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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. 

 

 Avanços 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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Artigo: Novos velhos problemas  
da gestão da água 
 
Nesta edição apresentamos um artigo de 
Maria da Conceição Cunha, Professora do 
Departamento de Engenheira Civil da 
Universidade de Coimbra, Portugal. Ela 
afirma que o fomento de maior inclusão 
social e de sociedades mais democráticas 
requere ir além das inovações puramente 
tecnológicas. 
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A Entrevista 

Entrevistamos ao Eng. José Carlos Melo, 
criador do Sistema Condominial de 
Saneamento, que é o objeto de nosso estudo 
de caso histórico 2.2. Aqui apresentamos 
uma síntese da entrevista. 
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Engajamento e Disseminação  

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 de 
políticas públicas no nível local, regional, 
nacional e internacional. Leia mais sobre 
as publicações e atividades de 
engajamento e disseminação do projeto... 
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Figura 2. Reunião da nossa equipe SISAR-CAGECE, a companhia 
pública de água e esgoto do Ceará, com uma comunidade local.  

Figura 1. Capacitação dos membros da comunidade local em testes básicos de 
qualidade da água, Lagedo, Minas Gerais, Brasil (Estudo de Caso 4.1)  

http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-historico-2-2/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-historico-2-2/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/intervention-case-4-1/
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Figura 3. Equipe DESAFIO em reunião com membros da 
comunidade de Cristais, abril 2014.  

 

Figura 5. Construção do sistema de água e esgotamento 
sanitário da comunidade de Cristais, abril 2014.   

Figura 6. Membros da associação comunitária de Cristais 
discutindo o SAS em construção com representantes de 
CAGECE/SISAR, abril 2014 

Figura 7. Família buscando água numa cisterna pública, 
Cristais, Ceará, abril 2014. 

 

 

 

 

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

Nossas equipes de pesquisa na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e na 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará 
(CAGECE) tem trabalhado em parceria no 
desenvolvimento dos 3 estudos de caso sobre 
o SISAR (um histórico, um atual e um caso de 
intervenção). Para o caso de intervenção, as 
atividades de pesquisa recentes se centraram 
no estabelecimento de um diálogo direto com 
a comunidade de Cristais, Cascavél, onde se 
está construindo um novo sistema de água e 
esgotamento sanitário. Estas atividades 
incluem várias reuniões com a Associação 
Comunitária de Cristais para discutir os 
detalhes técnicos e administrativos das obras 
que estão sendo realizadas e o funcionamento 
do modelo SISAR de Gestão de Serviços de 
Água e Esgotamento Sanitário (SAS), que será 
adotado pela comunidade. Também foram 
realizadas reuniões com os representantes da 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do 
Ceará e a comissão do Banco Mundial 
encarregada de supervisar as obras de 
saneamento em todo o estado. As atividades 
de pesquisa em Cristais também incluíram 
uma prova piloto do questionário 
desenvolvido para avaliar o impacto da 
intervenção nas condições de vida da 
comunidade, reuniões com os trabalhadores 
de saúde locais e a escolha de uma 
comunidade com características 
socioec0nómicas similares e um sistema 
SISAR em operação que servirá de base para 
avaliar / comparar o impacto da introdução da 
inovação sociotécnica SISAR na comunidade 
de Cristais. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho de campo etnográfico (caso 
atual) centrou-se em compreender as 
diferentes fontes de água da comunidade, a 
cartografia dos discursos da comunidade em 
torno à água e sua relação com as diferentes 
fontes de água e seus usos. As atividades de 
pesquisa  para a avaliação político-
institucional do SISAR (caso histórico) se 
centraram principalmente na realização de 
entrevistas com uma variedade de atores 
tais como a Gerencia de Saneamento Rural 
da CAGECE (GESAR), a Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados do Estado 
do Ceará (ARCE), representantes da 
Associação Estadual de Municípios e do 
Sindicato dos Trabalhadores em Água, 
Esgoto e Meio Ambiente do Ceará 

(SINDIÁGUA). Estas atividades estão sendo 
complementadas com uma revisão 
exaustiva de documentos oficiais e não 
oficiais sobre a criação do SISAR, sua 
história e o contexto sociopolítico local, 
regional e global no qual surgiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Equipe DESAFIO em reunião com membros da comunidade de Cristais, abril 2014.  

Avanços do trabalho 
de campo 

http://www.sisarceara.org/
http://www.sisarceara.org/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-de-intervencao-4-2/
http://www.sda.ce.gov.br/
http://www.sda.ce.gov.br/
http://www.bancomundial.org/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-atual-3-1/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-atual-3-1/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-historico-2-1/
http://www.cagece.com.br/institucional
http://www.cagece.com.br/institucional
http://www.arce.ce.gov.br/
http://www.arce.ce.gov.br/
http://www.arce.ce.gov.br/
http://www.sindiagua.org.br/
http://www.sindiagua.org.br/
http://www.sindiagua.org.br/
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A implementação do sistema 
Condominial de Saneamento na 
comunidade de Mustardinha, 
Recife, Pernambuco, Brasil 

