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Sobre os WILs
O Water Innovation Lab (WIL) - Laboratório de Inovação da Água da ONG Canadense Waterlution
é um programa de treinamento de liderança projetado para impulsionar a inovação colaborativa e o
compartilhamento de conhecimento, criando inovações para incentivar a segurança hídrica apoiando líderes
emergentes (18-35 anos) a implementar metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 6 e 14
em suas organizações e seus projetos transformadores que sejam embasados na transdisciplinaridade e na
diversidade.
Com o treinamento em liderança em seu núcleo, as experiências globais do WIL equipam uma próxima
geração de jovens pesquisadores, formuladores de políticas e empreendedores de água com as mentalidades
e habilidades necessárias para o século 21: colaboração, criatividade, resolução de problemas complexos,
pensamento orientado para o impacto, inteligência social, trabalho em equipe e comunicação interdisciplinar.
O WIL se tornou um modelo comprovado: intersetorial e interdisciplinar focado em engajamento global,
liderança, co-inovação e criação de mudanças sistemáticas no caminho para construir uma nova cultura pela
água.

“O momento em que os líderes apresentaram seus projetos e
também o momento de Fais-Café, em que circulamos para
colaborar um pouco com cada projeto e pudemos trocar
ideias e experiências de forma mais próxima, percebendo
assim a interdisciplinaridade e intersetorialidade de todos os
participantes engajados em um mesmo propósito: inovação em
questões hídricas.” Julia Biscaia
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WILs ao redor do mundo desde 2010 em números

16
WILs

5

continentes

9

países

1250

jovens líderes
da água

100+
projetos de
inovação

250+
parceiros

WIL Brasil desde 2017 em números

346 Participantes
165 Mentores
65 Projetos
896 Inscritos nos webinars
39 Parceiros
R$60.000 Recurso Semente
3.5 Meses de pré-aceleração
por 3 projetos
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Elementos dos WILs

Transdisciplinaridade
Aprender ferramentas de inovação

Projetos de
Inovação

Pensamento
Sistêmico

Experiência
de liderança

Colaborar no desenvolvimento de uma inovação
que possa ser implementada e ter impacto

Desenvolver habilidades de
liderança para cenários complexos
das águas
Aprender com especialistas e
mentores da área
Construa sua rede

Saiba onde e como
intervir no sistema
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Acelerando Inovações do WIL Brasil Nordeste
Dos nove projetos desenvolvidos na edição prévia do WIL Brasil em 2019, três receberam recursos semente
dos nossos parceiros BRK Ambiental e Purificadores Europa para iniciar o desenvolvimento de suas ideias
durante 2020. Durante o primeiro semestre deste ano, estes três projetos também participaram de um
programa de pré-aceleração com o centro de inovação CESAR, parceiro institucional do WIL Brasil, que
esteve junto a BRK Ambiental trabalhando com os jovens líderes melhores formas de colocar esses projetos
em execução. O Demo day do programa de pré-aceleração aconteceu em junho de 2020 com a apresentação
do MVP das iniciativas e os grupos seguem seus planejamentos para utilização do recurso semente
disponibilizado pelo programa.

WIL Brasil 2020: Adaptando em tempos de pandemia
Para a quarta edição do WIL Brasil tínhamos desenhado quatro encontros no mesmo estilo multidisciplinar
do WIL: dois encontros presenciais em cada semestre com um webinar cada, dois acontecendo em São
Paulo e dois acontecendo em Recife. Quatro momentos para pensar colaborativamente soluções focando na
construção de uma nova cultura pela água nas premissas dos ODS 6 e 14, desenvolvendo as nossas parcerias
nas duas regiões.
Com os tempos incertos da pandemia do COVID-19, precisamos reestabelecer a estrutura para a execução
do programa e o programa se tornou numa experiência 100% online, estabelecendo uma forma interativa de
levar para o virtual a essência dos encontros físicos do WIL.
O mundo inteiro está enfrentando momentos complexos, precisando pensar mais do que nunca a forma de
se usar a colaboração para enfrentar as adversidades. Percebemos que não poderíamos deixar de seguir com
o programa mesmo neste cenário de dificuldades uma vez que o acesso à água e ao saneamento se tornou
ainda mais urgente com as consequências do COVID-19, principalmente nas vidas das pessoas que estão em
vulnerabilidade. Pensando nisso, e por acreditar que através da colaboração e da diversidade conseguimos
superar os desafios, redesenhamos o WIL Brasil 2020 para oportunizar a participação de mais jovens,
abraçando ainda mais realidades e, pensando no fundamental: pensar projetos e ações que aproximem as
pessoas da água, para que consigamos levar esse recurso fundamental para ainda mais gente.
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Temas e Prioridades do WIL 2020
Para todo o ano trabalhamos com quatro prioridades transversais que conversam com os princípios
institucionais da Waterlution:
• Gênero
• C
 onhecimento tradicional (conhecimento ecológico tradicional TEK e soluções baseadas na natureza
NBS)
• Diversidade Etnico-Racial, LGBTQIA+
• Integração do WILumni (WILers que já participaram no programa) para compartilhar conhecimento e
processos de facilitação.
Com esses pontos fundamentais para trabalhar equidade, olhamos para a água com uma visão de inclusão,
oportunizando processos de mudanças sistemáticas que diminuam vulnerabilidades e diferenças. Estas
prioridades refletem não apenas o que o WIL Brasil vem construindo como também os projetos e inquietações
dos WILers, nossos jovens participantes nestes últimos quatro anos do programa no Brasil associados
aos grandes desafios hídricos que enfrentamos. Com eles, exploramos novos campos relacionados à água,
atingindo ainda mais pessoas e, consequentemente, mudando vidas. Por isso, os temas explorados nos quatro
encontros foram:

