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EMPRESAS 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Antares Reciclagem Ltda. 
ECOÁCIDO – Processo Ecológico de Reciclagem de Solução 
Eletrolítica de Baterias Usadas Tipo Chumbo-Ácido  Tamarana (PR) 

 
O processo Ecoácido foi a chave para resolver um grave problema ambiental enfrentado pelas indústrias recicladoras de baterias. No Brasil, como no restante 
do mundo, as baterias tipo chumbo-ácido são integralmente recicladas, exceto a solução eletrolítica, formada basicamente de ácido sulfúrico e água 
contaminados por metais pesados. Em 2004, a Antares Reciclagem começou a reciclar a solução. Exigências legais e questões econômicas determinam que, ao 
se comprar uma bateria nova, a usada deve ser deixada no distribuidor para ser enviada à indústria recicladora, onde é empregada como matéria-prima para 
fabricação de novas baterias. 
 
Revolução − antes do processo Ecoácido, a solução eletrolítica era neutralizada em estações de tratamento de efluentes e, depois, descartada, gerando 
problemas econômicos e ambientais. O Ecoácido revolucionou a metodologia adotada até então. As indústrias recicladoras criaram uma nova forma 
sustentável e eficiente de transformar o resíduo tóxico em matéria-prima e com um custo baixo. 
 
OBJETIVO: Valorizar a vida e preservar os recursos naturais por meio da reciclagem de soluções eletrolíticas de baterias usadas, promovendo a 
descontaminação e a reutilização em outros procedimentos industriais. O processo desenvolvido, além de eficiente, ecológico e seguro, também busca difusão 
e implantação da tecnologia empregada, agregando valor ao resíduo líquido industrial que anteriormente era descartado. 
 
LOCALIZAÇÃO: Tamarana, Apucarana e Marilândia (PR); Governador Valadares (MG); Pindorama e Bauru (SP); e Água Doce (SC). 
 
DURAÇÃO: 2005 a 2020. 
 
PÚBLICO-ALVO: Indústrias recicladoras de baterias automotivas. 
 
RESULTADOS: O processo Ecoácido foi implantado em, pelo menos, 80% das indústrias recicladoras do País, colocando o Brasil como principal reciclador de 
solução eletrolítica de baterias do mundo. Atualmente, o Grupo Antares Reciclagem possui sete unidades de reciclagem (URAs) em operação e outras três 
encontram- se em fase de instalação. A meta da empresa é implementar o processo em todas as indústrias recicladoras de baterias no mercado nacional. Os 
bons resultados alcançados pelo projeto, com várias premiações nacionais, abrem portas para a difusão da tecnologia. Procurada por empresas dos Estados 
Unidos, do Canadá, do México, da Europa e da América do Sul e pioneira mundial no processo, a Antares Reciclagem também busca expansão no mercado 

internacional. 
  



Finalistas do Prêmio ANA 2014  

 

EMPRESAS 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Águas do Imperador S/A 
Saneamento Sustentável – A Utilização de Biossistemas e 
Educação Ambiental em Comunidades de Baixa Renda  Petrópolis (RJ) 

 
O tratamento de esgotos por biodigestores é realizado há anos pela empresa de saneamento básico do município de Petrópolis − Águas do Imperador. Trata- 
se de um equipamento construído quase artesanalmente. Hermeticamente fechado, serve para tratar resíduos orgânicos e é capaz de reduzir em até 70% a 
matéria orgânica. Por isso, são acoplados a biofiltros, que aumentam sua capacidade na remoção de carga orgânica, podendo chegar a 90% de eficiência. 
 
Simplicidade e eficiência − os biodigestores não consomem energia elétrica, tratam o esgoto no local onde ele é gerado e, ao final do processo, o efluente 
tratado é devolvido aos rios com até 85% de pureza em relação à carga orgânica inicial. A implantação de um biodigestor é cinco vezes mais simples do que a 
de uma estação de tratamento de esgoto convencional. A iniciativa é comprovada cientificamente por universidades e centros de pesquisa internacionalmente 
reconhecidos. 
 
OBJETIVO: O principal objetivo é atender, por meio de tecnologias alternativas, a periferias de centros urbanos onde existem recursos hídricos importantes. O 
projeto atende aos princípios da Agenda 21, por meio do resgate de técnicas biológicas limpas, capazes de gerar energia renovável, reciclar nutrientes e 
proteger o meio ambiente. Além disso, capacita lideranças para o desenvolvimento sustentável; promove limpeza das águas, reduzindo a poluição; e recicla 
nutrientes e outros materiais, como garrafas PET e pneus. 
 
LOCALIZAÇÃO: Petrópolis (RJ). 
 
DURAÇÃO: 2002 a 2014. 
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidades de baixa renda. 
 
RESULTADOS: Graças à iniciativa, Petrópolis já está entre os seletos municípios com mais de 70% de esgotos tratados. Com isso, a cada R$ 1,00 investido em 
saneamento, são economizados R$ 4,00, que seriam gastos com doenças provocadas por veiculação hídrica. Há, ainda, o reaproveitamento energético. A 
biomassa concentrada, tanto no biodigestor quanto nas áreas de reciclagem, permite a produção de biogás utilizado como energia alternativa para cozinhar os 
alimentos. A comunidade também se beneficiou com a geração de emprego e renda. Surgiram novas frentes de trabalho, como reciclagem, cultivos 
integrados, criação de peixes e aves. Outro fator importante é o engajamento comunitário que promove a limpeza e a integração paisagística. Além disso, o 
projeto tem potencial multiplicador, uma vez que continua a despertar o interesse da mídia, sendo apresentado em seminários e congressos nacionais e 
internacionais. 
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EMPRESAS 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) Sustentabilidade: da Escola ao Rio  Curitiba (PR) 
 
O projeto foi desenvolvido pela empresa Sanepar, em parceria com a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre) e a Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná, como forma de contribuir para adoção de valores e práticas socioambientais responsáveis. A iniciativa mobiliza professores e alunos de cursos técnicos 
para atividades de educação ambiental em rios urbanos que formam as bacias hidrográficas nas cidades onde ela acontece. 
 
Atitudes proativas – por meio do projeto, os participantes percebem a realidade do curso do rio, estimulando a mudança de visão e de comportamento em 
relação ao meio ambiente e tornando-se agentes multiplicadores de atitudes proativas para melhoria da qualidade dos rios. As atividades desenvolvidas junto 
ao rio escolhido são: plantio de árvores nativas nas margens; coleta de resíduos; monitoramento da qualidade da água; mobilização da comunidade; e entrega 
de material informativo. 
 