Nossa equipe na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) está realizando este 
estudo de caso histórico na cidade de Recife. 
Este caso avalia a experiência da Zona 
Especial de Interesse Social (ZEIS) 
Mustardinha, durante o período 1993-2000. 
As ZEISs são zonas dos bairros pobres de 
Recife que foram designadas, por meio de 
leis municipais, como objetivos prioritários 
das políticas públicas destinadas à 
eliminação da pobreza extrema e a 
indigência, na década de 1980. Isto 
aconteceu na época que o sistema de 
Saneamento Condominial (SC) estava sendo 
introduzido na cidade pela primeira vez. 
Esse era também o momento em que o 
Brasil estava saindo de uma longa ditadura 
que durou desde 1964 até 1985, e esta volta 
à democracia esteve fortemente marcada 
por uma série de processos, especialmente 
uma grande participação popular para 
aprofundar o processo democrático e 
esforços para fortalecer as capacidades das 
autoridades locais. A nova Constituição 
aprovada em 1988 converteu-se num ponto 
de referência, dentre outras coisas, por 
transferir aos municípios a responsabilidade 
pela provisão de serviços básicos. Contudo, 
esta foi também uma época de crise 
financeira e  o financiamento dos serviços 
básicos de saneamento era precário e de 
difícil aceso. Estes processos 
proporcionaram o marco da introdução do  
SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse momento, a cobertura de serviços de 
esgotamento sanitário em Recife era 
aproximadamente de 30%, e comunidades 
como Mustardinha não eram servidas. O SC 
oferecia uma solução de baixo custo para a 
ampliação da rede de esgoto às 
comunidades pobres já que, segundo as 

estimativas oficiais, este permitiria 
economias de até 70% dos custos do 
sistema de saneamento convencional. 
Eventualmente, Mustardinha e a 
comunidade vizinha de Mangueira, se 
tornaram prioritárias para a implementação 
do SC em 1993-94. 

Durante esta etapa da pesquisa, nossa 
equipe local tem se centrado em 
complementar a revisão bibliográfica 
primaria, trabalhar os dados secundários e 
organizar oficinas com membros da 
comunidade que participaram nos debates e 
a implementação do sistema de SC na 
década de 1990. Estas atividades tem sido 
muito frutíferas, já que os membros da 
comunidade estão muito dispostos a 
compartilhar suas experiências para 
aprender lições que possam ser uteis para 
enfrentar a persistente desigualdade que 
afeta sua comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este período, nossa equipe também 
tem realizado entrevistas com vários atores 
chave, entre eles, o criador do sistema 
condominial de saneamento, Eng. José 
Carlos Melo, e Roberto Tavares, Presidente 
da Companhia Estadual de Água, 
COMPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A implementação do sistema de 
Saneamento Integrado na 
comunidade de Mustardinha, 
Recife, Pernambuco, Brasil 

O segundo estudo de caso a cargo de nossa 
equipe na UFPE é uma análise da 
experiência mais recente do sistema de 
“Saneamento Integrado”  (SI) e compreende 
o período 2001-2012. Um aspecto analisado 
é o contexto sociopolítico que caracterizou a 
introdução do sistema de SI em 
Mustardinha. Apesar dos esforços realizados 
pelos governos anteriores, por exemplo com 
a introdução do sistema de SC nos anos 90s, 
no início deste século, a situação da 
comunidade continuava sem mudanças 
significativas. Muitos aspectos tinham 
inclusive piorado devido às políticas 
neoliberais implementadas durante a 
década de 1990, que aumentaram 
significativamente a pobreza e a 
desigualdade na cidade. Nas eleições 
municipais do ano 2000, uma aliança 
liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 
ganhou com uma campanha centrada em 
oferecer uma solução à falta de serviços 
básicos de saneamento nos bairros pobres, e 
Mustardinha se converteu num ponto focal 
da campanha já que virou um caso piloto 
para a implementação de um novo modelo 
de intervenção, o “sistema   de  Saneamento 
Integrado”.   Para   este   caso,   nossa equipe 
também está realizando uma revisão 
bibliográfica completa, analisando dados 
secundários e organizando uma serie de 
oficinas com a comunidade local e com 
especialistas e funcionários do governo local 
encarregados da implementação do 
sistema.  

 

 

 

 

Figura 8.Comunidade de Mustardinha circa 1985, antes 
da implementação do Sistema Condominial. 

Figura 9. Oficina sobre a experiência do SC com membros da 
comunidade de Mustardinha, 
 1 de dezembro 2013. 

Figura 13. Oficina com especialistas e funcionários do 
setor público que projetaram e implementaram o 
sistema de SI em Recife, 5 de abril 2014. 

Figura 12. Líderes comunitários participando ativamente na 
oficina sobre a implementação dos sistemas SC e SI em 
Mustardinha, 1 de dezembro 2013. 

Figura 10.Entrevista com o Eng. José Carlos Melo, criador 
do SC e Ex-Vice-prefeito de Recife nos 90s. 8 de abril 2014 

Figura 11.Entrevista com Roberto Tavares, Presidente da 
COMPESA. 9 de abril 2014 

http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-historico-2-2/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-atual-3-2/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-atual-3-2/
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Figure 3 

Uma caraterística importante dos estudos 
de caso realizados em Recife é que a equipe 
de pesquisa envolve atores não acadêmicos 
em todas as etapas do projeto. Estes 
incluem membros da comunidade local e 
funcionários do setor público que tem uma 
longa trajetória de trabalho conjunto com 
esta comunidade. Esta é uma experiência 
que chamamos de   “transdisciplinaridade na 
prática", a qual tem se mostrado como uma 
estratégia excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte deste estudo de caso, nossa 
equipe também tem realizado entrevistas 
com atores chave como o Dr. Luciano 
Siqueira, Vice-Prefeito de Recife e o Eng. 
Antônio Miranda Neto, Ex-Secretário de 
Saneamento municipal, quem liderou o 
projeto e implementação do SI na cidade. O 
Eng. Miranda Neto também é membro do 
Comitê Assessor Estratégico do DESAFIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutando contra a vulnerabilidade 
extrema numa comunidade rural 
na região semiárida do Brasil 

