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Este informe de política pública centra-se numa das perguntas principais da nossa 
pesquisa: Que condições, fatores e processos facilitam o surgimento de 
inovações sociotécnicas no setor de saneamento? Nos concentramos na 
evidência empírica e nas lições aprendidas de duas experiências de inovações 
sociotécnicas implementadas no Brasil e na Colômbia. O informe também 
apresenta algumas conclusões e sugestões de política derivadas dos principais 
resultados destes dois casos.  

 

 
Os principais desafios enfrentados pela comunidade internacional com relação à prestação de 
serviços básicos de saneamento não são meramente técnicos ou ambientais, mas estão 
baseados em e condicionados por processos econômicos, sócio-políticos, culturais e político-
institucionais. Portanto, é necessário o desenvolvimento de intervenções sociotécnicas 
apropriadas e inovadoras, fundamentadas nos princípios da democracia e da cidadania 
substantiva, para abrir espaço para a participação dos usuários na identificação dos seus 
problemas e na concepção, implementação e monitoramento das soluções sociotécnicas. Isto 
é necessário para permitir que os atores envolvidos, e particularmente as comunidades e os 
governos locais, posam alcançar eficácia e efetividade, bem como a eficiência, na organização e 
universalização de serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. 
 
DESAFIO examinou dez casos que cobrem uma variedade de inovações sociotécnicas. Estas 
incluem inovações para abastecimento de água potável em pequenas comunidades rurais na 
Colômbia e no Brasil e a prestação de serviços de esgotamento sanitário em favelas brasileiras na 
periferia urbana de metrópoles. Alguns dos nossos casos tem uma forte intervenção do setor 
público, enquanto em outras, as comunidades locais assumem grande parte da 
responsabilidade da gestão e operação dos sistemas. Neste informe, nos concentramos nas 
lições aprendidas de dois estudos de caso: o sistema de Saneamento Condominial implementado 
no Recife, Brasil, e o sistema de água de Filtração em Múltiplas Etapas gerido pela comunidade 
de Mondomo, Colômbia. 
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A evidência sugere que os debates e argumentos ideológicos que predominavam no âmbito 
internacional nos 1980s e 1990s tiveram uma influência no surgimento das inovações 
sociotécnicas consideradas neste informe.  

No âmbito internacional, o debate esteve dominado por uma combinação de argumentos 
econômicos, políticos e técnicos que parecem ter convergido no surgimento de inovações 
sociotécnicas para a prestação de serviços básicos em comunidades pobres e vulneráveis.  

Em termos gerais, estes argumentos estavam fortemente influenciados pela noção de que os 
governos deviam transferir a maior parte da responsabilidade, se não toda, pela prestação de 
serviços básicos a outros atores, inclusive as mesmas comunidades vulneráveis. Em particular, 
desde os 1980s houve uma influência cada vez maior de:  

x argumentos neoconservadores que promulgavam a transferência de 
responsabilidades do Estado aos próprios cidadãos e que faziam ênfase nas 
"responsabilidades" da cidadania e restringiam, e as vezes eliminavam, os "direitos" pré-
existentes, particularmente os direitos sociais a bens e serviços básicos tais como os de 
saúde, educação, habitação ou água e esgotamento sanitário;  

x argumentos neoliberais, em grande medida compatíveis com o credo neoconservador, 
que promulgavam que a prestação de serviços básicos deveria ser transferida do 
Estado a outros atores, com o fim de transformar estes serviços em bens comerciais 
prestados por empresas privadas. Quando isto não fosse possível (por exemplo, devido à 
falta de interesse das empresas), se argumentava que estes serviços deveriam ser 
transferidos a ONGs, organizações religiosas, aos usuários, ou alguma combinação 
destes, entre outras alternativas; 

x argumentos de peso para a adoção de tecnologias e soluções simplificadas e de 
baixo custo, em particular, para a ampliação da infraestrutura de serviços aos pobres até 
então não atendidos. 