Pensamos que abordando esses temas, conseguiremos trabalhar as proposições dos WILers, trazendo novas
e diferentes juventudes para trabalhar coletivamente e, sobretudo, criar a nova cultura pela água que tanto
almejamos.
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WIL Brasil 2020 em números

4 Temas
240 Inscritos
114 Selecionados para participar nos

encontros destes 70% foram mulheres

●532 Registrados para os webinars
66

Mentores Convidados, destes 10
foram WILumni

5 Artistas Convidados
7Pessoas na Equipe WIL Brasil
4 Webinars
4 LIVES de visitas de campo

mostrando xx iniciativas distintas

●3792 Visualizações das lives
55 Horas de programa em 15 dias
91 Conversas de Open Space com

Mentores

21 Projetos
11

Ferramentas de inovação
colaborativa

15 Estados
6 Países
8

Perfil dos participantes
Participantes conectando destes estados e os seguintes países: Paraguai, Alemanha, Canadá, Reino Unido,
Chile e Paraguai

De onde vieram os participantes do WIL Brasil 2020?

Pará

Ceará
Paraíba
Pernambuco
Alagoas

Bahia

Distrito
Federal

Goiás
Minas Gerais
Espírito Santo
São Paulo

Rio de Janeiro

Paraná
Santa Catarina

Rio Grande
do Sul

Terceiro
Setor
Arte e
Cultura

Científico e
Técnico

Setor Público
Setor
Privado
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Equipe de Organização e Facilitação

Alejandra
Burchard-Levine

Leo Loureiro

Dawn Fleming

Flavia Freitas Ramos

Monica Queiroz

Igor Vieira

Roque Xavier
Sáenz Espósito
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O começo da jornada: Água, Inovação e
Urbanização (abril 2020)
Para construir novas relações com as águas e os recursos hídricos é
necessário recriar relações com as vivências do cidadão nas cidades. Muito
disso é construído respondendo desafios que o Brasil enfrenta diariamente
em todas as regiões: como compreender e melhorar essa relação de chuvas
intensas e a cidade? Como garantir acesso à água e ao saneamento nesse
caminho, fazendo isso de forma a reconectar a população com as águas.
Iremos refletir sobre essas questões neste primeiro encontro.
O encontro iniciou com um webinar onde conversamos com três mentores
– Luciana Travassos, professora adjunta da universidade federal do ABC;
Juliana Ribeiro, analista de soluções baseadas na natureza da Fundação
do grupo Boticário e o Tomas Alvim, coordenador do laboratório de
cidades, parceria entre o Insper e o Arq.Futuro. Eles compartilharam suas
experiências no tema “Água, Inovação e Urbanização” e aprofundaram
as discussões sobre como este assunto se conecta com toda a situação da
pandemia do COVID-19 que estamos vivendo.
No encontro virtual, desenhamos vivências virtuais que trouxeram a tona os
projetos de inovação e urbanização que se relacionam com água na cidade
de São Paulo, como o projeto de reurbanização do Sapé e intervenções
de engenharia verde. O encontro continuou com trabalho nos projetos
dos participantes e fechamos o encontro com uma participação surpresa
‘aquistica’ - uma apresentação musical do Victor Kinjo e Eduardo Colombo.

“Já fiz esse elogio e farei de novo: vocês conseguiram criar
no WIL virtual a mesma atmosfera que no WIL presencial.”
Maria Eduarda Carvalho
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Projetos trabalhados durante o encontro “Água, Inovação e Urbanização”
6 projetos foram trabalhados ao longo do encontro, e 3 deles foram selecionados para receber recurso
semente para avançar os próximos passos dos seus projetos:

A Ver o Rio
projeto da Maria Eduarda Carvalho
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Iniciará um piloto de ação educacional inovadora em uma escola da rede
pública de ensino médio do Recife educando sobre a existência das redes
de esgotamento sanitário e drenagem, como também sua importância para
os sistemas hídricos urbanos.