As atividades de pesquisa recentes deste 
estudo de caso de intervenção incluíram 
uma série de visitas de campo e reuniões 
com a comunidade de Lagedo e 
representantes do Quilombo de Bom Jardim 
da Prata, onde se localiza Lagedo. Estas 
reuniões se centraram no planejamento de 
ações práticas para as atividades de 
pesquisa e intervenção a serem 
desenvolvidas na comunidade. As reuniões 
também foram usadas para socializar os 
resultados do diagnóstico participativo 
realizado previamente com os membros da 
comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As reuniões contaram com a coparticipação 
das instituições locais pertinentes, tais como 
a Federação de Comunidades Quilombolas 
de Minas Gerais (N'Golo), o Conselho 
Municipal de Conservação e Defesa do Meio 
Ambiente (CODEMA), a Secretaria de 
Educação e líderes de outras comunidades 
Quilombolas do estado de Minas Gerais. 
Estas atividades estão sendo 
complementadas com a coleta de amostras 
de água das múltiplas fontes encontradas na 
comunidade e de testes de laboratório para 
avaliar distintos métodos de filtração de 
água com o objetivo de desenhar um 
sistema de tratamento de água adequado às 
condições locais. Também estamos 
produzindo a primeira edição da "Revista da 
Comunidade Lagedo", que incluirá 
informação sobre as atividades relacionadas 
com este estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Entrevista com Antônio Miranda Neto, Ex-Secretário 
de Saneamento de Recife (2001-2005). 3 de abril 2014. 

Figura 16. Convite à oficina sobre sistemas de 
saneamento em Recife, 1 de dezembro 2013. 

Figura 18. Coleta de amostras de água em Lagedo, 
abril 2014. 

Figura 19. Testes de métodos de filtração de água nos 
laboratórios da UFMG, abril 2014. 

Figura 14. Entrevista com Luciano Siqueira, Vice-Prefeito 
de Recife, 3 de abril 2014. 

Figura 17. Membros do DESAFIO com representantes da comunidade de Lagedo e 
do Quilombo de Bom Jardim da Prata, março 2014 

Figura 19. Exame de amostras de água no laboratório 
da UFMG  

http://desafioglobal.org/pt/coordenacao/comite/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/intervention-case-4-1/
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_ngolo.html
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_ngolo.html
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Experiências de empoderamento 
comunitário, resiliência e 
sustentabilidade no Vale do 
Cauca, Colômbia 
 

Nossas atividades de pesquisa na Colômbia 
se centraram numa série de visitas e oficinas 
que tem como objetivo ajudar às 
comunidades de La Vorágine (estudo de 
caso histórico)  e Mondomo (estudo de caso 
atual) a promover suas  organizações 
comunitárias encarregadas da gestão dos 
sistemas de água e esgoto e, mais 
amplamente, promover uma melhora nos 
SAS nas comunidades rurais e peri-urbanas 
do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte destes esforços, os 
pesquisadores do DESAFIO estão ajudando 
estas comunidades a desenvolver 
estratégias para aumentar sua visibilidade 
entre organizações professionais e 
associadas e instituições nacionais e 
internacionais no setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipe também tem realizado uma 
revisão exaustiva dos documentos oficiais, 
trabalhos académicos e do material 
histórico, audiovisual e fotográfico 

disponível, com o fim de construir uma linha 
de base das condições ecológico-
ambientais, sociopolíticas e culturais, e 
político-institucionais das comunidades e 
organizações que são objeto do estudo.  

 

Desenvolvimento das capacidades 
para monitorar a qualidade da 
água na Argentina 

 

Nos primeiros quatro meses de 2014, nossas 
atividades de pesquisa para este estudo de 
caso de intervenção incluíram reuniões com 
os administradores de escolas e professores 
no município de Carcarañá e a aplicação de 
um questionário preliminar para definir os 
indicadores de base para avaliar o impacto 
da intervenção. Nossa equipe de pesquisa 
também coletou uma quantidade 
considerável de dados quantitativos e 
qualitativos sobre as características da fauna 
e a flora local e sua relação com as 
condições ambientais da região. Estas 
atividades se estão complementando com 
um amplo análise das notícias relacionadas 
aos recursos hídricos publicadas na mídia 
local como o Diário Página/12, Suplemento 

Rosario/12, Diario El Litoral e Diario La 
Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Membros da Associação de Usuários de Água e 
Saneamento ASOVORÁGINE compartindo suas 
experiências com a equipe do DESAFIO, abril 2014 

Figura 23. Equipe UNR coletando amostras no Rio 
Carcarañá, Província de Santa Fe, março 2014.   

Figura 20. Visita à estação de tratamento de água de 
Mondomo, abril 2014. 

Figura 22. Equipe UNR coletando amostras no Rio Carcarañá, Província de Santa Fe, Março 2014.   

http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-historico-2-4/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-historico-2-4/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/case-atual-3-3/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/case-atual-3-3/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-de-intervencao-4-3/
http://desafioglobal.org/pt/projeto/estudos-de-caso/caso-de-intervencao-4-3/
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   Por Maria da Conceição Cunha* 

Algumas décadas passaram sobre a conceptualização da ideia de 
desenvolvimento sustentável. Um longo caminho foi percorrido desde 
então com muitos momentos de sucesso. Mas isto não quer dizer que 
não estejamos perante questões sistémicas persistentes e complexas 
sobre as quais é preciso que nos debrucemos. A aceleração pós 
segunda guerra mundial do crescimento da população e da economia 
criou ameaças à sustentabilidade da vida no nosso planeta que poderá 
levar-nos a situações difíceis de reverter. Essas ameaças dizem 
também   respeito   à   água,   considerada   “o   centro   do   desenvolvimento  
sustentável”  na  recente  Conferência  Rio+20. 