A experiência do Saneamento Condominial no Recife, Brasil 
 
O sistema de Saneamento Condominial (SC) foi inventado no Brasil nos 1980s e foi implementado 
no Recife em 1993 como uma solução urgente à falta de cobertura de esgotamento sanitário que 
afetava a aproximadamente 70% das famílias da cidade. A intervenção centrou-se nos bairros de 
baixa renda denominados como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). As ZEIS são áreas 
designadas por lei municipal como objeto prioritário das políticas públicas que buscam eliminar a 
pobreza extrema e a destituição. Nosso estudo de caso examina a experiência da ZEIS de 
Mustardinha durante o período 1993-2000. Mustardinha foi uma das ZEIS que teve máxima 
prioridade na implementação do SC, entre outras questões, devido às altas taxas de doenças 
relacionadas à água documentadas na comunidade, em particular filariose linfática. Em 1991, 
Mustardinha tinha uma população de 13,000 pessoas, a qual aumentou a um pouco menos de 
19,000 ao final do período de estudo (ano 2000). 

O sistema de Saneamento Condominial como uma inovação sociotécnica emergente  
 
Em relação aos aspectos técnicos, o modelo condominial se diferenciava do enfoque 
convencional dos sistemas em rede a grande escala, já que se baseia em redes pequenas 
onde a unidade operacional está composta por um conjunto de casas, uma quadra em vez 
de bairros inteiros. Esta quadra está interconectada com outras formando microssistemas, e o 
esgoto coletado é bombeado às estações de tratamento. A menor dimensão da rede permite um 
controle mais efetivo dos possíveis problemas como obstruções, o que reduz a escala e o impacto 
das possíveis falhas do sistema. Também, a pequena escala do sistema reside no diâmetro dos 
canos (100mm em vez de 150mm dos sistemas convencionais), o que também reduz 

 EVIDÊNCIA EMPÍRICA E ANÁLISE  
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significativamente a profundidade da escavação e outros custos. Finalmente, em contraste com 
sistemas convencionais, nos quais a tubulação encontra-se na rua, no sistema condominial os 
ramais também podem estar localizados dentro da propriedade dos usuários, ou na frente ou na 
parte posterior das casas, o que permite descontos de até 80% da tarifa.  

Desde uma perspectiva social e política, o sistema de SC também foi inovador, desafiando 
práticas estabelecidas e introduzindo a participação muito ativa da população beneficiaria 
na gestão do sistema. Como o indicou numa entrevista da pesquisa o Eng. José Carlos Melo, 
criador do sistema, o SC foi fundamentalmente um projeto político. 

A evidência sugere que o entorno internacional considerado anteriormente junto com as 
particularidades do contexto sociopolítico local e nacional, fomentaram o surgimento do sistema 
de SC no Brasil a inícios de 1980. No nível nacional, Brasil saía de uma longa ditadura militar 
que durou desde 1964 até 1985 e o retorno ao regime democrático esteve fortemente marcado 
pela participação popular generalizada para aprofundar o processo democrático e por esforços 
para fortalecer às autoridades locais. Neste contexto, 

x Uma nova Constituição aprovada em 1988 converteu-se num ponto de referência, entre 
outras coisas, por transferir a responsabilidade dos serviços básicos aos municípios;  

x A década de 1980 foi também uma época de crise financeira no pais e, segundo 
estimações oficiais do governo, o sistema condominial permitiria economias de até 70% 
em relação aos custos de um sistema de saneamento convencional. Isto converteu-se na 
razão principal para implementar o sistema de SC no Brasil.  

 
No nível municipal, a confluência de processos políticos e dos próprios aspectos sociais e 
técnicos inovadores do sistema ajudam a explicar a implementação do SC. Em particular:  

x O Eng. Melo, tornou-se Vice-prefeito do Recife em 1993 e seu sistema foi adotado como 
política pública municipal nesse mesmo ano. 

x Este era também um momento de alta mobilização social no país, e Recife foi um dos 
principais centros dessa mobilização. A comunidade ZEIS de Mustardinha tinha uma 
longa tradição de mobilização social e política para o melhoramento das suas 
condições de vida, e era muito ativa naquela época.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 1. Mobilização pelo saneamento básico na ZEIS de Mustardinha, 1991. 

