitura de Recife, 
a Agência Reguladora de Pernambuco 
(ARPE), o Urban Workers Union ramo de 
Pernambuco, a Secretaria de Saneamento e 
o Programa de Ensino de Cinema da UFPE. 

PUBLICAÇÕES DO DESAFIO 

DESAFIO iniciou uma série de cadernos 
como parte dos Cadernos de Trabalho da 
Rede WATERLAT, Serie Projetos de Pesquisa 
(ISSN: 2053-7417). Nosso primeiro 
documento   de   trabalho   sobre   “Inovações   e  
desafios para a democratização dos serviços 
de saneamento. Síntese da Primeira 
Conferência”   foi   publicado   em   outubro   de  
2013. Em vez de ser um único artigo, este é 
um dossiê que contém a versão completa das 
discussões que tiveram lugar na Primeira 
Conferência Internacional do DESAFIO 
celebrada no Recife em fevereiro de 2013. 
Clique aqui para baixar o documento em 
português. Neste momento estamos 
elaborando um segundo Documento de 
Trabalho sobre "os resultados do diálogo 
sobre o sistema condominial de saneamento 
em Recife, Brasil", o qual está baseado nas 
oficinas e entrevistas realizadas pela nossa 
equipe na UFPE em Recife (ver página 5). 

Também estamos desenvolvendo nosso 
primeiro livro: Inovações e Desafios para a 
Democratização dos Serviços de 
Saneamento, contendo uma versão mais 
elaborada das apresentações feitas na 
Primeira Conferência Internacional do 
DESAFIO celebrada no Recife em fevereiro 
de 2013, além de alguns capítulos 
convidados.  

Visite a nossa página web para conhecer as 
novidades sobre as nossas publicações. 

Figura 42. Inauguração do Centro de Aprendizagem 
Comunitário de Água e Saneamento de La Sirena 

Figura 41. Reunião com membros de AQUACOL, 
Colômbia 

 

http://aquacol.blogspot.com/
http://desafioglobal.org/pt/caso-historico-2-4/
http://desafioglobal.org/pt/caso-historico-2-4/
http://www.engov.eu/pt/
http://swanproject.webhost.uits.arizona.edu/about
http://swanproject.webhost.uits.arizona.edu/about
http://swanproject.webhost.uits.arizona.edu/about
http://waterlat.org/pt/publicacoes/working-papers-series/
http://waterlat.org/pt/publicacoes/working-papers-series/
http://desafioglobal.org/wp-content/uploads/2013/12/WATERLATWorkingPaperSPIDES1.pdf
http://desafioglobal.org/pt/publicacoes/
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