A transformação do ambiente natural e construído tem de ser realizada 
de uma forma harmoniosa, evitando roturas e evoluindo no sentido da 
melhoria do bem-estar global. A crise financeira iniciada em 2008 
trouxe a necessidade de pensarmos em novos paradigmas de 
desenvolvimento, exigindo mudanças de comportamentos a que a 
gestão da água não pode ser alheia. No virar do milénio, o 
abastecimento de água foi considerado como uma das quatro 
principais realizações da engenharia do Século XX pela American 
Society of Civil Engineers. Mas se por um lado estamos envolvidos na 
construção de cidades inteligentes, por outro há comunidades que não 
têm sequer acesso a uma torneira de água potável. Os desafios 
enfrentados pela sociedade contemporânea não podem ser vencidos 
apenas com o concurso das ciências naturais e da engenharia. Temos 
de nos perguntar se as inovações tecnológicas do século XXI, por si sós, 
propiciarão maior inclusão social e sociedades mais democráticas. A 
gestão da água necessita de abordagens interdisciplinares (colocando 
em diálogo as ciências exatas e da engenharia, as ciências da vida, as 
ciências naturais e as ciências sociais) e exige uma coordenação 
interinstitucional das capacidades de intervenção a diferentes níveis e 
uma cooperação dinâmica entre investigadores, técnicos, decisores, 
utilizadores e todas as partes interessadas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reforço da capacidade para produzir respostas a problemas 
emergentes e a criação de condições para uma monitorização contínua 
de certas tendências críticas no sector obrigam-nos a estarmos atentos 
à agenda internacional pós-2015. De facto, nessa data estaremos a 
chegar ao termo de várias iniciativas e programas cujos resultados têm 
de ser examinados. Os traços das novas agendas estão a ser 
desenhados, algo que deve ser seguido de perto.   

Neste momento em que se assiste, em vários pontos do mundo, a 
substanciais mudanças/restruturações nas orientações das políticas 
públicas do sector da água, não se pode perder de vista que o sucesso 
dessas políticas precisa, a todos os níveis, de instituições responsáveis, 
competentes, transparentes, auditáveis e democráticas. É desejável 
uma integração efetiva de políticas públicas e de ações que assegure 
uma  gestão  da  água  orientada  numa  perspectiva  de  “água  para  todos  e  
de  todos”,  a  que  o  contexto  de  incerteza e o quadro atual de restrições 
financeiras vêm trazer um nível de complexidade acrescido. Decisões 
“fragmentadas”   que   possam  decorrer   de   calendários   que   nada   têm   a  
ver com as necessidades mundialmente reconhecidas para os avanços 
no sector poderão produzir recuos dificilmente recuperáveis. Não é isto 
que queremos! 

 

* Maria da Conceição Cunha é professora do Departamento de 
Engenheira Civil da Universidade de Coimbra, Portugal. Maria é 
coordenadora do projeto DESAFIO no Centro de Pesquisas Marinas e 
do Meio Ambiente da Universidade de Coimbra. É membro do 
Conselho Nacional da Água, do Conselho Assessor da Aliança 
Portuguesa para a Água e representante da Universidade de Coimbra 
na sua Assembleia Geral. Atualmente, a Prof. Cunha é a Presidenta da 
Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH).  

Novos velhos problemas da  

gestão da água 

 

“OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA NÃO PODEM SER VENCIDOS 

APENAS COM O CONCURSO DAS CIÊNCIAS 

NATURAIS E DA ENGENHARIA. TEMOS DE NOS 

PERGUNTAR SE AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

DO SÉCULO XXI, POR SI SÓS, PROPICIARÃO 

MAIOR INCLUSÃO SOCIAL E SOCIEDADES MAIS 

DEMOCRÁTICAS”. 

http://www.uc.pt/fctuc/dec
http://www.uc.pt/fctuc/dec
http://www1.ci.uc.pt/imar/unit/
http://www1.ci.uc.pt/imar/unit/
http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/
http://www.aprh.pt/index.php/pt/
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A Entrevista 

 
 

 

Por Hermelinda Ferreira e José Esteban Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como surgiu a ideia do saneamento condominial? 

O primeiro sistema condominial foi feito em Natal, nos bairros de 
Rocas e Santos Reis, que eram bairros pobres que tinham como 
característica básica o fato de cerca de metade das casas estarem 
situadas abaixo do nível da rua. Existia um financiamento do Banco 
Mundial para obra de esgoto neste bairro pobre, por sinal localizado 
praticamente na praia da cidade do Natal. Essa obra já estava em 
execução e o consultor do Banco para a mesma era Duncan Mara. 
Estava evidente para todos, e sobretudo para o consultor, que o 
sistema convencional proposto não iria atender a ninguém, porque as 
casas eram absolutamente grudadas umas nas outras e abaixo do nível 
da rua (quase um metro), e então foi permitido fazer-se um sistema 
alternativo e que seria o primeiro condominial que, de certo modo, já 
estava em minha cabeça e que vinha de uma crítica ao sistema 
convencional. A crítica era a seguinte: o sistema convencional não 
consegue entrar em áreas como essa e, no Brasil, essas áreas 
correspondem à metade da população urbana. Segundo lugar, 
francamente, não é possível um sistema mais caro do que o sistema 
convencional. Seria possível encontrar um sistema que fosse tão bom, 
não perdesse qualidade, mas que no entanto fosse mais simples, mais 
barato, certo? E aí foi que introduzimos o saneamento condominial por 
primeira vez. 

