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Fundación Avina 

•  Fundação latino-americana criada em 1994, voltada para produzir mudanças em grande escala para o 

desenvolvimento sustentável por meio da construção de processos colaborativos entre atores de 
diferentes setores 

•  Atuação em 21 países da região com equipe de 100 colaboradores 

•  Investimentos na América Latina desde 1994: US$ 365 milhões. 

 

•  Acesso à água: 
•  Experiência: atua regionalmente com esta agenda desde 2009 

•  Foco de atuação: acesso a água através de incidência política, fortalecimento das capacidades 
e tecnologias sociais e disruptivas 

•  Capital social e capilaridade: possui uma rede de aliados estratégicos intersetoriais em toda América 

Latina que possibilita escala e alto impacto. 
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WTT 

•  Organização sem fins lucrativos que tem a missão de acelerar o desenvolvimento e a aplicação de 
inovações de base tecnológica em contextos de impacto socioambiental 

•  Criada em 2013 com o apoio da Fundação Avina, do empresário Guilherme Leal e da Good Energies 

Foundation 

•  Mais de US$ 14 milhões mobilizados para inovações tecnológicas e centros de inovação. 

•  2 programas: 

Brasil 

Foco em tecnologias disruptivas em estágios pré-
comerciais 

Foco na execução de pilotos e orquestração de novos 
negócios com tecnologias + maduras 



WTT 

2 

3 

5 

Identifica as soluções tecnológicas mais promissoras 

Acelera seu desenvolvimento em direção a aplicações de impacto 

Orquestra a criação de negócios inclusivos baseados nas melhores soluções 

1 Mapeia os desafios sociais ou ambientais mais relevantes 

4 Articula e executa pilotos de campo 



Por que água? 
•  35 milhões de pessoas não têm acesso a água tratada no Brasil (17% do total).  Na região Norte apenas 

57% das famílias têm acesso à agua tratada. 

 

•  Metade da população brasileira ainda não tem esgoto coletado em suas casas. Incluindo fossas o índice 

chega a 63%. Brasil está no 11º lugar no ranking latino-americano deste serviço, atrás de países como 

Peru, Bolívia e Venezuela 

•  37% da água no Brasil é perdida, seja com vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou 

medições incorretas no consumo de água.  O volume de água perdida por ano nos sistemas de 

distribuição daria para encher 6 sistemas Cantareira 

•  Apenas 43% do esgoto coletado no país é tratado. O restante é lançado na natureza  

•  4 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a banheiro 



Objetivo 

Integração Inovação Impulsão 

Ampliar o aceso à água de forma segura e sustentável em comunidades de baixa renda do Brasil, 
prioritariamente nas regiões Norte e Nordeste 

Cooperação entre os atores 
sociais que atuam nos serviços 

de água e saneamento. 

Excelência em Ciência & 
Tecnologia aplicada na superação 

dos desafios focalizados. 

Aceleração de negócios de 
impacto social, ambiental e 

econômico positivo. 

Sistematização Monitoramento, avaliação e sistematização das soluções tecnológicas identificadas e pilotadas, visando aplica-las  
em larga escala. 

O Programa Água+ Acesso 

Influência 

Mobilização social e incidência 
política para a mudança. 



Desafios Caracterizar os principais desafios de acesso à água tratada em comunidades de baixa renda da região Nordeste,  
considerando aspectos sociais, ambientais, econômicos e tecnológicos. 

Soluções Identificar, por meio de chamadas públicas e de busca ativa, soluções de base social e tecnológica para  
a superação dos desafios caracterizados. 

Frentes de trabalho 

Aliança Gerenciar o programa com excelência, incentivando a cooperação entre os atores sociais envolvidos. 
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Pilotos Pilotar as soluções identificadas, demonstrando o potencial de impacto social, ambiental e econômico positivo  
de cada uma delas. 

4

Expansão Criar condições para a aplicação em larga escala das melhores soluções pilotadas, aportando recursos  
técnicos e financeiros. 
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Desafios 

Soluções 

Status atual 

Aliança 

1

2

3

Pilotos 

4

Expansão 

5

•  Aliança constituída 
•  Iº Encontro Nacional de Gestores Comunitários de Água realizado 
•  Ações em linha com cronograma 

•  13 comunidades visitadas (Norte e Nordeste) 
•  9 desafios identificados e caracterizados 
•  Iª Chamada de Soluções elaborada e lançada 

•  Mais de 100 soluções inscritas 
•  39 soluções finalistas 
•  7 soluções vencedoras 

•  Não iniciado 

•  Não iniciado 



Aliança constituída 

Co-investidores 

Organizações de apoio 

Organizações de acesso à água 



Município: Santarém 
Comunidade: Suruacá 
Nº de habitantes: 500 pessoas 
Potencial de impacto:  
Operador local: Projeto Saúde e Alegria 
Desafio: Energia renovável em sistemas de água 
 
Município: Santarém 
Comunidade: Carão 
Nº de habitantes: 115 pessoas 
Potencial de impacto: 
Operador local: Projeto Saúde e Alegria 
Desafio: Saneamento em comunidades isoladas 