OBJETIVO: Disseminar o conceito de sustentabilidade e práticas socioambientais corretas que possam contribuir para preservação dos recursos hídricos, 
particularmente dos rios urbanos. A metodologia é pautada pela participação de empresa, escolas estaduais e técnicas em meio ambiente, além da 
comunidade local. O projeto também promove o diagnóstico e a análise da qualidade da água; a destinação adequada de resíduos sólidos; a realização de 
coletas e análises da água em rios urbanos pelos alunos; e a formação de agentes multiplicadores. 
 
LOCALIDADE: Estado do Paraná. 
 
DURAÇÃO: 2013 a 2014. 
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidades escolares de instituições públicas e cursos técnicos. 
 
RESULTADOS: A disseminação de resultados tem-se dado em palestras e seminários realizados em escolas, abordando a realidade socioambiental da região e 
os êxitos alcançados pelas ações desenvolvidas. Durante a realização da Feira de Boas Práticas do Projeto Sustentabilidade: da Escola ao Rio, foram 
compartilhadas informações e vivências que contribuíram para o desenvolvimento do programa. Outro feito importante foram os mutirões empreendidos nas 
comunidades para levar conhecimento e orientações sobre o uso racional da água, sistema de esgotamento sanitário e higienização da caixa d’água. A 
estratégia de continuidade do projeto também envolve a difusão no jornal eletrônico da empresa, na mídia em geral e em videoconferências da empresa junto 
aos parceiros, transmitidas para todos os Núcleos de Educação do Paraná, incentivando a participação na iniciativa. 
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ENSINO 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos 
Dumont 

Projeto Educacional de Remapeamento Interdisciplinar 
(PERI)  Campo Bom (RS) 

 
A experiência pedagógica é pautada no aprendizado colaborativo e na educação ambiental, com foco na proteção e no monitoramento do Arroio Peri – marco 
geográfico da cidade e de grande importância histórica para o município. Com essa iniciativa, os alunos organizaram um levantamento de todas as residências 
ribeirinhas e enviaram alertas aos moradores em casos de ameaças de enchente. 
 
Mapeamento − tecnologias como o GPS e o software Google Earth são empregadas para o mapeamento dos pontos críticos para enchentes do curso d´água e 
de maior concentração de poluição. O SMS é outro recurso utilizado pelo projeto. Por meio de mensagens codificadas, que colocam em prática o Peri SOS, um 
alerta é enviado aos moradores para indicar o nível de água no Arroio. Outro ponto importante é a interdisciplinaridade em que conhecimentos tratados em 
salas de aula são mobilizados para proteção e monitoramento da microbacia. 
 
OBJETIVO: São três os objetivos, todos com foco na microbacia: buscar soluções interdisciplinares de estudos; promover campanhas de cuidado e proteção 
dos recursos hídricos; e realizar monitoramento da microbacia. A iniciativa também produz um ambiente transdisciplinar de estudos, buscando, por meio da 
pesquisa, soluções para as novas questões entre os alunos e a comunidade. 
 
LOCALIZAÇÃO: Campo Bom (RS). 
 
DURAÇÃO: De março de 2012 a dezembro de 2015. 
 
PÚBLICO-ALVO: Alunos da escola, comunidade local, pessoas ligadas ao meio ambiente e a situações de risco de enchentes. 
 
RESULTADOS: O trabalho desenvolvido integrou alunos, escola e comunidade, formando uma consciência mútua para preservação do ambiente onde vivem. A 
partir do projeto, educadores, educandos e sociedade alinhavaram um projeto desafiador, ultrapassando os limites didáticos dos muros da escola. Graças às 
parcerias, foram construídas novas ideias. O ensino em sala de aula é complementado com discussões sobre o tema em estudo, favorecendo a percepção das 
relações entre as disciplinas e buscando soluções para os desafios. Outro resultado significativo foi a valorização do aluno, elevando sua autoestima. Houve 
enriquecimento nas redações, ampliação do conhecimento, aumento da leitura, melhor compreensão de problemas matemáticos, além da promoção de 
maior concentração. O corpo docente também se revelou mais colaborativo. A comprovação do resultado pode ser medida comparando-se as turmas que 
participaram do projeto com aquelas que não fizeram parte da proposta pedagógica. 
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ENSINO 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Instituto Federal do Amapá (IFAP) / Fundação Jari 
Filtro Ecológico – Oferta da Qualidade da Água em Regiões 
Ribeirinhas Carentes  Laranjal do Jari (AP) 

 
A falta de saneamento básico é muito comum, principalmente em comunidades ribeirinhas. Levantamento da Secretaria de Saúde de Laranjal do Jari, realizado 
entre 2011 e 2013, aponta que 80% dos atendimentos em postos públicos da região ocorrem por contaminação da água, provocando doenças, como tifo, 
diarreia e amebíase. Essa realidade local foi a base para criação de um filtro de água, de baixo custo, desenvolvido por alunos do Instituto Federal do Amapá 
(Ifap). Confecção − o recipiente é formado a partir de duas latas de manteiga plásticas, vazias e limpas. Após acopladas, ambas recebem um furo ao fundo para 
a passagem do líquido e a fixação do filtro. Na parte inferior, é instalada uma torneira. Após filtrada, são adicionadas à água 10 gotas de hipoclorito. É assim 
que o filtro ecológico se torna alternativa barata, eficaz e fácil de ser confeccionada. 
 
OBJETIVO: Oferecer água tratada para comunidades ribeirinhas em Laranjal do Jari, por meio da confecção de filtros de baixo custo. Graças a essa ação, é 
possível: melhorar a saúde de famílias em risco social; capacitar as pessoas, de forma prática, na vigilância da qualidade da água para consumo doméstico; 
garantir a qualidade de vida dos agricultores dessas comunidades; mudar os hábitos das populações ribeirinhas ao fazer uso de água filtrada; aproximar o 
educando no relacionamento com comunidades agroextrativistas e ribeirinhas.  
 
LOCALIZAÇÃO: Laranjal do Jari-AP. 
 
DURAÇÃO: De janeiro a outubro de 2014. 
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidades ribeirinhas e alunos atuantes no projeto. 
 