Você é um engenheiro com experiência política. Ha uma forte 
tendência entre os especialistas do setor saneamento de 
argumentar que estas são questões técnicas que não tem nenhuma 
relação com a política. Embora, nosso projeto examina o papel das 
inovações sociotécnicas no sector como motor da democratização. 
Em que medida a ideia do saneamento condominial estava 
relacionada com esse tema? 

Eu acho que a relação é direta. A visão do condominial é uma visão 
política. Tem algumas coisas que não são razoáveis, por exemplo, uma 
delas é que não é concebível que alguém fique sem água; outra é que o 
sistema de água não seja eterno. Não tem nenhum sentido você ter 
água na sua casa e aquela água deixar de existir um dia. Esses dois 
pressupostos não estão presentes no Brasil. Então, isso são dois fatores 
de ordem exclusivamente política, técnica existe para isso. Se puder 
colocar 24 horas de água para todo mundo, bote, mas se não puder 
bote uma hora para todo mundo. Então, a técnica existe para isso, mas 
é uma questão política atender a todos e que água que chegue não saia 
mais.  

 

A outra coisa também é tirar todo paternalismo do sistema de água. Eu 
defendo, por exemplo, que no mesmo cano tem duas águas, uma água 
é a água da saúde, a água social, a água fundamental, a água da vida 
para ricos e para pobres, então, essa água tem um preço. A água que 
vem depois dessa é uma água de mercado, então, a tarifa igual no 
estado todo de Pernambuco é um absurdo. Você tem que botar uma 
água com o preço proporcional ao custo. E as coisas estão caminhando 
para o esgotamento dos mananciais. Está se vendo isso, lá em São 
Paulo. São Paulo em uma ponta e Fernando de Noronha na outra. Por 
quê? Porque na vida toda os dois erraram, na vida toda com a sensação 
de que a água é infinita. E agora que está se chegando rigorosamente 
ao finito da água? Eu creio, eu acho que não vou ver, mas eu acho que 
está para haver uma transformação. E já há. Eu me lembro que em 
1979, 1980, quando começamos isso, fomos os primeiros a entrar em 
uma casa para falar de água. Antes disso havia a Fundação CESP, órgão 
extinto do Ministério da Saúde e que cuidava do saneamento dentro 
das casas pobres, que de uma forma completamente diferente tinha 
um serviço de assistência direta. Mas entrar politicamente para dizer 
“você   tem   direito,   vamos   nos   organizar   para   ter”   foi   o   sistema  
condominial que fez. 

* José Carlos Melo é nativo de Recife, Brasil, e criou o sistema 
Condominial de Saneamento no final de 1970s. Este é um resumo da 
entrevista, que será publicada inteira como parte de um dos Cadernos 
de Trabalho do DESAFIO.   

 

“A VISÃO DO CONDOMINIAL É UMA VISÃO 

POLÍTICA. A TÉCNICA EXISTE PARA ISSO, MAS É 

UMA QUESTÃO POLÍTICA ATENDER A TODOS”. 

O Saneamento é um tema político  
 
Uma entrevista com José Carlos Melo* 

http://desafioglobal.org/pt/publicacoes/
http://desafioglobal.org/pt/publicacoes/
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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-
GOBACIT, 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. Para ilustrar nossas atividades, 
também desenvolvemos uma galeria de 
fotos no Flickr e uma lista de vídeos em 
Youtube com entrevistas e clips das nossas 
reuniões e outros eventos. Abaixo encontrará 
informações sobre nossas atividades entre 
janeiro e abril 2014.  

EVENTOS 

Lançamento do Centro Comunitário de 
Aprendizagem para a implementação e 
desenvolvimento de tecnologias eco-
sustentáveis de saneamento (CCA), Maule, 
Chile, 17 de janeiro 2014 

Os membros do DESAFIO, Mariela García e 
Andrés Toro (Univalle), representaram ao 
Instituto CINARA neste evento. Este CCA 
surgiu de uma colaboração do Instituto 
CINARA (Univalle), o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), a Federação 
Nacional de Cooperativas dos Serviços de 
Saneamento (FESAN) e o Centro 
Internacional de Economia Social e 
Cooperativa da Universidade de Santiago 
(CIESCOOP). Os CCAs formam parte do 
programa do BID para o desenvolvimento de 
modelos inovadores de gestão da água e do 
esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este centro em Maule, Chile, é um centro de 
destaque na gestão da água potável e do 
esgoto nas zonas rurais da América, porque é 
o primeiro centro dedicado à aprendizagem 
sobre a Gestão Integrada da Água (IWM, da 
abreviação em inglês). Seus principais 
objetivos são difundir as melhores práticas 
na gestão de sistemas de água rurais, a 
incorporação de tecnologias de água e 
esgoto eco-sustentáveis e a optimização do 
uso deste valioso recurso. Pode encontrar 
mais detalhes aqui: 
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php
?cod=91455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oficina sobre Reuso da Água, Ceará, 6 de 
fevereiro 2014 
 
Emmanuel Bastos e Colin Brown (UFMG) 
participaram deste evento organizado pelo 
Banco Mundial. A oficina centrou-se em 
questões em torno ao reuso da água no 
contexto do Projeto de São José III. Este 
projeto é um dos mecanismos pelos quais o 
Banco Mundial oferece fundos para o 
desenvolvimento rural, principalmente para 
o desenvolvimento da infraestrutura de água 
e esgotamento sanitário no estado do Ceará. 
O evento contou com a presença de um 
número importante de instituições que 
atuam no setor de água e esgotamento 
sanitário no estado, tais como ONGs, 
CAGECE, a Companhia de Gestão dos 
Recursos Hídricos (COGERH), a 
Superintendência de Obras Hidráulicas 
(SOHIDRA) e a Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário (SDA). 