●Catando memórias de um ex-rio
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●Dispositivos e Drenagem
Iniciará uma campanha para comunicar a necessidade e viabilidade da
adoção de dispositivos para controle de cargas difusas no sistema de
drenagem.
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●Reuso de água doméstica
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Focará no desenvolvimento da criação-pesquisa de um documentário
performativo, no qual, através da interação das linguagens da eco
performance e do cinema documental, visa discutir o futuro dos rios a partir
da perspectiva das memórias de rios aterrados, canalizados e tamponados,
na Região Metropolitana do Recife (RMR).
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projeto da Gabriela Holanda

projeto da Juliana Alencar
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projeto da Nicole Fedrizzi
Fase muito inicial explorando porque técnicas já adotados em outros países
ainda não estão sendo adotados no Brasil.
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●TV das Favelas
projeto do Lucas Sousa
O projeto que Lucas trouxe para o encontro chamava ‘Comunicadores de
Saneamento’. Logo depois do encontro ele ficou sabendo que eles foram
selecionados por um edital e que ele ia focar no projeto TV das Favelas com
quadros mensais sobre saneamento e água.

Um novo patamar para o manejo de Águas Pluviais
projeto do Luis Rossi
O projeto é uma intervenção de engenharia azul verde na Praça São
Crispim, São Paulo com o objetivo de implantar soluções baseadas na
natureza para o manejo de águas pluviais.

“Participar do WIL Brasil 2020 foi uma das experiências mais marcantes que já tive.
Poder trocar vivências e aprendizados e ter contato com pessoas de todo o país e da
América Latina, assim como poder escutar os mentores e conhecer sobre sua história,
foi fundamental para instigar meu ânimo em continuar atuando para transformar nossa
realidade. Obrigada, equipe, pela organização impecável e pela força de vontade em
fazer nosso encontro acontecer. E obrigada a todos os participantes por dividirem sua
trajetória e permitirem essa conexão incrível juntos, em nome da água. Foi uma honra
pra mim!” Mariana Urrestarazu
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Mentores Convidados
Webinar

Juliana Baladelli Ribeiro

Luciana Travassos

Tomas Alvim

Encontro virtual

Carlos Melo

David Karai Popygua

Deise Coelho

Edinilson Ferreira
dos Santos

Francisca Adalgisa

Guilherme Castagna

Juliana Calsa

Jorge Pessoa

José Bueno

Marussia Whately

Rayssa Saidel Cortez

Saide Kahtouni

“Uma das coisas que eu gosto muito dos encontros do WIL Brasil é a
heterogeneidade entre os participantes e mentores, isso nos dá a oportunidade
de ouvir gente que a gente admira, que tem experiência em temas muito diversos
Victor Kinjo

que trabalhamos no dia a dia. É muito rico ouvir coisas sobre um ponto de
vista que tem a ver com água mas que tem uma abordagem completamente
diferente do que estamos habituados a ter na rotina. Isso é super rico.”
Mentor Guilherme Castagna
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Reflexão pós encontro
Durante o encontro virtual do WIL Brasil 2020 as
discussões e questionamentos dos participantes
focaram muito em reflexões sobre como atingir
resiliência urbana através de obras inovadoras de
engenharia e arquitetura – Como propor medidas
diferentes do convencional?
O incômodo com o colapso que o convencional
trouxe foi combustível para reflexões coletivas
sobre a necessidade de se construir uma forma de

A linearidade dos 50 anos de saneamento no país
mostra uma política descontinuada que colocou a
situação atual como está. Pensar em urbanização
e água é, portanto, pensar também em moradias
justas, espaços naturais democráticos e acesso aos
serviços de água e saneamento na compreensão
de que eles são serviços essenciais. “Não é sobre
pensar para os pobres pobres soluções e sim
pensar em infra estrutura e participação para
que as populações em vulnerabilidade também
participem das soluções”.
Para criar soluções no ramo das águas e urbanização
é preciso compreender a continentalidade
territorial do Brasil. Há uma regionalidade no que se
refere à água e saneamento que está diretamente
associada a fatores como: insegurança, desafios
territoriais e recortes socioambientais. São essas
experiências, sejam as de adversidade ou as de
superação que ensinam as pessoas e a sociedade
brasileira precisa enfrentar os novos problemas
pensando em novas soluções como discutido em
grupo. Infraestrutura surge com mudança cultural,
e é com inovação que se vai conseguir construir
uma nova cultura pela água que consiga abrir rios,
recuperá-los e assim reviver as cidades.
Isso tudo pode e precisa ser feito reunindo,