RESULTADOS: Diminuição de doenças veiculadas pela água; formação de multiplicadores da técnica na comunidade; e trabalho permanente dos alunos do 
Instituto Federal do Amapá. Os resultados serão disseminados em emissoras de rádio, meio de comunicação mais utilizado nas regiões de comunidades 
ribeirinhas, e por meio de folders informativos a serem distribuídos em bibliotecas, órgãos de saneamento básico e de meio ambiente.  O projeto também 
poderá ser replicado por meio de artigos  científicos publicados em outras regiões do Brasil.  
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ENSINO 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 
Promovendo a Sociobiodiversidade: Restauração Ambiental 
com Geração de Renda em Comunidades Ribeirinhas na 
Amazônia Oriental 

 Belém (PA) 

 
O projeto promove segurança alimentar, restauração ambiental e fornecimento de água potável para famílias ribeirinhas. A Ilha, banhada pela Baía do 
Guajará, de intensa atividade portuária mal planejada, possui focos de contaminação das águas por derramamento de óleo, descarte de lixo, esgotos e 
resíduos, oriundos da Região Metropolitana de Belém. 
 
Cisternas − para resolver o problema do abastecimento humano local, foi realizada a instalação de um sistema de coleta de água da chuva, com 
armazenamento em cisternas, filtragem e análise fluídica. A comunidade beneficiada recebeu treinamento em diversas áreas, desde o uso consciente da água 
até a reciclagem de garrafas PET e atividades de educação ambiental. Antes das cisternas, os moradores deslocavam-se de barco até Belém para comprar 
água. Outra ação de extrema importância foi a implantação de banheiros secos, que passou a dar uma alternativa ecológica aos dejetos, até então descartados 
no rio. 
 
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento regional sustentável por meio do acesso à água potável e da redução da contaminação dos recursos hídricos pela 
correta gestão e destino dos poluentes; implantar e monitorar os sistemas de captação de água da chuva; construir banheiros secos para reduzir os 
contaminantes biológicos nos corpos hídricos; monitorar os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água das cisternas e do rio que banha a ilha. 
 
LOCALIZAÇÃO: Bacarena (PA). 
 
DURAÇÃO: De janeiro de 2013 a dezembro de 2016. 
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidade ribeirinha da Ilha das Onças. 
 
RESULTADOS: O projeto promoveu os serviços ecossistêmicos quanto ao ciclo da água; aperfeiçoou o conhecimento de ribeirinhos para o uso correto e 
sustentável da água e do meio ambiente; formou os jovens e as crianças em educação ambiental. Ele proporcionou, ainda, o acesso da comunidade à água 
potável. Com a produção artesanal de ecossabão (reaproveitamento do óleo de cozinha, antes descartado no rio), houve geração de renda. Além disso, a 
destinação adequada do lixo e dos demais resíduos contaminantes reduziu os danos ambientais. Por todas essas ações, a comunidade ganhou visibilidade 
como modelo de desenvolvimento sustentável com responsabilidade social. 
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GOVERNO 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) – 6ª 
Superintendência Regional 

Efeitos Ambientais, Econômicos e Sociais já Obtidos com a 
Conversão do Sistema de Irrigação do Perímetro Mandacaru  Juazeiro (BA) 

 
O projeto tem por finalidade economizar água e dar impulso à agricultura irrigada, gerando aumento de competitividade. O perímetro de irrigação é gerido 
pelo Distrito de Irrigação de Mandacaru – Dimand, uma unidade autônoma e privada. A metodologia consiste na substituição do sistema de irrigação original 
(sulcos perdulários) por sistemas localizados mais eficientes (gotejamento e microaspersão). 
 
OBJETIVO: Conhecer os valores de economia de água e energia, o incremento da produção e a melhoria da competitividade da agricultura irrigada brasileira, 
sendo a finalidade mais importante aquela presente no Projeto Mandacaru voltado para pequenos agricultores, com a mudança de mentalidade no que tange 
à preservação e à economia dos recursos hídricos e a consequente multiplicação da iniciativa. 
 
LOCALIZAÇÃO: Juazeiro (BA). 
 
DURAÇÃO: De janeiro de 2006 a dezembro de 2013. 
 
PÚBLICO-ALVO: Pequenos produtores do Projeto Mandacaru. 
 
RESULTADOS: Os resultados para os produtores foram: 100 % de ocupação da área agricultável; economia de mão de obra; controle da lâmina d’água por 
hidrometria; recuperação de áreas salinizadas; redução dos custos operacionais, de produção e de água; aumento dos índices de produtividade; flexibilização 
dos lotes; manejo preciso da irrigação. Para o Distrito de Irrigação, cabe destacar: redução dos custos com manutenção de drenos e de energia; realização de 
outros investimentos; controle na emissão de contas de água. Também houve benefícios para o rio São Francisco, como diminuição da deposição de efluentes 
no rio e eliminação da erosão superficial. 
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GOVERNO 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta Projeto Olhos d'Água da Amazônia  Alta Floresta (MT) 
 
O projeto contemplou um conjunto de ações para enfrentar o problema da degradação ambiental rural do município de Alta Floresta, especialmente de 
nascentes localizadas em pequenas propriedades. A iniciativa preveniu o comprometimento da disponibilidade de água no município. Entre as atividades 
implementadas, cita-se o apoio ao processo de adesão dos pequenos proprietários rurais ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento que permite 
delimitar, por meio do georreferenciamento, as propriedades rurais, identificando as áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de 
recuperação e monitoramento ambiental.  
 
Recuperação − a proposta deu suporte à elaboração de projetos técnicos de recuperação de áreas de preservação permanente em imóveis rurais e de 
nascentes nas pequenas propriedades, bem como à implantação de projetos demonstrativos de sistemas agroflorestais, com plantio de sementes e mudas, e 
de unidades de manejo ecológico de pastagens em 20 unidades rurais de Alta Floresta. Contribuindo para exclusão de Alta Floresta da lista de municípios que 
mais desmatam na Amazônia e para recuperação de áreas degradadas, o Projeto Olhos D’Água da Amazônia teve o mérito de fornecer à administração 
municipal instrumentos ao aprimoramento e ao fortalecimento das ações de monitoramento e controle de desmatamento. 
 
OBJETIVO: Os principais objetivos são: aumentar a atratividade econômica do município de Alta Floresta, por meio da manutenção da floresta de pé; assegurar 
o desenvolvimento de atividades antrópicas no município em aderência com a legislação ambiental; ampliar a capacidade técnica dos produtores de Alta 
Floresta para implantação de sistemas agroflorestais e atividades de manejo rotacionado de pastagens; recuperar áreas desmatadas e degradadas para fins 
econômicos e conservar as propriedades inseridas no CAR do município; reestruturar e modernizar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta 
para monitoramento, controle e responsabilidade ambiental; facilitar o acesso dos produtores rurais para regularização ambiental e fundiária de suas 
propriedades. 
 
LOCALIZAÇÃO: Alta Floresta (MT). 
 
DURAÇÃO: De janeiro de 2011 a novembro de 2012. 
 