 

 

Lançamento da nova disciplina em "Artes e 
Ofícios dos Saberes Tradicionais", 
Faculdade de Filosofia e Humanidades 
(FAFICH), UFMG, Belo Horizonte, 11 de 
fevereiro 2014 

Delmo Vilela (UFMG) foi convidado a 
participar neste evento por um dos sócios 
locais do projeto DESAFIO, a Federação de 
Comunidades Quilombolas de Minas Gerais 
(N'Golo). Este nova disciplina será oferecida 
pela FAFICH em colaboração com o 
Ministério da Cultura do Brasil  e o Instituto 
de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa 
da Universidade de Brasília (INCTI-UNB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo deste novo curso é introduzir aos 
estudantes a outras lógicas cognitivas, não 
eurocêntricas, por meio de experiências 
teóricas e práticas dos paradigmas indígenas 
e afrodescendentes gerados através de 
outros modos de produção, transmissão e 
processamento. 

 

Assembleia Geral do SISAR, Fortaleza, 
Ceará, 14 Março 2014 

Emmanuel Bastos (UFMG), Claudia Melo e 
Helder Cortez (CAGECE) foram convidados a 
participar neste evento organizado pela 
Associação a Bacia Metropolitana do 
Sistema Integrado de Saneamento Rural 
(SISAR). Este é o evento anual mais 
importante da organização, onde se tomam 
todas as decisões importantes como a 
definição do plano estratégico da associação, 
a eleição do comitê de gestão e a definição 
das tarifas do sistema de água. O evento 
também contou com a coparticipação das 
associações da comunidade local e o Banco 
de Desenvolvimento Alemão, KfW. 

 

Engajamento e 
Disseminação 

Figura 24. Lançamento do CCA no escritório do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento no Chile,  
janeiro 2014. 

Figura 25. Lançamento da disciplina "Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais", UFMG, Belo Horizonte, 
fevereiro 2014. 

http://waterlat.org/
http://waterlat.org/
mailto:https://www.flickr.com/photos/125391306@N03/sets/72157646703365919/
mailto:https://www.flickr.com/photos/125391306@N03/sets/72157646703365919/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u
http://cinara.univalle.edu.co/
http://cinara.univalle.edu.co/
http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,2837.html
http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,2837.html
http://www.ciescoop.usach.cl/
http://www.ciescoop.usach.cl/
http://www.ciescoop.usach.cl/
http://www.ciescoop.usach.cl/
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=91455
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=91455
http://www.bancomundial.org/
http://www.cagece.com.br/
http://portal.cogerh.com.br/
http://portal.cogerh.com.br/
http://www.sohidra.ce.gov.br/
http://www.sohidra.ce.gov.br/
http://www.sda.ce.gov.br/
http://www.sda.ce.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/parceria-com-o-minc-disciplina-artes-e-oficios-dos-saberes-tradicionais-sera-aberta-no-proximo-dia-11-02-na-ufmg/10973
http://www.fafich.ufmg.br/
http://www.inctinclusao.com.br/incti/sede-central-unb
http://www.inctinclusao.com.br/incti/sede-central-unb
http://www.inctinclusao.com.br/incti/sede-central-unb
http://www.sisarceara.org/
http://www.sisarceara.org/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/
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Celebração do Dia Mundial da Água no 
Quilombo de Bom Jardim da Prata, Minas 
Gerais, 22 de Março 2014 

Delmo Vilela (UFMG) foi convidado a 
participar neste evento, organizado pela 
Associação Quilombola de Bom Jardim da 

Prata. O evento teve lugar na escola local e 
contou com a participação de um número 
importante dos membros da comunidade. 
Durante o evento, Delmo teve a 
oportunidade de informar à comunidade 
sobre o avanço da pesquisa e de se reunir 
com alguns dos sócios do projeto, como a 
Federação de Comunidades Quilombolas de 
Minas Gerais (N'Golo), que também 
participou no evento. 

 

 

                                                                  

“Aprendendo   entre   iguais”:   conselho  
administrativo do Aqueduto de Mondomo 
visita a experiência de La Vorágine e La 
Sirena, 3 de Abril 2014 

 Como parte das atividades executadas para 
apoiar às comunidades donde se estão 

realizando os estudos de caso do projeto 
DESAFIO na Colômbia, representantes do 
conselho administrativo do Sistema de Água 
de Mondomo visitaram as comunidades 
rurais de La Vorágine e La Sirena. O objetivo 
da visita foi aprender sobre os 
conhecimentos que estas comunidades tem 
em termos de prestação de serviços de 
abastecimento de água, tratamento de 
águas residuais e gestão comunitária de 
serviços de saneamento. A visita incluiu 
reuniões com o presidente de 
ASOVORÁGINE, quem relatou a história da 
associação, detalhes sobre os processos de 
gestão que foram desenvolvidos para   

melhorar as condições de vida dos habitantes 
da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também foram discutidas as dificuldades 
atuais que estas comunidades têm na área de 
saneamento ambiental e gestão de recursos. 
Durante a visita os representantes também 
aprenderam sobre o modelo de gestão 
comunitária do aqueduto de La Sirena, que é 
um dos quatro Centros Comunitários de 
Aprendizagem de AQUACOL, a Associação 
de Organizações Comunitárias Prestadoras 
de Serviços Públicos de Água e Saneamento 
na Colômbia. O sistema de água de La Sirena 
tem sido reconhecido como um exemplo 
nacional em termos do seu modelo de gestão 
comunitária e sua capacidade para 
estabelecer alianças com atores 
institucionais chave como o Instituto CINARA 
da Universidade do Vale (Univalle), o qual 
tem proporcionado apoio à comunidade 
durante este processo. A visita concluiu com 
uma apresentação do Andrés Toro (Univalle) 
sobre a situação atual do setor de 
saneamento no nível mundial e nacional, o 
que levou a uma discussão sobre a 
necessidade de desenvolver estratégias para 
garantir um abastecimento continuo de água 
de qualidade às comunidades locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Visita à estação de tratamento de esgoto de La 
Vorágine. Abril 2014. 