sanear diferente que seja segura e inclusiva uma
vez que água, esgoto, drenagem e gerenciamento
de resíduos são sobre ocupação de espaços/
territórios e, nessa perspectiva, se usou um termo
que os participantes e mentores citaram como
“engenharia social” levando em consideração que
não há como fazer saneamento sem inserir as
diferentes populações e suas formas de viver.
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compondo articulações e impactando cursos d’água
da nascente à foz, compreendendo as águas urbanas
como uma entidade que precisa encontrar meios de
perpassar os novos problemas como a urbanização
desordenada, a resistência a novos projetos que
questione e reconfigure a forma como as coisas foram
feitas – é necessário pensar em rios urbanos abertos,
mudar a cultura do aterramento. Se as cidades são

plásticas, se elas são o que a sociedade quis e quer,
é possível mudar isso. Mas o que queremos agora?
Quais são os novos quereres? Para responder
essas questões é fundamental “Sair do imediatismo
e mudar o tempo verbal para lidar com as águas
urbanas. Não tinha rio aqui, tem rio aqui”.
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A continuação da jornada: Água e
Inovação na Prática (junho 2020)
Para responder os problemas complexos relacionados ao universo das
águas é necessário ter em mente a diversidade deles e, principalmente,
a diversidade de soluções e oportunidades. Isso é uma tarefa por vezes
complexa quando não se tem/conhece ferramentas para isso. Como colocar
em prática projetos inovadores que ajudem a construir uma nova cultura
pela água levando em consideração as grandes questões que vêm juntas ao
desenvolvimento sustentável?
Tudo começou um webinar, onde tivemos o prazer de conversar com Anna
Luísa Beserra, jovem cientista que desenvolveu a Aqualuz, tecnologia para
tratar água de cisterna com a luz do sol, iniciativa pensada para zonas rurais
com dificuldade de acesso à água, a brasileira mais jovem formada em
Lideranças de Novos Empreendimentos pelo MIT e vencedora do prêmio
jovens campeões da terra da ONU. Juntos com a Anna Luísa também
tivemos a Manuella Curti, CEO do Grupo Purificadores Europa e o Giancarlo
Ronconi, Diretor de Inovação e Tecnologia na BRK Ambiental. Foi uma hora
e meia de inspiração, muita transferência de conhecimento, e conexões
incríveis que começaram o caminho da inovação na prática para o encontro
virtual de três tardes.
No encontro virtual tivemos a experiência de visitas de campo virtuais,
onde mergulhamos um pouco no universo da Biomimética como uma aliada
em colocar a inovação na prática, dizemos isso compartilhando histórias e
aprendendo muito sobre como pensar na natureza enquanto resolutora das
questões do desenvolvimento, isso tudo com a ajuda do Davi Karai Popygua,
liderança indígena M’bya Guarani, da TI do Jaraguá. Além disso, contamos
com mentores especialistas, WILumni, representantes dos nossos parceiros
BRK Ambiental, Purificadores Europa e CESAR para avançar projetos e
soluções para desafios hídricos com a possibilidade de aplicação de novos
recursos semente. Os participantes colaborarem nos projetos com nossa
metodologia do ‘FaísCafé’ e encerramos o encontro com uma vivência
aquística com a Mika Rodrigues, bailarina e professora de dança africana
que facilitou um momento de conexão com as águas internas e externas
através da expressão corporal.
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Projetos trabalhados durante o encontro “Água e Inovação na Prática”
Biorrefinaria de algas para remediação de rios urbanos
projeto do Ícaro Moreira
Iniciará um piloto de ação educacional inovadora em uma escola da rede
pública de ensino médio do Recife educando sobre a existência das redes de
esgotamento sanitário e drenagem, como também sua importância para os
sistemas hídricos urbanos.

GeoHostel/AcquaHub
projeto da Ana Luiza de Araújo

S’

R
S’

R

’

WILE

C UR S

EM

’

E

ENT

S

S

RE

3

O

2

EM

S

O

C UR S

E

A

E

ENT

CO L H

DO

S

ENT

3

’

’
’

S

ES

O

EM

O

S

E

C UR S

Naturae Desenvolvimento Sustentável

C UR S

RE

ENT

1

WILE

O

2

EM

RE

S

C UR S

EM

RE

E

A

S

RE

ENT

CO L H

DO

1

EM

ES

projeto da Gabriela Lopes
O projeto visa atender comunidades que estão nas zonas rurais e isoladas
urbanas realizando avaliações técnicas de terrenos, construções de sistemas
de esgotamento sanitário junto aos moradores e realização conjunta com os
líderes. Além de ações comunitárias das frentes, como palestras, plantações
de hortas, composteiras, entre outros. Através de projetos técnicos de
sustentabilidade, a Naturae tem interesse de levar ferramentas de integração
e educação ambiental oferecendo uma sensibilização de maneira efetiva e
proporcionando engajamento comunitário.
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O GeoHostel é um lugar sustentável de múltiplas vivências e um espaço
colaborativo que dialoga com a comunidade no bairro periférico da Terra
Firme em Belém do Pará.