   Fonte: Arquivos da Comunidade de Mustardinha. 
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Além disso, uma das principais características do sistema de SC se ajustava facilmente ao 
entorno social e político da época, já que implicava uma participação muito ativa da população 
beneficiaria em alguns aspectos da implementação e manutenção do sistema, 
especialmente  

x o "contrato condominial" que devia ser assinado entre os membros do grupo beneficiário 
(um condomínio geralmente composto por um conjunto de casas numa quadra) e o 
município, por meio do qual, os beneficiários aceitavam 

o contribuir com os gastos de construção do sistema (a contribuição seria monetária 
ou por meio do fornecimento de materiais, trabalho, etc.); e  

o fazer a manutenção do sistema (por exemplo, limpando obstruções nos canos, 
etc.); 

x Assim, formalmente, o conceito de "participação comunitária" no sistema de SC limita-se 
a estes aspectos de autoajuda e trabalho voluntário esperado dos usuários;  

x Na prática, das nossas entrevistas com funcionários encarregados da implementação do 
sistema sabemos que formas mais significativas de participação tiveram lugar durante 
a implementação do SC no Recife. Porém, isto dependia em grande medida da situação 
local e da configuração particular das equipes de implementação. A participação 
substantiva não era um fator intrínseco e muito menos um requisito do SC.  

 
O sistema de SC tem sido implementado em várias cidades Brasileiras, inclusive na 
capital Brasília, e tem sido replicado ao redor do mundo. Se quiser saber mais 
sobre a experiência do Recife, pode pedir uma cópia dos nossos relatórios de 
pesquisa (entre em contato com a Secretaria do Projeto). 

 
 
A experiência das associações comunitárias de água de Mondomo, Colômbia 
 
Mondomo é uma comunidade rural de 3.400 pessoas no município de Santander de Quilichao, 
Cauca, Colômbia. Historicamente, tem havido uma marcada desigualdade na prestação de 
serviços básicos de água e esgotamento sanitário entre as zonas urbanas e as zonas rurais e 
peri-urbanas da Colômbia. Em 1997, época da intervenção estudada no nosso projeto, a 
cobertura nacional média para abastecimento de água e esgotamento sanitário era de 98% nas 
zonas urbanas, mas somente 65% e 15%, respectivamente, nas zonas rurais. Esta desigualdade 
era evidente em Mondomo, onde no início da década de 1990 o sistema de abastecimento de 
água apresentava deficiências graves. Ainda que a cobertura oficial era de 96,3%, o serviço era 
intermitente e a qualidade da água via-se comprometida pela contaminação fecal. Além disso, 
havia um alto nível de perdas devido ao mal estado da rede de água, não havia cultura do 
uso eficiente da água e a taxa de inadimplência era quase de 45%. O sistema carecia de uma 
administração adequada, era mal operado, e não recebia o apoio institucional da empresa de 
serviços públicos municipais, EMQUILICHAO. Também, as tarifas eram inadequadas e as receitas 
eram insuficientes para a sustentabilidade financeira do sistema, que estava em déficit 
permanente. Em 1994, aconteceu um evento de grande impacto: no dia 6 de junho Mondomo 
sofreu um terremoto de 6,4 na escala de Richter. O terremoto causou danos estruturais à 20% 
das casas e destruiu a infraestrutura de abastecimento de água. Este desastre provocaria 
câmbios significativos na situação da comunidade. 

O sistema de Filtração em Múltiplas Etapas gerido pela comunidade como una inovação 
sociotécnica emergente 
 
A evidência sugere que uma combinação de fatores políticos, socioculturais e econômicos, 
catalisada por um desastre natural, propiciou o surgimento da inovação sociotécnica de Mondomo 
no abastecimento e tratamento de água potável. Isto aconteceu no marco estabelecido por um 
entorno internacional que favorecia a retirada do sector público da prestação de bens e 

mailto:desafio@ncl.ac.uk


 
 

 
 

 

- INFORME DE POLÍTICA PÚBLICA - P á g i n a | 5 

serviços e a transferência da responsabilidade às próprias comunidades. Como parte da 
tendência geral promovida pelas instituições financeiras internacionais, em 1987 Colômbia iniciou 
um  processo de descentralização dos serviços de saneamento. Isto foi consolidado pela nova 
Constituição Nacional aprovada em 1991, que promovia a participação cidadã no monitoramento 
da gestão pública. Estes processos proporcionaram um entorno propicio para o surgimento de 
organizações comunitárias autónomas para a gestão de serviços básicos essenciais. 
 