Desafios caracterizados 
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PA 



Desafios caracterizados 

Município: Manaus 
Comunidades: Pagodão 
Nº de habitantes: 120 pessoas 
Potencial de impacto: 
Operador local: Fundação Amazonas Sustentável 
Desafio: Perfuração de poços 

Município: Manaus 
Comunidades: Solimõeszinho 
Nº de habitantes: 24 pessoas 
Potencial de impacto:  
Operador local: Fundação Amazonas Sustentável 
Desafio: Captação e tratamento de água 
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AM 



Desafios caracterizados 

Município: Jacobina 
Comunidades: Genipapo e Olhos D´Água 
Nº de habitantes: 2.200 pessoas 
Potencial: 23 comunidades, com 25 mil pessoas 
Operador local: Centrais 
Desafio: Alta concentração de ferro e manganês 

Município: Seabra 
Comunidades: Fazenda Malhada, Barreirinho, Beco e Saquinho 
Nº de habitantes: 2.000 pessoas 
Potencial: 17 comunidades, com 20 mil pessoas 
Operador local: Centrais 
Desafio: Perdas no sistema por desvios e vazamentos 
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Município: Maranguape 
Comunidade: Tanques 
Nº de habitantes: 1.600 pessoas 
Potencial: 237 comunidades, com 168 mil pessoal 
Operador local: SISAR 
Desafio: Odor e turbidez por excesso de matéria orgânica 
 
Município: Paraipaba 
Comunidade: Sítio Penha 
Nº de habitantes: 450 pessoas 
Potencial: 92 comunidades, com 60 mil pessoas 
Operador local: SISAR 
Desafio: Alto teor de cloretos 
 
Município: Russas 
Comunidade: Serra do Vieira 
Nº de habitantes: 370 pessoas 
Potencial: 45 comunidades, com 28 mil pessoas 
Operador local: SISAR 
Desafio: Alto teor de cálcio e magnésio (dureza da água) 
 

Desafios caracterizados 
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CE 



Chamada pública de soluções  



Critérios de avaliação 
Valor de investimento inicial 

Valor de custeio mensal 

Eficiência / Produtividade 

Estágio de desenvolvimento as solução 

Complexidade de implementação, 
operação e manutenção 



Desafio 

Soluções identificadas 

1 

2 

Captação e 
tratamento 

4 

Saneamento em 
comunidades 
isoladas 

•  Helder dos Santos Cortez 
•  João Tavares Pinho 
•  Roberval Santos 

•  Euller Santos 
•  João Tavares Pinho 
•  Roberval Santos 

•  Ana Lúcia Brasil 
•  Mônica Bicalho 
•  Ricardo Glass 

Júri técnico Solução Fornecedor 

Acqualimp, 
Extrema - MG 

Sistema Híbrido Fotovoltaico-Diesel para 
Bombeamento de Água Utilizando 

Conversor de Frequência  
Usinazul, 

São Paulo - SP 

ECOLÁGUA + Captação Solar 

Energia renovável 

HITEC, 
Manaus - AM 

Módulos Sanitários Domiciliares com 
Sistema de Tratamento de Biodigestores 

Ferro e manganês 5 
•  José Carlos Mierzwa 
•  Sérgio Viegas 

Sistema contínuo de aeração e filtragem em 
leitos de polímero flutuante e zeólitas 

ativadas 

Baima & Miranda Sistemas, 
Fortaleza - CE 

Cálcio e magnésio 

7 

8 

9 

Odor e turbidez 

Cloretos 

•  Marcos Da-Ré 
•  Sérgio Viegas 

•  José Carlos Mierzwa 
•  Márcia Barbosa 

•  Márcia Barbosa 
•  Samy Menasce 

Abrandosmose Policlay Nanotech, 
Fortaleza - CE 

Adapta Sertão,  
Rio de Janeiro - RJ Abrandador ECO-ION 

Sistema combinado de filtração e 
ultrafiltração para produção de água potável 

CAGECE,  
Fortaleza - CE 



Desafios 

Soluções 

Próximos passos 

Aliança 

1

2

3

Pilotos 

4

Expansão 

5

•  Aliança constituída 
•  Iº Encontro Nacional de Gestores Comunitários de Água realizado 
•  Ações em linha com cronograma 

•  13 comunidades visitadas (Norte e Nordeste) 
•  9 desafios identificados e caracterizados 
•  Iª Chamada de Soluções elaborada e lançada 

•  Mais de 100 soluções inscritas 
•  39 soluções finalistas 
•  7 soluções vencedoras 

•  Elaborar projeto executivo para cada piloto 
•  Implementar pilotos em campo 
•  Monitorar, avaliar e sistematizar processos e resultados 

•  Disseminar modelos e soluções de sucesso para mais comunidades 
•  Atrair parceiros e investimentos para ampliar impacto 
•  Potencializar visibilidade de organizações, modelos e soluções 
•  Contribuir com agenda e políticas públicas de acesso à água 



www.aguamaisacesso.com.br 