ENT

18

Saneamento Básico Urbano em comunidades
projeto do Leandro Sartori
O projeto pretende proporcionar saneamento básico brasileiro de forma
integradora, nas comunidades que possuem baixo ou nenhum investimento e nas
empresas privadas que empregam recursos financeiros em serviços sanitários
de custos elevados. O projeto instalará estações de tratamento de esgoto
individual para gerar água de reuso nos empreendimentos comerciais, tecnologia
já desenvolvida pelo idealizador da ideia e aplicada no segmento. Parte do valor
economizado pelas empresas nos gastos destes serviços será revertido para
financiar sistemas menores e descentralizados de tratamento de esgoto multifamiliar em comunidades vulneráveis.

TYBY
projeto da Marina Breves
O projeto Florescer Brasil nasceu com o propósito de universalizar o acesso à
água e saneamento básico no Brasil. Idealizado pelos arquitetos, a iniciativa tem
como objetivo atuar como um HUB, conectando parceiros e organizações que
priorizem serviços relacionados direta ou indiretamente à saúde das pessoas,
agindo sempre em conjunto à pequenos prestadores de serviços das áreas de
intervenção, visando o desenvolvimento dessas economias locais. Melhorando
a situação do acesso à água e ao saneamento básico fazendo instalações de
lavatórios públicos em bairros periféricos da cidade de São Paulo.
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Mentores Convidados
Webinar

Anna Luisa Beserra

Giancarlo Marcus
Ronconi

Manuella Curti

Encontro virtual

Adriano Sampaio

Carlos Melo

David Karai Popygua

Edgar Mascarenhas

Dr. Divaldo Rezende

Elisa Sattyam

Juliana Faber

Kamila Camilo

Telma Rocha

Tito Cals

Luma Corrêa

Willian Grillo

“A experiência foi muito positiva e recebi diversos convites dos participantes para dar
sequência às conversas que discutimos durante o evento digital. O WIL Brasil agregou
para que eu tenha mais contatos com novos empreendedores na ponta. A questão da
água no Brasil é séria e urgente e necessita de empreendedores sociais, como o meu
nível natural de articulação não envolve no meu dia a dia o contato na ponta. Acho
que esta foi uma questão me despertou muita vontade de continuar a ajudar, para que
os projetos sejam implementados.” Mentor Divaldo Rezende
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Reflexão Pós Encontro
O segundo encontro do WIL Brasil 2020 trouxe a
tona as sinergias. As discussões dos participantes e
o andamento do encontro percorreram os campos
da inovação como resultado de um processo de
reconexão com as águas e com a ancestralidade.
“Quando chove, é a natureza dizendo o que pode
ou não ser feito. Não dá pra pensar que a natureza
é algo fora da gente.” Água é sobre gente, e, assim
como nós, possui memória.

para considerar projetos de inovação, uma vez que
traz a tona que água é o que somos essencialmente.
Pensar em soluções práticas e inovadoras para o
setor das águas é, portanto, lidar com níveis de
transformação que precisam ser considerados
para a maior efetividade dos processos, projetos
e alternativas. Essa combinação de fatores,
associada ao autoconhecimento como uma
ferramenta de conexão, é uma grande sacada para
o trabalho inovador. Assim, o grupo foi desenhando
um caminho que possibilitou unir o técnico com o
social e mirar num alvo: o impacto.
Pensando em níveis de transformação o
processo de inovação na prática continuou.
Enxergando a transformação como uma linha
temporal que caminha por processos distintos
até obter resultados. Para trabalhar com
água e saneamento e projetos de colaboração
surge sempre um questionamento: “Como
poderemos?” e é através dele que se construíram
conexões reais para os projetos do encontro:
começando pela idéia, elaborando um conceito,
desenvolvendo experimentos e chegando num
projeto experimental criado por empreendedores
que estiveram dispostos a aplicar mudança. Isso

As provocações do David Popygua mostraram
uma percepção outra de se imaginar a inovação
e isso levou os participantes e mentores a
pensarem formas novas de convergir soluções
diversas que solucionem os desafios das águas
sem ignorar as águas internas. As discussões se
aprofundaram mostrando a realidade das águas e
da conexão que o elemento tem como tudo que se
faz enquanto seres humanos e, primordialmente,
sobre sociedade. Trazendo a ideia de que não se
é dono dos territórios e que, no fim, pertencemos
a terra. A espiritualidade dos povos ancestrais e
tradicionais é uma ferramenta importantíssima
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tudo numa roupagem cíclica renovando conexões,
deixando as propostas atraentes e inspirando
transformação através do enfrentamento dos
desafios que, assim como nós, estão evoluindo.

solucionado através de uma interconexão que
entenda o ciclo histórico e crie uma nova cultura pela
água. Uma cultura de integração.