Ao mesmo tempo, cientistas do Instituto CINARA da Universidade do Vale (UNIVALLE) em Cali 
(sócio do DESAFIO na Colômbia), estavam trabalhando no Sistema de Filtração em Múltiplas 
Etapas (FiME), uma inovação tecnológica desenvolvida com o apoio do governo holandês. Entre 
suas características principais, o FiME pode abastecer água potável de alta qualidade com um 
custo mínimo, devido a seu uso de materiais locais e seu baixo consumo de produtos químicos e 
energia. Os membros da comunidade de usuários são capacitados para gerir o sistema, cuja 
manutenção é relativamente fácil. O FiME converteu-se na base de um programa público 
introduzido em 1991: o Programa de Transferência Integral e Organizada de Tecnologia em 
Abastecimento de Água na República de Colômbia (TRANSCOL). A implementação do Programa 
envolveu autoridades locais, regionais e nacionais e a participação ativa das comunidades 
beneficiárias no processo. Este ênfase na participação comunitária estava fundamentado na ideia 
de que o sucesso da inovação dependia da apropriação da tecnologia por parte das 
comunidades, pelo que o programa teve como objetivo aumentar a capacidade dos cidadãos 
para tomar decisões conjuntas e para supervisionar e tomar controle das atividades.  
 
Após do terremoto de 1994, se estabeleceu uma parceria entre atores locais, regionais, 
nacionais e internacionais dos setores privado, público e da sociedade civil para canalizar 
recursos econômicos às zonas afetadas. Mondomo, que tinha líderes fortes e uma longa tradição 
de participação em projetos de desenvolvimento local, foi uma das últimas comunidades a receber 
recursos para reconstruir sua infraestrutura após do terremoto. Quando chegaram os recursos, a 
comunidade decidiu por unanimidade que a prioridade devia ser reconstruir o sistema de 
abastecimento de água. O setor público contribuiu com 85% dos recursos necessários para 
construir o sistema de água e a estação de tratamento. A estação de tratamento utilizou o sistema 
FiME e o Instituto CINARA foi encarregado de facilitar o processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Estação de tratamento de água gerido pela comunidade em Mondomo 
     Fonte: Equipe do DESAFIO na UNIVALLE, Colômbia. 
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A estação foi finalmente construída e tem fornecido água potável 24 horas por dia durante os 
últimos 20 anos. A Associação de Usuários de Água de Mondomo é responsável pela gestão do 
sistema. Devido a estes esforços, em 1998 o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
concedeu à comunidade o prêmio de "Alianças para a Superação da Pobreza".  
 

Este informe não considera os resultados a longo prazo das inovações estudadas, 
que serão incluídos nas próximas edições da Série de Informes do DESAFIO (os 
interessados podem obter acesso aos relatórios completos do projeto entrando em 
contato com a Secretaria do Projeto). Aqui nos centramos em algumas das 
lições aprendidas sobre as condições, fatores e processos que facilitam o 
surgimento de inovações sociotécnicas no setor de saneamento. 

 
 

 
A prestação sustentável de serviços básicos de água e esgotamento sanitário às comunidades 
vulneráveis continua atrasada na maioria dos países em desenvolvimento. Em relação à que 
estes serviços básicos sejam fornecidos num marco democrático de gestão que dê prioridade à 
eficácia social, à igualdade, à transparência, à participação cidadã substantiva e ao 
monitoramento da tomada de decisões e a implementação das políticas públicas, o panorama é 
ainda mais desalentador e continua sendo, em grande medida, um objetivo difícil de se alcançar. 
 
Nas últimas décadas, uma diversidade de inovações sociotécnicas tem tentado encontrar 
soluções adequadas a estes problemas. ¿Quais são as condições, fatores e processos que 
facilitam o surgimento das inovações sociotécnicas identificadas nesta pesquisa? 
 