PÚBLICO-ALVO: Agricultores familiares. 
 
RESULTADOS: Foram instaladas 20 unidades demonstrativas, onde foi implantado o sistema de manejo de pastagem ecológico e de recuperação de áreas 
degradadas (Sistema Agroflorestal). O CAR foi realizado em 2.801 propriedades rurais, e 1.738 ha de áreas degradadas encontram-se em fase de recuperação. 
O êxito dos resultados também foi disseminado em palestras proferidas em escolas e entidades, além da divulgação em boletins informativos, veiculados na 
mídia em geral. 
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GOVERNO 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 
Estado do Ceará (COGERH) 

Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia Potiguar, 
Estado do Ceará  Fortaleza (CE) 

 
O projeto foi desenvolvido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (Cogerh). Com a instalação de várias empresas de fruticultura 
na região da Chapada do Apodi, houve plantação, em larga escala, de frutas tropicais. Para tanto, foram construídos poços que captavam água do Aquífero 
Jandaíra, cuja vazão de alguns chegava até a 200 m³/h.  
 
Diagnóstico − a Cogerh elaborou e implementou o projeto para diagnosticar qualitativa e quantitativamente as águas subterrâneas da Chapada do Apodi, mais 
especificamente do Aquífero Jandaíra, utilizadas para irrigar as culturas de frutas tropicais da região − onde há escassez de águas superficiais. Entre as várias 
atividades desenvolvidas, cabe citar: o cadastro de poços; a caracterização hidrológica e hidrogeológica; as análises hidroquímicas, biológicas e aquelas para 
identificação de agrotóxicos e metais pesados; o balanço hídrico; e a estimativa de cargas e recargas. 
 
OBJETIVO: Conhecer a quantidade e a qualidade da água dos aquíferos do sistema Açu, principalmente do Aquífero Jandaíra, o mais explotado pelos usuários, 
principalmente para irrigação. Os principais problemas existentes eram o desconhecimento da capacidade e da sustentabilidade do Aquífero, bem como a 
contaminação das águas por agrotóxicos (pulverização aérea). 
 
LOCALIZAÇÃO: Chapada do Apodi, porção leste do estado do Ceará, na divisa com o Rio Grande do Norte. 
 
DURAÇÃO: De dezembro de 2007 a novembro de 2009 (segunda etapa entre 2010 e 2011). 
 
PÚBLICO-ALVO: População da região do Apodi-Ceará e usuários de água em geral (irrigantes, indústrias, comunidades e produtores em geral). 
 
RESULTADOS: A realização do cadastro identificou 784 poços e quatro fontes nos municípios da região, além de 22 sumidouros. A elaboração do modelo 
numérico do terreno permitiu calcular o volume das formações Açu e Jandaíra aflorantes, além do monitoramento manual em 50 poços na Chapada do Apodi. 
O uso de técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto apontou as áreas irrigadas por água subterrânea. Outro ganho foi a implantação de 40 
estações de monitoramento para medir o nível d’água e o volume explotado. Um diagnóstico institucional foi realizado mediante a visita a 104 instituições na 
área de abrangência do projeto. A iniciativa também contribuiu para proibição da pulverização aérea nas regiões de plantio, ação recorrente que acarretava 
diversos problemas, inclusive de saúde aos trabalhadores da região da Chapada.  
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IMPRENSA 
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TEMA DO TRABALHO CIDADE 
Jornal Estado de Minas A Nova Fronteira da Sede  Belo Horizonte (MG) 
 
A Nova Fronteira da Sede mostra que a desertificação, que torna o solo infértil e incapaz de absorver água para recarga de aquíferos, não ocorre apenas em 
áreas delimitadas formalmente hoje como o Semiárido brasileiro. Por isso, não recebe incentivos, recursos e programas específicos. Com o auxílio de 
especialistas, de técnicos da Emater e de comitês de bacias hidrográficas, a reportagem mostra como o noroeste de Minas Gerais, tido como o celeiro do 
estado pela grande produção agrícola, enfrenta mudanças climáticas e processos de desertificação em grandes extensões de território. 
 
Saga – são mostradas histórias de mudanças dramáticas de terrenos que se tornaram grandes áreas desoladas onde nada é capaz de nascer, tomadas por 
erosões e onde a água não penetra mais no solo, suprimindo nascentes, matando rios e córregos e obrigando produtores a abandonar suas terras. A 
reportagem conta, ainda, a saga de famílias vindas do Semiárido em busca de melhores condições, mas que foram mais uma vez encontradas pela seca que os 
expulsou de sua terra natal, mas mostra, também, as iniciativas que deram certo e que protegem os terrenos desse tipo de devastação. Depois da veiculação 
da matéria, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) reconheceu que havia outros locais do Brasil com manchas de desertificação fora do Semiárido (como MG, 
RS e RJ) e prometeu ações e um Plano Nacional de Adaptação do Clima para o fim daquele ano (2013). 
 
FICHA TÉCNICA: 
Autores: Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro 
Veículo: Jornal Estado de Minas 
Estado: Minas Gerais 
Datas de veiculação: de 15 a 17 de setembro de 2013 
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IMPRENSA 
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TEMA DO TRABALHO CIDADE 
Globo News Especial Água 1 e 2  Rio de Janeiro (RJ) 
 
A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 2013 como sendo o Ano Internacional de Cooperação pela Água. A escassez de recursos hídricos ameaça a 
produção de alimentos em um planeta onde a população continua crescendo. A poluição e o desperdício completam o cenário preocupante. Mais do que 
nunca é preciso sinalizar rumo e perspectiva e revelar os bons exemplos do uso de água para diferentes fins (agricultura, indústria, abastecimento doméstico 
etc.). Na semana em que se celebra o Dia Mundial da Água, o programa Cidades e Soluções apresentou duas séries especiais sobre o tema. 
 
Programas – no primeiro episódio, a correspondente Sandra Coutinho mostrou uma iniciativa inovadora: uma estação de tratamento na Califórnia transforma 
280 milhões de litros de esgoto por dia em água potável. Já no segundo episódio, foram destacadas as mais importantes soluções do Brasil para o uso 
inteligente de água. Santos, no litoral de São Paulo, ficou em primeiro lugar no ranking do saneamento feito pelo Instituto Trata Brasil. Uma das fábricas de 
bebidas mais eficientes do mundo reduziu em 50% o consumo de água nos últimos 10 anos, no Rio de Janeiro. E o condomínio rural de Petrolina (PE) promove 
a gestão inteligente desse precioso recurso, transportando água da represa de Sobradinho para dezenas de agricultores. 
 