Figura 29. Visita ao Rio Pance e à estação de tratamento de esgoto  
de La Vorágine, abril 2014. 

Figura 26.Asambleia Geral do SISAR, Região Metropolitana de 
Fortaleza, março 2014. 

 

Figura 27. Celebração do Dia Mundial da Água, Escola Barreira dos Indios, 
San Francisco, Minas Gerais, 22 de março 2014. 

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/es/caso-actual-3-3/
http://desafioglobal.org/es/caso-actual-3-3/
http://desafioglobal.org/es/caso-historico-2-4/
http://aquacol.blogspot.com/
http://cinara.univalle.edu.co/


DESAFIO BOLETIM INFORMATIVO | Edição 4 – maio 2014 10 

 

 

 

 

Figure 32.  Visit  to  La  Sirena’s  water  utility and  AQUACOL’s  
headquarters, 25 April 2014.  

Seminário:   “As luchas pela água na 
América Latina: tensões e contradições do 
processo de democratização da 
governabilidade da água”,   Cali,  Colômbia, 
25 de abril, 2014 

José Esteban Castro (Newcastle) 
Coordenador do DESAFIO, ofereceu este 
seminário na Universidade do Vale 
(UNIVALLE), sócio do projeto DESAFIO na 
Colômbia. A apresentação centrou-se na 
necessidade de utilizar uma abordagem 
interdisciplinar para compreender os vínculos 
entre o aceso e controle da água, os direitos 
cidadãos e o processo de democratização 
dos serviços de água.  O seminário foi uma 
das múltiplas atividades realizadas pelo 
coordenador durante sua visita à UNIVALLE, 
que incluiu reuniões com as comunidades de 
Mondomo, La Vorágine, e La Sirena, as quais 
participam nos estudos de caso do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUACOL lança a quinta edição do seu 
boletim NotiAquacol, Abril 2014 

Os membros do DESAFIO na UNIVALLE 
trabalharam em colaboração com a 
Associação de Organizações Comunitárias 
Prestadoras de Serviços Públicos de Água e 
Saneamento na Colômbia (AQUACOL) para 
produzir a quinta edição do boletim da 
associação, NotiAQUACOL, o qual esteve  
fora de circulação por 4 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este boletim aborda uma variedade de temas 
tais como a importância da conservação dos 
recursos hídricos e as experiências locais na 
gestão de sistemas comunitários de água. 
Também conta com uma seção especial 
chamada Nossa História, que ressalta os 
processos históricos vividos por algumas 
comunidades no estado do Vale do Cauca na 
sua luta por obter aceso à serviços de água. 
Esta colaboração é uma parte central dos 
esforços para melhorar a visibilidade de 
AQUACOL e  recuperar o boletim como meio 
de comunicação e difusão eficaz entre as 
organizações professionais e associadas e as 
instituições do setor. O boletim está 
disponível para download na página do 
Instituto CINARA de UNIVALLE. 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência:   “Mudanças climáticas: novas 
políticas da água?”,  Manizales, Colômbia, 
10 de Fevereiro 2014 

José Esteban Castro (Newcastle), ofereceu 
esta conferência no seminário “Mudanças 
climáticas e vulnerabilidade: Desafios para a 
definição de políticas públicas na América 
Latina”.   O seminário foi organizado por 
Javier Gonzaga Valencia, Coordenador do 
Centro de Pesquisas Socio-jurídicas da 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da 
Universidade de Caldas em Manizales e 
membro do nosso Comitê Assessor 
Estratégico. Esta foi uma atividade da Rede 
Colombiana de Grupos e Centros de 
Pesquisas Jurídicas e Socio-jurídicas, Seção 
“Eje   Cafetero”   e foi financiada pelo 
Departamento Administrativo de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Colômbia,  
COLCIENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminários sobre “Inequidade e injustiça  
socio-ecológica como obstáculos para o 
processo de democratização da América 
Latina?” e “A experiência de redes de 
pesquisa internacional”, Universidade de 
Guadalajara, Centro Universitário La 
Ciénaga, campus Ocotlán e Atotonilco, 
Jalisco, México, 29 e 30 de abril 2014. 

José Esteban Castro (Newcastle) apresentou 
aspectos do DESAFIO nestes dois seminários 
e discutiu a experiência do projeto como 
parte de uma rede internacional de pesquisa. 
Os seminários tiveram lugar nos dois campus 
da UdG-La Ciénaga.  

 

 

 

 

 

Figura 31. Visita à empresa de água de Mondomo, 24 
de abril 2014. 

Figura 34. Seminário na Universidade de Guadalajara-La 
Ciénaga, Jalisco, México, 29 de abril 2014.  Figura 32. Visita à empresa de água de La Sirena e ao 

escritório de AQUACOL, 25 de abril 2014. 

Figura 30. Visita à estação de tratamento de esgoto de 
La Vorágine, abril 2014. 