As condições do contexto. Em ambos os casos estudados, o contexto é um aspecto 
fundamental para explicar o surgimento das inovações. 

x O contexto internacional. A década de 1980, quando surgiram estas inovações, foi um 
período de crise financeira internacional aguda, que deu lugar a debates acalorados sobre 
a capacidade do Estado de cumprir com suas responsabilidades na prestação de bens e 
serviços essenciais. O período esteve fortemente influenciado por três linhas de 
argumentação sobre a prestação dos serviços públicos básicos: 

o A estratégia neoconservadora adotada na década de 1980 nos EE.UU e Grã-
Bretanha que promovia a eliminação dos direitos sociais a bens e serviços 
básicos como à saúde, educação, habitação ou à água e o esgotamento sanitário. 
Isto implicava um papel significativamente reduzido para os governos e um 
aumento das responsabilidades para os cidadãos na prestação de serviços 
públicos básicos; 

o As políticas neoliberais que promoviam a des- e re-regulamentação, liberalização 
e privatização dos serviços essenciais em áreas que fossem atrativas para os 
investidores privados. Estas políticas foram complementadas, e as vezes 
precedidas, pela descentralização dos serviços essenciais, transferindo a 
responsabilidade do governo central aos governos regionais e locais sem a 
correspondente descentralização dos recursos adequados para a prestação  
destes serviços. No caso das comunidades pobres e vulneráveis, pouco atrativas 
para os investidores privados, estas políticas promoviam uma maior participação 
das ONGs, organizações religiosas, os usuários, ou uma combinação destes, na  
organização e gestão dos serviços essenciais; 

o Argumentos para a adoção de tecnologias e soluções de baixo custo, 
especialmente para a ampliação da infraestrutura de serviços aos pobres até então 
não atendidos. 

 

 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE POLÍTICA  
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x O contexto nacional e local. Apesar de diferencias importantes, o contexto do surgimento 
das inovações no Brasil e Colômbia, tinha algumas características em comum. 

o Alta desigualdade no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento 
sanitário seguros, entre as zonas urbanas e rurais, assim como dentro delas. 
Apesar das altas taxas oficiais de cobertura nas zonas urbanas, a qualidade dos 
serviços era precária. 

o Prevalência de doenças relacionadas à água nas comunidades vulneráveis com 
serviços precários de saneamento ou carentes de serviços. 

o Mudanças institucionais inovadoras resultantes do processo político que 
proporcionaram novos espaços para a participação cidadã substantiva e 
fomentaram o processo de democratização, em particular, 

� A Constituição Nacional de 1988 no Brasil, aprovada logo depois do  
retorno ao regime democrático em 1985, após de duas décadas de ditadura. 
A Constituição fortaleceu o papel das autoridades locais na prestação de 
serviços básicos. 

� As políticas de descentralização de 1987 e a Constituição Nacional de 
Colômbia de 1991 fomentaram a participação cidadã no monitoramento da 
gestão pública. 

o No caso do Brasil, este foi um período de mobilização social generalizada logo 
depois do  retorno ao regime democrático em 1985. A melhoria das condições de 
vida era uma demanda central das mobilizações, e o modelo de SC prometia 
oferecer uma alternativa apropriada para resolver a falta de esgotamento sanitário 
nas comunidades vulneráveis. 

x Uma longa tradição de organização e liderança comunitária. Nas duas comunidades 
estudadas, havia uma longa tradição de organização comunitária, com líderes legítimos e 
fortes. Este aspecto foi fundamental para a introdução de intervenções de política que 
requeriam a participação comprometida e constante dos usuários no desenvolvimento e 
gestão dos sistemas. 

 
Fatores e causas específicas. Além dos fatores contextuais, o surgimento de inovações 
sociotécnicas esteve marcada por fatores e causas específicas a cada caso. Estes incluem uma 
série de fatores sociais, políticos, naturais e outros fatores e elementos. 
 

x Na ZEIS de Mustardinha, uma forte tradição de compromisso social e político da 
comunidade com una amplia gama de partidos políticos e setores progressistas da Igreja 
Católica ajudou a desenvolver uma vasta aliança que foi fundamental para a 
implementação do SC na comunidade. 