Nesse contexto, se discutiu a água enquanto um bem
comum que precisa ser lida em uma visão sistêmica
– que considere acesso, comunidades, territórios,
sistemas alternativos, governança colaborativa que
aborde diversos atores e setores. Assim, a inovação
será utilizada em sua essência. É um grande desafio,
é um desafio complexo, mas que é possível de ser
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Trabalhando humanidades no processo
de inovação: Água, Inovação e
Desenvolvimento Humano (Setembro)
A nova cultura pela água precisa repensar nosso modelo de desenvolvimento
global. Como integramos áreas de desenvolvimento humano através de
projetos inovadores que repensem o modelo tradicional de desenvolvimento
levando em consideração a preservação dos recursos naturais? O terceiro
encontro do WIL Brasil vai focar em um cenário onde o progresso considera
a evolução da nossa compreensão sobre a água, nos reaproximando a esse
elemento através da inovação e da solução de problemas complexos.
Tudo começou um webinar, onde conversamos com o Guilherme Checco,
Coordenador de Pesquisas do Instituto Democracia e Sustentabilidade
(IDS) que trabalha na frente de trabalho sobre segurança hídrica, tratando
de proteção de mananciais, acesso à água e esgotamento sanitário e
instrumentos financeiros; Renato Noguera, Professor Associado do
Departamento de Educação e Sociedade (DES), do Programa de PósGraduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas
Populares (PPGeduc), do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil)
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Pesquisador do
Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Leafro), coordenador
do o Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias (Afrosin); e
Maria Cecília Wey, consultora do Instituto EKOS Brasil, Membro do Painel
Independente Técnico Científico do Rio Doce – IUCN, Mestre em Ciências
Ambientais, consultora de biodiversidade e paisagens naturais. Os mentores
convidados deram o pontapé inicial no tema trazendo a reflexão sobre a
necessidade de perceber a multidisciplinaridade da questão. A compreensão
do diálogo entre os setores socioeconômicos para o andamento de uma
agenda de desenvolvimento humano inclusiva e plural. Passeamos por
uma reflexão final para buscar questionar nossas humanidades dentro
do processo de inovação, provocando uma reflexão para enxergar a água
como um ser de vontades e “sentires”. Foi uma hora e meia de inspiração,
transferência de conhecimento e conexões no campo da inovação que
começaram o caminho do desenvolvimento humano para o encontro virtual
de três tardes.
O primeiro momento do encontro foi uma live para toda a rede do WIL Brasil
onde tratamos de Água, Inovação e Desenvolvimento Humano conversando
com especialistas e jovens sobre projetos de inovação inspirados na
natureza, e em seus direitos para além das conexões de rede.
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O foco para esse tema era assegurar uma conexão entre participantes e mentores para além do que já
costumamos fazer. Compreendemos que caminhar numa jornada para o desenvolvimento humano é,
sobretudo, convergir com a diversidade de saberes, origens, atuações e curiosidades do grupo, e por isso,
incentivamos o diálogo e a troca de conhecimento no primeiro dia.
Iniciamos com um world café provocando o questionamento “Se pensarmos em uma nova cultura da água
no Brasil, quais seriam as bases para isso acontecer e o que precisaríamos desenvolver como indivíduos,
comunidades e país?” Com isso, fomos percebendo como todo mundo estava chegando para discutir e construir
com o tema antes de entrarmos nas mentorias específicas. Tivemos dois momentos de troca intensa com o

Fernando Garcia Freitas, mentor que trouxe uma visão de dados para mudar a abordagem da nossa relação
com a água, apontando recortes estatísticos na pesquisa e comunicação dos desafios hídricos enfrentados no
país. Depois disso, a Cecília Herzog trouxe as Soluções Baseadas na Natureza para guiar o desenvolvimento
dos espaços que habitamos.
Após esse momento inicial, imergimos em uma Live com a Vanessa Hasson e o Augusto Aneas, discutindo
o “Passado, presente e futuro: a cultura e as águas da bacia do Anhangabaú e dos rios do Bixiga, sob o olhar
dos direitos da Natureza”, O encontro começou assim, questionando nossa relação com a natureza através
dos desafios vivenciados atualmente pela sociedade. De modo a provocar a necessidade de resgatar as
funções ecológicas para que haja uma nova cultura pela água que reconheça os direitos da natureza, trazendo
benefícios para nossa existência em um caminho de preservação das águas.
O encontro virtual seguiu com a presença de mentores convidados, a participação dos nossos parceiros BRK
Ambiental, Purificadores Europa e CESAR além da facilitação da equipe para mais uma edição do Faíscafé,
nossa metodologia de inovação.
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Projetos trabalhados durante o encontro “Água, Inovação e
Desenvolvimento Humano”
Eva Maria Foloni Santaro
PROJETO “Água Viva”
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O projeto consiste em fazer um piloto, instalando ultra-filtros para filtrar
água da chuva numa comunidade perto de Recife. O filtro tem a capacidade
de filtrar 360.000 litros de água de beber, isso é possível por conta de sua
membrana filtrante e sua retro-lavagem, podendo ser usado por muitos anos.
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O projeto amar implentará em escolas de comunidades no Recife (PE) ações
eco-educativas:
construção de ecobarreiras em canais, hortas comunitárias,
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O Projeto Água Viva consiste em criar um espaço físico e uma plataforma
virtual para desenvolver, aprimorar e construir tecnologias voltadas para a
CO L H
temática
da preservação e manutenção da Água a partir de uma perspectiva
ES
holística e voltado para diversos usos: irrigação, recreativo, plantar água,
S
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terapêuticos,
uso domiciliar e institucional, terapêutico, artístico e científico.