Figura 33. Membros de AQUACOL durante o lançamento 
da quinta edição do seu boletim informativo, Colômbia, 
abril 2014. 

http://cinara.univalle.edu.co/index.php?seccion=ARTICULOSPDF&area=37
http://desafioglobal.org/pt/coordenacao/comite/
http://desafioglobal.org/pt/coordenacao/comite/
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Os seminários foram organizados pela Dra. 
Adriana Hernández, da Divisão de Estudos 
Jurídicos e Sociais do Departamento de 
Política e Sociedade da UdG-La Ciénaga. A 
apresentação no campus de Atotonilco foi 
parte de um Seminário Internacional sobre 
“Os   cenários ambientais da globalização: a 
universidade e as redes de pesquisa sociais”.  
Aqui Castro apresentou a experiência do 
DESAFIO e da rede WATERLAT-GOBACIT 
como exemplos bem sucedidos de redes de 
pesquisa interdisciplinar lideradas pelas 
ciências sociais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO chama a atenção dos meios de 
comunicação 

Nos últimos meses, o trabalho do DESAFIO 
tem chamado a atenção de uma variedade 
de meios de comunicação em Portugal, onde 
o projeto tem sido amplamente discutido nos 
meios nacionais, regionais e locais. Nossa 
coordenadora em Portugal, Maria da 
Conceição Cunha do Centro de Pesquisas 
Marinas e do Meio Ambiente da 
Universidade de Coimbra (IMAR-UC), foi 
entrevistada em várias ocasiões sobre a 
importância do projeto. 

Estes meios tem destacado principalmente 
os esforços do DESAFIO para trabalhar em 
colaboração com organizações locais tais 
como comunidades, governos e outras 
partes interessadas na compreensão e 
desenvolvimento de inovações sociotécnicas 
para combater as desigualdades sociais 
existentes no acesso aos serviços básicos de 
água e esgotamento sanitário em 
comunidades vulneráveis da América Latina. 

No nível nacional, o projeto DESAFIO foi 
tratado por meios de comunicação como 
Expresso e Visão, duas das publicações 
semanais mais prestigiosas de Portugal, 
assim como Jornal, i, um diário novo e de 
grande prestigio. No nível regional e local, 
meios de comunicação como Beiras, DC 

(principal revista de Coimbra) e Açores9 tem 
discutido o projeto. 

O interesse dos meios de comunicação 
Portugueses pelo trabalho do DESAFIO tem 
se espalhado também às redes de televisão 
como RTP, o canal de televisão estatal mais 
antigo e SicN, a rede privada mais prestigiosa 
do país, assim como a portais de Internet 
como LocalPT, Ciência PT, SAPO e Portugal 
News. O trabalho de pesquisa do DESAFIO 
também tem sido destacado no endereço 
eletrônico da Universidade de Coimbra e na 
sua estação de rádio. 

Exemplos da cobertura recebida pelo 
DESAFIO nos meios de comunicação 
portugueses: 

“Cientistas promovem acesso a água e 
saneamento em regiões pobres da América 
Latina”, RTP Notícias. Também publicado no  
Jornal i, Açores9 e Local PT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABELECENDO CONEXÕES 

DESAFIO visa estabelecer conexões com 
outros projetos e pessoas com objetivos e 
interesses semelhantes. 

Estágios para Estudiantes de Pós-
graduação   

Colin Brown, um estudante canadense no 
último ano do programa de mestrado em 
Políticas Ambientais e Práticas Sociais do 
Departamento de Sociologia da 
Universidade de Toulouse II – Le Mirail, 
França, se vinculou à equipe do DESAFIO na 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Colin está colaborando no 

desenvolvimento do estudo de caso de 
intervenção 4.2 Sistema Comunitário de 
Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário numa Comunidade Rural no 
Nordeste do Brasil. Colin passará cinco 
meses realizando trabalho de campo na 
comunidade de Itapeim (Ceará), a qual será 
usada como comunidade controle / estudo 
de caso comparativo para avaliar o impacto 
da introdução da inovação sociotécnica 
SISAR na comunidade de Cristais, Cascavél,  
onde está sendo construído um SAS operado 
pelo SISAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES LOCAIS 

Grupo de Facebook criado para a difusão 
do estudo de caso do DESAFIO 

Os pesquisadores e estudantes que 
participam do estudo de caso sobre Geração 
Participativa de um Sistema de Tratamento 
de Água numa Comunidade Quilombola de 
Minas Gerais (Brasil) criaram o Grupo de 
Facebook "Projeto Quilombo". Esta 
plataforma de comunicação social tem como 
objetivo facilitar a comunicação entre os 
participantes do estudo e a difusão das 
atividades e resultados do estudo. 
Atualmente o grupo tem 42 membros, entre 
eles estudantes, pesquisadores, 
representantes de organizações quilombolas 
e outras organizações da sociedade civil e 
partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Colin Brown (centro) com o coordenador do 
DESAFIO, Prof. Esteban Castro e a administradora do  
projeto, Dra. Gisela Zapata, UFMG, março 2014. 

Figura 37. Mural na comunidade de Mondomo, Colômbia,  
Legenda:  “um  povo  sem  água,  é  um  povo  sem  futuro”,  
abril 2014. 

Figura 35. Seminário na Universidade de Guadalajara-La 
Ciénaga, Jalisco, México, 29 abril 2014. 
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Este projeto recebeu financiamento do Sétimo Programa Marco 
da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico 

e demonstração sob acordo no. 320303. 

 
 

  

 

 

Coordenador do Projeto:                                        

Prof. José Esteban Castro                               

Escola de Geografia, Política e Sociologia e Instituto de Pesquisa 
sobre Sustentabilidade (NIRES), Universidade de Newcastle 
 
Endereço:  5th Floor, Claremont Bridge Building, NE1 7RU,  
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 
 
Telefone: +44 191 208 7494 

Email: desafio@ncl.ac.uk    

Web: www.desafioglobal.org  
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