x A eleição do Eng. Melo, criador do sistema de SC, como Vice-Prefeito do Recife em 1993 
tornou-se num elemento chave para a adoção do SC como uma política focada 
principalmente a enfrentar à falta de esgotamento sanitário nas zonas pobres da cidade. A 
implementação do sistema de SC converteu-se numa responsabilidade da autoridade 
municipal. 

x A equipe municipal encarregada da intervenção estava composta por especialistas que 
tinham uma longa experiência na implementação de políticas participativas nas 
comunidades pobres, no contexto do processo de democratização após da ditadura. 

x No caso de Mondomo, uma colaboração internacional entre a universidade (UNIVALLE) e 
o governo holandês levou ao desenvolvimento de uma tecnologia de baixo custo para o 
tratamento de água adequada às condições sociais e ambientais da região, o que tornou-
se num elemento chave da intervenção. 

x O terremoto de 1994 que destruiu a infraestrutura de abastecimento de água da cidade, 
finalmente tornou-se num elemento chave, já que ajudou à comunidade a atrair a atenção 
de uma ampla aliança de atores públicos, privados e sociais.  

x Apesar dos argumentos ideológicos predominantes na época que promoviam a retirada do 
Estado da prestação de serviços de saneamento, houve um forte apoio do governo que 
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contribuiu com 85% dos recursos necessários para construir o sistema de água e a 
estação de tratamento. 
 

A participação comunitária foi um fator essencial no surgimento destas experiências inovadoras. 
Contudo,  
 

x A "participação" estava frequentemente limitada à autoajuda ou à provisão de recursos, 
materiais e mão obra, sem muita, ou as vezes sem qualquer tipo de participação na 
tomada de decisões ou no monitoramento dos serviços. 

x Por exemplo, o conceito de "participação social", adotado pelo sistema de Saneamento 
Condominial limitou-se a aspectos de autoajuda e trabalho voluntário esperado dos 
usuários. Por tanto, a participação substantiva não era um componente intrínseco e 
muito menos um requisito do SC. 

x Em Mondomo, a "participação" parecia ser mais significativa, e envolvia a tomada de 
decisões, o monitoramento e outras funções importantes para a comunidade, mas há 
dúvidas sobre sua sustentabilidade no mediano e longo prazo. 

x Com base na evidência disponível na literatura internacional, sabemos que a 
"participação" tende a debilitar-se com o passo do tempo por um número de razões, 
incluindo mudanças no sistema político que restringem as oportunidades de participação, a 
falta de apoio das autoridades competentes, a decadência e estancamento dos sistemas 
que conduzem à desconfiança e a perda de incentivos para a participação das pessoas, 
etc. 

x Também, uma pergunta legítima planteada por muitos é porque não se exige 
“participação” à população de classe média (que recebe serviços de saneamento em 
rede administrados por empresas de serviços públicos), enquanto se pede aos pobres 
“participar" para poder ter acesso a estes serviços básicos. Isto apresenta um dilema 
ético e político sem resolver. 

x A democratização substantiva do acesso, governo e gestão dos serviços públicos 
essenciais como água e esgotamento sanitário exige a participação social e o controle 
sobre o processo de tomada de decisões por parte dos cidadãos e os usuários. Isto inclui o 
escrutínio e controle democrático das decisões sobre como os serviços essenciais como 
os de água e esgotamento sanitário são governados, gerenciados e distribuídos, por 
quem e em benefício de quem, etc. Raramente este tipo de participação substantiva 
está disponível às comunidades locais e à cidadania. 

x A ampliação de serviços essenciais de saneamento seguros à população sem serviço 
deve ter uma participação importante do Estado, e particularmente deve ser 
financiada com recursos públicos. O Estado deve fornecer apoio estável e continuado 
para tornar estas inovações possíveis, e também para faze-las sustentáveis e replicáveis. 
É inviável e antidemocrático exigir às comunidades pobres e vulneráveis a tornar-se 
autossuficientes em assumir a responsabilidade pela prestação de serviços de 
saneamento seguros. Deve haver um equilíbrio entre a promoção da autonomia e a 
cidadania substantiva nas comunidades e o exercício da responsabilidade do Estado 
de garantir a prestação de serviços essenciais. 
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O conceito central do DESAFIO é trazer uma contribuição para enfrentar o que é, possivelmente, 
um dos maiores desafios enfrentados pelos países da América Latina no século XXI: a 
erradicação da desigualdade social e estrutural no acesso aos serviços essenciais de água e 
esgotamento sanitário. O princípio fundamental é que o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento, fixados pela comunidade internacional em relação à redução dos níveis de 
pobreza e à melhoria da sustentabilidade ambiental, depende crucialmente do aproveitamento 
das inovações sociotécnicas apropriadas existentes e o desenvolvimento de novas 
soluções inovadoras para a prestação de serviços seguros.  
 