Itamires Nunes
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a instalação dos três pontos teremos atividades em conjunto com
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o instituto da árvore e a cooperativa de reciclados, oficina de reciclagem
e separação de composto, visita a nascentes e palestra de preservação e
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PROJETO “Todos Somos Um”
O projeto “Todos Somos Um”, busca desenvolver um formato sustentável e
consciente dentro do bairro periférico Taquaral em Ubatuba, território na
região da mata atlântica. Planejamos a instalação de três pontos de coleta de
CO L H
ES
reciclados
em locais estratégicos do bairro.

ENT

Ranielton de Macêdo Moraes
PROJETO “Cianobacterias no Rio São Francisco”
Este projeto trabalhs na identificação de fitoplâncton na transposição do
Rio São Francisco eixo leste e tem como objetivo identificar os grupos que
se encontram nos reservatórios, pois é do conhecimento que algumas
cianobacterias podem liberar toxina o mesmo ocorre algumas algas.
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Mentores Convidados
Webinar

Guilherme Checco

Maria Cecilia Wey de Brito

Renato Noguera

Encontro virtual

Augusto Aneas

Cecilia Polacow
Herzog

Cora Lima Sales

David Karai
Popygua

Denise Amador

Edgar Mascarenhas

Erika Campos

Fernando Garcia
de Freitas

Flavia Freitas
Ramos

Micaela Valentim

Pietra Ranucci

Renato Noguera

Thayara Paschoal

Vanessa Cancian

Vanessa Hasson

Água Camelo
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Reflexão Pós Encontro
“As coisas estão acontecendo na natureza”. O
terceiro encontro do WIL Brasil 2020 deixou
explícito que, mesmo vivendo uma pandemia
histórica e que transformou a forma de construir
relações, é possível juntar grandes idealizadores
e trabalhar em conjunto. As conversas dos
participantes durante o encontro passearam no
campo da inovação enxergando as diferentes
humanidades como uma ferramenta para o
desenvolvimento.

Em mais uma participação conosco, o Karai
Popygua enfatizou que a natureza está também na
humanidade, e que nela, estão as respostas para
o que buscamos. Essa matriz filosófica de como
se colocar no território conversa diretamente
com o escopo da construção realizada durante as
três tardes, que pontuou as soluções baseadas na
natureza e a garantia dos direitos da natureza como
duas alternativas eficientes para transformar a
forma de se inovar.

Esse reconhecimento, é fundamental para
perceber e reconhecer os insights para idear,
trazendo possibilidades de soluções, trazendo
questionamentos que ajudam a mudar o mundo
através da inovação colaborativa.
O que o mundo demanda?
O que me move?
O que me limita ou me bloqueia?
Estas são questões que foram levantadas em
Água, Inovação e Desenvolvimento humano para
pensar cenários resolutivos e compreender os
diferentes contextos. As respostas para estas
perguntas não são lineares, tampouco certas ou
erradas, elas precisam ser aprimoradas através
da experimentação, para trazer a noção dos
problemas.
Pensando nisso, o grupo reconheceu que para
transformar a forma de se projetar ideias é
preciso respeitar e beber das fontes da sabedoria
ancestral, isso vai nos ajudar a respeitar a terra,
reconhecer os problemas, pensar em soluções e,
consequentemente, caminhar em uma jornada
para uma nova cultura pela água que assegure o
bem viver.
Água se planta, e se discutiu este elemento
enquanto a essência da inovação: maleável,
adaptável e transformadora.