FICHA TÉCNICA 
Autores: André Trigueiro, Aline Peres e Klara Duccini 
Veículo: GloboNews 
Estado: Rio de Janeiro 
Datas da veiculação: 20 e 27 de março de 2013 
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IMPRENSA 
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TEMA DO TRABALHO CIDADE 
Valor Econômico Especial Água – Oferta Limitada  São Paulo (SP) 
 
O início de 2014 transformou-se em um retrato do delicado quadro que cerca o uso da água em tempos de mudanças climáticas. Recordes de calor e falta de 
chuva resultaram em reservatórios com níveis abaixo dos históricos, risco de racionamento em áreas urbanas e acionamento de termelétricas para garantir o 
fornecimento de energia, por conta de uma matriz considerada limpa por ser majoritariamente hidrelétrica. Na véspera do Dia Mundial da Água, o Valor 
produziu um suplemento especial para mostrar como a sociedade – governos, empresas e cidadãos – responde à necessidade crescente de racionalizar o 
consumo desse bem essencial à vida. As reportagens apresentam quais são as soluções em desenvolvimento para os principais desafios da gestão hídrica. 
 
Catástrofe − a escassez de água pode se transformar em catástrofe em um cenário que combina mudanças climáticas, poluição das reservas e desperdício 
predatório. Bacias compartilhadas entre municípios, estados e países só aumentam o estresse. Nada menos do que 148 países possuem territórios com uma 
ou mais bacias hidrográficas transfronteiriças. De acordo com o relatório da UN Water, da Organização das Nações Unidas (ONU), 276 bacias hidrográficas do 
mundo passam por mais de uma nação. O planeta é palco de uma ofensiva, às vezes, até bélica pela água, enquanto busca governança mais eficiente de um 
recurso natural que ocupa 70% de sua superfície. Parece muito, mas não é. Apenas 3% dela é doce. Pior: só 0,01% está nos rios e, portanto, disponível para 
uso. O Brasil, que detém 12% das reservas mundiais de água doce de superfície, não está livre. Levantamento da Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja 
Católica, registrou aumento nos conflitos por causa da água no país em 2012. Foram notificados 79 casos envolvendo quase 185 mil brasileiros. 
 
FICHA TÉCNICA 
Autores: Paulo Vasconcellos; Andrea Vialli, Silvia Czapski; 
Roberto Rockmann; Liana Melo; Rosangela Capozoli, 
Silvia Torikachvili, Dauro Veras 
Veículo: Valor Econômico 
Estado: São Paulo 
Datas de veiculação: 21 de março de 2014 
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ONG 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Fundação Neotrópica do Brasil 
Programa de Conservação e Recuperação da Bacia do Rio 
Formoso, em Bonito – MS  Bonito (MS) 

 
Considerado um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil, Bonito recebe cerca de 100 mil visitantes anualmente. Além de abrigar a sede do município, 
80% dos atrativos turísticos da região estão ligados às suas águas, tornando-os dependentes diretos da preservação dos recursos hídricos e das florestas. A 
pecuária e a agricultura da região ocupam mais de 60% das terras da bacia do rio Formoso, responsáveis por alterar grande parte das formações vegetais 
originais. 
 
Estratégias − diante dessa realidade, a Fundação Neotrópica do Brasil realiza, desde 2003, o Programa de Conservação e Recuperação da Bacia do Rio 
Formoso, com estratégias complementares para garantir a manutenção da qualidade das águas, da beleza cênica e da biodiversidade em toda a bacia. O 
programa começou com o projeto Formoso Vivo, uma parceria entre a Neotrópica e a Promotoria de Justiça de Bonito-MS, com apoio da Fundação O Boticário 
de Proteção à Natureza. Em 10 anos de atividades, o programa atingiu importantes resultados para conservação dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Formoso. 
 
OBJETIVO: Planejar e executar ações de conservação e de recuperação ambiental do rio Formoso, buscando assegurar a manutenção da qualidade de seus 
recursos hídricos, é o principal objetivo dessa iniciativa. O projeto realizado ao longo de 10 anos teve várias etapas, com destaque para: o diagnóstico 
ambiental das propriedades às margens dos rios da região de Bonito; a produção de mudas nativas no Viveiro Municipal, com sementes coletadas em árvores 
matrizes demarcadas na bacia do rio Formoso; a recuperação e a proteção das nascentes e matas ciliares, por meio de plantio de mudas nativas e/ou do 
isolamento dos agentes perturbadores; e a conscientização de proprietários rurais e da população em geral para conservação dos recursos hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Formoso. 
 
LOCALIZAÇÃO: Bonito (MS). 
 
DURAÇÃO: De junho de 2003 a 31 de dezembro de 2013. 
 
PÚBLICO-ALVO: Diversos usuários das águas da bacia do rio Formoso: moradores do município, produtores rurais, turistas, entre outros. 
 
RESULTADOS: As ações abrangem cerca de 50% do território total da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso e beneficiam diretamente 153 propriedades, seja com 
ações de recuperação de matas ciliares, seja com regularização da reserva legal. Mais de 250 ha, que equivalem a 90% das áreas de mata ciliar que estavam 
degradadas no início do projeto, encontram-se em processo de recuperação; 110 propriedades, que equivalem a 70% dos domínios beneficiados, estão 
atualmente com a reserva legal regularizada ou em processo de regularização junto ao órgão ambiental – Imasul. Além disso, a iniciativa aumentou 
consideravelmente a consciência ambiental dos proprietários rurais por meio das mudanças de conduta em relação ao manejo de seus imóveis.  
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ONG 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Associação Comercial e Industrial de Lajeado 
(ACIL) 

Ação “Viva o Taquari Vivo”  Lajeado (RS) 

 
Viva o Taquari Vivo é um programa amplo de responsabilidade socioambiental. Com início em 2007, tem seu foco principal no recolhimento de lixo das 
margens do rio Taquari, entre a foz dos arroios Estrela e Boa Vista, com uma extensão de 4,5 quilômetros. Após a segunda ação, em 2008, passou a ser 
incrementado por outros projetos que ampliaram seu alcance e suas iniciativas para educação e conscientização: Mostra Espelhos, Seminário Ambiental, 
Jornada Técnica, De Frente para o Rio e Cartilha Ambiental. Em 2014, contou com a adesão do município de Arroio do Meio (RS). Atualmente, o Viva o Taquari 
Vivo recolhe, quantifica, classifica e dá o destino adequado ao lixo dos municípios de Lajeado, Estrela e Arroio do Meio. 
 