DESAFIO busca responder às seguintes perguntas: Como se podem aproveitar as inovações 
sociotécnicas existentes e desenvolver novas soluções, a fim de mudar as políticas, 
desenvolver estratégias e intervenções práticas e melhorar o processo de aprendizagem de 
política para combater as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso aos 
serviços de saneamento? Que condições, fatores e processos facilitam o surgimento de 
inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requisitos essenciais para fazer com que as 
inovações sociotécnicas bem sucedidas sejam sustentáveis e replicáveis? Quais são os 
obstáculos para a sua sustentabilidade e replicação? 
 
O projeto assume que os principais desafios enfrentados pela comunidade internacional com 
relação à prestação de serviços básicos de saneamento não são meramente técnicos ou 
ambientais, mas são fundamentados em e condicionados por processos econômicos, sócio-
políticos, culturais e político-institucionais. Portanto, é necessário o desenvolvimento de 
intervenções sociotécnicas apropriadas e inovadoras, fundamentadas nos princípios da 
democracia e da cidadania substantiva, para abrir espaço para a participação dos beneficiários, 
na identificação dos seus problemas e na concepção, implementação e monitoramento das 
soluções sociotécnicas. Isto é necessário, para permitir que os atores envolvidos, e 
particularmente as comunidades e os governos locais, posam alcançar eficácia e efetividade, 
bem como a eficiência, na organização e universalização de serviços essenciais de água e 
esgotamento sanitário. 
 
O objetivo geral do projeto é avaliar as experiências existentes e desenvolver novas 
estratégias que gerem soluções sociotécnicas sustentáveis, apropriadas e inovadoras, para 
promover o desenvolvimento econômico e social por meio da transformação social em 
comunidades vulneráveis, particularmente com referência ao acesso a serviços de saneamento 
seguros. Organizou-se a concepção do desenvolvimento do projeto por meio de uma rede de 
pesquisas e de contatos, envolvendo ativamente as comunidades beneficiárias, profissionais, 
autoridades locais e outros atores relevantes, em seu planejamento, projeto, avaliação, 
implementação, monitoramento, validação e difusão. 
 
Por esta razão, a abordagem metodológica do DESAFIO baseia-se na coordenação 
interdisciplinar entre as ciências naturais, sociais e tecnológicas. DESAFIO também adota uma 
abordagem transdisciplinar, desenvolvendo estreita interação com atores não acadêmicos, os 
quais participam como parceiros desta pesquisa e como colaboradores na produção e validação 
do conhecimento. O projeto avalia experiências recentes e atuais, assim como também 
desenvolve novas intervenções, na concepção e implementação de soluções sociotécnicas 
inovadoras para a prestação de serviços de saneamento em áreas urbanas, peri-urbanas e 
rurais da Argentina, Brasil e Colômbia, com uma ênfase particular no Brasil. A pesquisa está 
focada em dez estudos de caso, que cobrem uma variedade de situações e características, de 
assentamentos informais na periferia urbana de metrópoles (Rio de Janeiro, Brasil), em áreas 
peri-urbanas de capitais estaduais (Cali, Colômbia), em favelas localizadas no coração de grandes 
centros urbanos em expansão (Recife, Brasil), até pequenas comunidades rurais (Mondomo, 
Colômbia) e comunidades em áreas semiáridas (Ceará e Minas Gerais, Brasil e Santa Fe, 
Argentina).  

 PARÂMETROS DA PESQUISA 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  
Rio de Janeiro, Brasil 
 
 
Universidade Nacional de Rosário 
Grupo de Hidro informática e Ambiente CFD – CIFASIS-CONICET 
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Cali, Colômbia 
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