Cultura e esporte − em 2014, a ação desdobrou-se para a área cultural. Às margens do rio, no Porto dos Bruder, o coral da empresa Brasil Foods − BRF realizou 
uma apresentação especial a todos os presentes. No campo esportivo, ganhou adesão de novos parceiros: esportistas realizaram a limpeza do rio, nos lugares 
de difícil acesso, onde barcos não conseguem navegar. E a Unimed VTRP disponibilizou os coletores ecológicos, em que a população pode descartar pilhas e 
produtos eletrônicos obsoletos, dando-lhes o devido destino. 
 
OBJETIVO: Chamar atenção para a importância da água, ampliar a compreensão e a consciência da população para a relevância do rio Taquari e estimular o 
voluntariado para o exercício da cidadania e da responsabilidade socioambiental. O projeto também tem por objetivos: divulgar os resultados positivos e 
negativos da ação Viva o Taquari Vivo como forma de provocar profunda reflexão na sociedade; manter uma metodologia na qual os voluntários recolhem, 
separam, classificam, quantificam e encaminham o lixo para o destino adequado; e estabelecer um método de avaliação que possibilite a comparação entre as 
ações. 
 
LOCALIZAÇÃO: Lajeado (RS). 
 
DURAÇÃO: De junho de 2007 a junho de 2020. 
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidade do Vale do Taquari. 
 
RESULTADOS: Os resultados superaram as expectativas. Já foram recolhidos cerca de 23 mil quilos de lixo do rio, desde o início do programa. Na última edição 
do Viva o Taquari Vivo, em maio de 2014, participaram aproximadamente 500 voluntários. A ação continua a obter ampla repercussão na mídia regional e do 
estado. Graças à divulgação da ação, o volume de lixo decresce desde 2012, sendo que o ápice do volume recolhido ocorreu em 2011. A originalidade do 
projeto pode ser observada na forma como as ações são estruturadas e nos cuidados de cada detalhe. A ação símbolo do projeto − a limpeza do rio – é seguida 
por um conjunto de outras atividades que se Relacionam e mantêm o tema vivo na sociedade por praticamente o ano todo. 
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ONG 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Instituto Terra Programa Olhos D’Água  Aimorés (MG) 
 
O aumento gradativo do consumo de água no meio urbano, rural e industrial provoca o crescimento da demanda mundial por água de qualidade a uma taxa  
muito superior à capacidade de retroalimentação dos ciclos hidrológicos. Esse quadro apresenta-se na região do Vale do Rio Doce, considerada uma das mais 
críticas em degradação ambiental no Brasil. Para mudar esse cenário, o Instituto Terra desenvolve o Programa Olhos D’Água, com a estratégia de recuperar e 
proteger nascentes dos afluentes do rio Doce. 
 
Mudas nativas − o projeto está melhorando a qualidade da água da bacia do rio Doce e aumentando a sua vazão. Foram implantadas fossas sépticas e 
realizado o correto gerenciamento dos resíduos, por meio da instalação de um sistema de saneamento básico na área rural. Com a distribuição de mudas 
nativas da Mata Atlântica para o plantio nas áreas de preservação permanente (APP) das nascentes, ampliou-se a cobertura vegetal, estimulando a 
conservação e a recuperação das florestas. 
 
OBJETIVO: Promover a recuperação, a proteção e a conservação dos recursos hídricos (nascentes e fossas sépticas) na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Com 
foco no ser humano, mediante ações de educação ambiental, o programa também promove a consciência coletiva para o uso racional da água e a proteção 
dos mananciais, em consonância com o Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Doce de 2010 (PIRH-Doce). 
 
LOCALIZAÇÃO: Aimorés, Consellheiro Pena, Pocrane, Itueta e Santa Rita do Itueto (MG) e Baixo Guandu, Colatina, Laranja da Terra e Afonso Cláudio (ES). 
 
DURAÇÃO: De janeiro de 2010 a 31 de março de 2016. 
 
PÚBLICO-ALVO: Produtores rurais da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 
 
RESULTADOS: Em 2016, etapa final do projeto, espera-se alcançar importante passo para a conservação dos recursos naturais e a solução dos problemas 
ambientais presentes nessa bacia. Isso será possível graças à proteção e à recuperação de mil nascentes de afluentes do rio Doce que estão melhorando a 
qualidade dos cursos d’água e garantindo a regularização das vazões nos períodos de estiagem. A implantação de 180 fossas sépticas assegura o saneamento 
básico na área rural, substituindo o esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares por esgoto canalizado. Essas ações proporcionam qualidade de vida para as 
populações rurais, com água tratada e alimentação saudável, além da geração de renda para as famílias. A previsão é de que, em 2015, seja publicado um 
protocolo operacional de sistematização do programa para que as ações nessa bacia sejam replicadas para as demais bacias do Brasil. 
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ORGANISMOS DE BACIA 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, 
Guandu Mirim e da Guarda 

“Diagnóstico Ambiental e Dimensionamento de Medidas de 
Mitigação para Minas D’água na área de abrangência do Comitê 
Guandu” 

 Seropédica (RJ) 

 
O projeto Minas D’água tem origem no Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, Guandu-Mirim e da Guarda – PERH 
Guandu, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA), em 2006. Esse plano identificou, em muitas comunidades, a utilização de minas d’água como fonte 
complementar de abastecimento e, em algumas situações, como único manancial de abastecimento. Na elaboração do plano estratégico, foi apontada a 
necessidade do desenvolvimento de projetos voltados à proteção e ao aproveitamento dos recursos hídricos, bem como a promoção da melhoria dos sistemas 
de fornecimento de água. 
 
Identificação − o desenvolvimento do projeto Minas D’água foi viabilizado com recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica II do 
estado do Rio de Janeiro. Iniciado em 2012, o programa realizou a identificação de mananciais em 15 municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio 
Guandu/RJ. Após identificadas, foram observadas as condições ambientais do entorno das minas, utilizando-se uma abordagem socioambiental. Depois, foram 
escolhidas três em cada município para serem avaliadas por meio de análises laboratoriais. Na escolha das minas, foi considerado o grau de importância 
quanto à sua utilização como fontes alternativas ou como únicas para abastecimento da comunidade local. 
 
OBJETIVO: O projeto foi criado, inicialmente, para identificar fontes e minas d’água no contexto da bacia hidrográfica do Guandu/RJ e para avaliação das 
condições ambientais do entorno desses mananciais. A partir do diagnóstico ambiental e sanitário, buscou-se desenvolver propostas de mitigação dos 
problemas para três minas de cada município, escolhidas mediante o grau de importância por conta do uso pelas comunidades locais. 
 
LOCALIZAÇÃO: Região Hidrográfica da Bacia do Rio Guandu, Guandu-Mirim e da Guarda – Seropédica (RJ). 
 
DURAÇÃO: De março de 2012 a dezembro de 2015. 
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidades que se abastecem de água de minas de maneira não convencional. 
 
RESULTADOS: O principal resultado se dará ao final do diagnóstico para avaliar as condições ambientais e a qualidade sanitária do entorno das principais 
minas d’água na área de atuação do Comitê Guandu. Na primeira fase, o projeto produziu o mapeamento das condições ambientais do entorno das nascentes, 
a hierarquização das principais jazidas de cada município e a determinação da qualidade da água para 45 minas. Outro importante resultado obtido foi a 
separação dos mananciais em dois grandes grupos. O primeiro foi formado por minas que apresentaram boas condições operacionais para o abastecimento da 
população, mesmo com a necessidade da execução de pequenas intervenções estruturais. O segundo foi constituído por aquelas que não apresentaram 
condições de uso e, portanto, que deverão ser interditadas ou até fechadas. Por fim, na segunda parte do projeto, espera-se a identificação das intervenções 
necessárias e específicas para cada nascente. 
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ORGANISMOS DE BACIA 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
(CBH Rio das Velhas) 

Valorização das Nascentes Urbanas nas Bacias Hidrográficas 
dos Ribeirões Arrudas e Onça  Belo Horizonte (MG) 

 
Como sistemas conservadores de água, as nascentes são muito importantes para a manutenção de processos ecológicos essenciais à vida. Nas áreas urbanas, 
via de regra, o espaço das nascentes está ocupado por algum tipo de urbanização. No contexto atual de escassez hídrica, é primordial valorizar e recuperar as 
nascentes, principalmente aquelas localizadas em áreas urbanas, onde sofrem um processo de degradação mais intenso. 
 
Viabilizado com recursos obtidos por meio da Cobrança pelo Uso das Águas na Bacia do Rio das Velhas – que atinge empresas usuárias que retiram água 
diretamente da natureza −, o projeto contemplou as áreas com maior concentração de nascentes nas duas bacias que atendem Belo Horizonte. Os mananciais 
foram mapeados e, posteriormente, elaborado um diagnóstico de suas principais características e um plano de revitalização. Além disso, foram feitas 
campanhas de conscientização da população a respeito da importância das nascentes urbanas. 
 
OBJETIVO: O objetivo deste projeto é trazer à sociedade a discussão sobre a importância de se preservarem as características naturais dos cursos d´água em 
áreas urbanas, fazendo que a população perceba o valor do equilíbrio ambiental proporcionado pela presença da água. Para tanto, realizou-se o 
cadastramento de proprietários e de áreas de nascentes de águas nas respectivas bacias e propuseram-se ações de conservação ou de recuperação para elas. 
A proposta é gerar um efeito multiplicador na comunidade e o nascimento de novos cuidadores, para que cada vez mais nascentes urbanas possam ser 
adotadas e protegidas. 
 
LOCALIZAÇÃO: Bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas e Onça − Belo Horizonte (MG). 
 
DURAÇÃO: De outubro de 2011 a dezembro de 2012. 
 
PÚBLICO-ALVO: Habitantes das bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas e Onça que correspondem a, aproximadamente, 2,8 milhões de pessoas. 
 
RESULTADOS: Foram cadastradas 183 nascentes na bacia do ribeirão Arrudas e 172 na bacia do ribeirão Onça, das quais 60 foram selecionadas para receber 
um plano de ação de revitalização. Além disso, foi feito o cadastramento dos cuidadores de cada uma das nascentes e um intenso trabalho de sensibilização, 
educação ambiental e comunicação junto às comunidades. Futuramente, está prevista uma segunda etapa do projeto para a implementação das ações 
vislumbradas nos planos de ação. 
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ORGANISMOS DE BACIA 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Consórcio Intermunicipal Para Conservação do 
Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência 

Rio+Limpo  São Jorge do Patrocínio (PR) 

 
O Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência − Coripa atua desde 1995 e está localizado na divisa do 
estado do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Sua missão é trabalhar por um meio ambiente ecologicamente equilibrado e pela qualidade de vida da 
população. Em 2012, o Coripa, em parceria com a Itaipu Binacional e as prefeituras municipais, reuniu voluntários de diversos municípios para promover um 
“arrastão” em todas as margens do arquipélago do Parque Nacional de Ilha Grande, recolhendo resíduos e material que degradam os rios que banham as ilhas. 
O projeto foi batizado de Rio+Limpo. 
 
Participação Social − como recomenda a Agenda 21, a participação da sociedade é prioritária e fundamental para que ocorra êxito na resolução dos grandes 
problemas socioambientais. O projeto foi desenvolvido para possibilitar a percepção do ambiente em que os indivíduos vivem, incentivando-os a diagnosticar 
seus problemas e a estabelecer soluções de modo coletivo. 
 
OBJETIVO: Diminuir gradativamente a quantidade de resíduos encontrados nas ilhas e entorno do Parque Nacional de Ilha Grande, bem como garantir a 
mobilização e a conscientização dos voluntários ao longo das ações. Também busca-se integrar as diversas entidades ambientais com os demais setores 
públicos e privados, entre outros voluntários, para difundir a conscientização e a temática ambiental. Outro objetivo é complementar os programas já 
existentes na região, como Pesca ao Lixo, onde as pessoas se reúnem para recolher resíduos de pequeno porte às margens dos rios. 
 
LOCALIZAÇÃO: Altônia, Alto Paraíso, Guaíra, Icaraíma, Terra Roxa e São Jorge do Patrocínio (PR) e Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Naviraí e Mundo Novo (MS). 
 
DURAÇÃO: De 24 de março de 2012 a dezembro de 2020. 
 
PÚBLICO-ALVO: Órgãos ambientais, instituições privadas, prefeituras municipais, jovens e comunidade em geral. 
 
RESULTADOS: Até o momento, já foram realizadas 13 ações, com a participação de cerca de mil voluntários, com a coleta total de aproximadamente 60 
toneladas de resíduos. O projeto caminha para seu terceiro ano consecutivo, sendo bem acolhido e elogiado por todos voluntários e parceiros de outros 
órgãos ambientais. A coordenação do programa investe em seu aperfeiçoamento como forma de garantir maior participação de entidades, aumentar a 
conscientização ambiental e, consequentemente, diminuir a acúmulo de resíduos. 
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PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
Tecnologias Sociais para Melhoria da Qualidade da Água 
Armazenada nas Cisternas, em Época de Chuva e Estiagem  Caruaru (PE) 

 
O projeto surgiu da necessidade de melhorar a qualidade da água armazenada em cisternas para consumo humano, tanto em períodos chuvosos, quanto em 
períodos de estiagem. Ele avaliou o desempenho e aperfeiçoou um dispositivo automático, denominado Desviufpe, para desvio das primeiras águas de chuva 
no início de eventos de precipitação. As impurezas das águas captadas são desviadas por meio do dispositivo, melhorando consideravelmente a qualidade do 
líquido armazenado. 
 
Redução − o programa foi desenvolvido no Semiárido pernambucano, na zona rural de Caruaru, e no laboratório experimental, localizado no campus da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O Desviufpe é simples, confeccionado em tubos de PVC, com custo total unitário de R$ 210,00.  
 
OBJETIVO: Utilizar tecnologias sociais para melhorar a qualidade da água armazenada em cisternas durante períodos chuvosos e de estiagem, utilizada para 
consumo humano. Também foi possível monitorar a qualidade da água armazenada em 10 cisternas, com e sem dispositivo de desvio automático (Desviufpe); 
avaliar o desempenho de quatro diferentes arranjos de tratamento domiciliar; e utilizar o processo de desinfecção solar – Sodis como pós-tratamento. 
 
LOCALIZAÇÃO: Caruaru (PE). 
 
DURAÇÃO: De março de 2012 a agosto de 2014. 
 
PÚBLICO-ALVO: Famílias que utilizam água armazenada em cisternas para consumo humano. 
 
RESULTADOS: Para avaliação do desempenho do Desviufpe, foram considerados 25 meses de monitoramento da qualidade da água realizado, comparando-se 
cisternas que tinham o dispositivo instalado e as que não dispunham de nenhuma barreira sanitária. A conclusão dos resultados indicou melhoria da qualidade 
da água armazenada com o dispositivo que foi capaz de reduzir de 67% a 100% o teor das impurezas. 
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PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Tratamento de Esgoto Doméstico Associado a 
Dejetos Suínos por meio de Zonas de Raízes  Foz do Iguaçu (PR) 

 
O trabalho possibilitou o tratamento do esgoto doméstico juntamente com os dejetos suínos por meio de zona de raízes em uma propriedade rural. Integrado 
em cinco fases de tratamento, foi comprovada a indicação para o tratamento do esgoto em estudo. Foi possível uma melhoria no aspecto ambiental do local e 
os problemas, tais como a proliferação de vetores, a contaminação dos recursos hídricos e do solo e os maus odores, foram eliminados. O sistema tornou-se 
de grande importância em zonas com falta de rede de coleta e sistema de tratamento de esgoto e onde não há viabilidade de construção de biodigestores 
devido ao número reduzido de animais em confinamento. 
 
OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi verificar a viabilidade da implantação de um sistema alternativo no tratamento de esgoto doméstico rural associado a 
dejetos suínos, por meio de zona de raízes. O projeto também está voltado para: analisar a qualidade da água do esgoto, no pré e pós-tratamento; propiciar 
um ambiente sem contaminação para a população local; ser reconhecido como modelo para as próximas instalações em propriedades rurais com 
características semelhantes; e promover o conhecimento para a população regional. 
 
LOCALIZAÇÃO: Capanema (PR). 
 
DURAÇÃO: De março de 2013 a janeiro de 2016. 
 
PÚBLICO-ALVO: Moradores rurais e de áreas sem rede coletora de esgoto. 
 
RESULTADOS: Os resultados obtidos com a aplicação desse projeto foram satisfatórios e com alcance além das expectativas. O efluente entra no sistema com 
elevados níveis de contaminação e, após passar por processos de decomposição da matéria orgânica e posteriormente filtração e absorção de nutriente por 
plantas, atinge nível altíssimo de qualidade. Os parâmetros avaliados para comprovação da qualidade do efluente foram: a quantidade de material sólido, a 
quantidade de fósforo, amônia e coliformes termotolerantes, além de alguns outros mais específicos, como oxigênio consumido por bactérias (DBO) e 
oxigênio consumido com processos químicos que ocorrem durante o tratamento (DQO). Quanto mais elevados forem esses dois parâmetros, maior potencial 
poluidor o efluente possui. 
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PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
INSTITUIÇÃO TEMA DO PROJETO CIDADE 
Universidade Federal do Pará (UFPA) Aproveitamento de Água da Chuva na Amazônia  Belém (PA) 
 
A grande disponibilidade de água na Amazônia não significa qualidade adequada, principalmente para consumo humano. Cerca de cinco milhões de pessoas 
em áreas rurais da região não têm acesso ao abastecimento de água potável. A pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisas Aproveitamento de Água na 
Amazônia, Saneamento e Meio Ambiente (GPAC Amazônia), desenvolve e instala sistemas de aproveitamento de água de chuva para domicílios de ribeirinhos, 
sobretudo na área rural de Belém.  
 
Banco de dados − estudos realizados com comunidades ribeirinhas envolveram, inicialmente, 40 famílias na ilha Grande. A partir daí, foi criado um banco de 
dados e produzidos mapas para melhor compreensão estatística. Análises pluviométricas definiram a disponibilidade e a qualidade da água captada. Medidas 
foram realizadas para definir as demandas de água e, a partir da identificação do quadro geral, foram elaborados projetos dos sistemas de aproveitamento de 
água de chuva a serem instalados nas ilhas. 
 
OBJETIVO: Desenvolver modelos de sistemas de abastecimento de água para fins potáveis, de baixo custo, usando como alternativa a água da chuva para 
atendimento de comunidades rurais carentes não assistidas pelo poder público na Amazônia. Também se pretende desenvolver ações de 
educação/capacitação para pleno uso do sistema.  Outro objetivo é o diagnóstico socioeconômico para avaliar as demandas de água e conhecer a incidência 
de doenças de veiculação hídrica, incluindo origem, formas de captação, armazenamento e uso da água da chuva. 
 
LOCALIZAÇÃO • Belém (PA). 
 
DURAÇÃO • De janeiro de 2009 a junho de 2014. 
 
PÚBLICO-ALVO • Comunidades ribeirinhas. 
 
RESULTADOS • Diagnóstico das condições socioeconômicas e de uso da água das comunidades envolvidas; construção de modelos pilotos de sistemas de 
abastecimento; desenvolvimento de modelos de sistemas de abastecimento, a partir do uso da água da chuva, que atendam às necessidades das comunidades 
de acordo com suas condições socioeconômicas; capacitação dos usuários para os cuidados com a manipulação e o transporte da água até os domicílios. Por 
se mostrarem satisfatórios, os sistemas desenvolvidos possuem uma grande capacidade de replicabilidade em milhares de comunidades rurais da região 
Amazônica. 
 

 