“Os direitos da natureza desde que o mundo
é mundo existem. O que a natureza precisa, é
que a humanidade os reconheça”. Trabalhar em
projetos inovadores para o setor das águas é,
sobretudo, lidar com a presença: seja dos corpos
hídricos, seja dos elementos naturais, seja da
humanidade que está inserida nesse contexto.
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Dentro do mar tem rio: Água Inovação e
o Oceano (Novembro)
Na década dos oceanos é importante compreender que as questões
relacionadas à água são também associadas em regiões litorâneas que
enfrentam situações complexas, seja de acesso, qualidade e/ou grandes
empreendimentos. O WIL Brasil quer entender e, ajudar a colocar no mundo
soluções que conversem com esses desafios trazendo inovação pensada na
conexão de todas as águas.
Tudo começou um webinar, onde conversamos com Bruna Martins,
Gerente de Projetos na Rare Brasil, oceanógrafa que trabalha com gestão
participativa da pesca junto a comunidades em áreas protegidas; Giselle
Veiga, oceanógrafa, pesquisadora na UFPA e que trabalha na SeaShepherd
Brasil; Dara de Oliveira, que é presidenta da associação dos moradores
da praia do Oeste e Peres/Lagoinha, inserida no Fórum de Comunidades
Tradicionais; e a Patrícia Furtado, Formada pela Faculdade de Letras e
Filosofia da Universidade de Bolonha, Itália, Fundadora da ACQUA MATER,
onde coloca a água e o oceano ao centro de todas as suas atividades, na
promoção de “uma nova cultura da água”. Os mentores convidados deram
o pontapé inicial no tema trazendo a reflexão sobre a necessidade de
perceber as conexões entre as águas, trazendo à tona que o oceano faz
parte dos sistemas hídricos. As reflexões trouxeram a visão da conexão
entre oceano e costa, principalmente, exibindo uma visão não tão popular
sobre a leitura dessa temática: através da Amazônia, através dos povos
tradicionais que fazem a manutenção de ecossistemas, e de uma gama de
fatores que associados, estão juntos no sistema hídrico através do ciclo
hidrológico. Passeamos por uma reflexão final questionadora no sentido
de enxergar o oceano nas mais diversas vivências com a água pelo mundo,
reconhecendo que o oceano é um só, e que, é fundamental cuidar da saúde
das águas costeiras para assegurar um oceano limpo. Tivemos uma hora e
meia de inspiração, transferência de conhecimento e conexões no campo
da inovação que começaram o caminho do Oceano para o encontro virtual
de três tardes, pensados para aprofundar o mergulho nas possibilidades de
trabalhar com o oceano através da ótica de todas as águas.
O primeiro momento do encontro foi uma live para toda a rede do WIL Brasil
onde tratamos de Água, Inovação e o Oceano trocando com especialistas
no tema e jovens empreendedores sobre projetos de inovação inspirados
na conexão das águas, na inovação e sobre como a temática passou a ser
abordada no WIL Brasil.
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O foco para esse tema era assegurar uma conexão entre os participantes, para explorar como as questões sobre
o oceano flutuam nas nossas mentes e sobre as urgências pensadas diretamente à água e o oceano. Fomos
percebendo que navegar pensando água e oceano é perceber a interligação dos sistemas e a complexidade
das soluções pensadas. Focamos na interação, diálogo e reconhecimento de trajetórias para o primeiro dia.

Iniciamos com um world café provocando o questionamento “Quando você pensa no tema oceano, quais
são as questões importantes a serem consideradas?” Com isso, fomos percebendo como todo mundo estava
chegando para discutir e construir com o tema antes de entrarmos nas mentorias específicas.
Após esse momento inicial, imergimos em uma Live com Igor Vieira, Ronaldo Christofoletti e a Raqueline
Monteiro, discutindo a pluralidade do tema e sua importância na atuação deste campo. O encontro começou
assim, refletindo sobre a jornada do oceano no WIL Brasil, que indiretamente tem recebido o tema desde sua
primeira edição, mas que pela primeira vez, trabalhou diretamente questões relacionadas a ele. Oportuno
fazer isso nesta que é a década dos oceanos, de modo a provocar reflexões de visões distintas sobre as
dinâmicas oceânicas, sejam elas dos povos tradicionais, sejam elas amazônicas, sejam elas pensadas através
dos corpos de água doce.
O encontro virtual seguiu com a presença de mentores convidados, a participação dos nossos parceiros BRK
Ambiental, Purificadores Europa e CESAR além da facilitação da equipe para mais uma edição do Faíscafé,
nossa metodologia de inovação.
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Projetos trabalhados durante o encontro “Água, Inovação e
Desenvolvimento Humano”
Sury Monteiro
PROJETO OCA “Social - formação e atuação de cidadãos cientistas”
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O Termo OCA também remete a morada de nossos ancestrais, os primeiros
guardiões da nossa floresta, rios e mares amazônicos. Partindo do princípio que
quem conhece cuida, a solução que propomos no Oca Social é formar cidadãos
CO L H
cientistas
que reconheçam, monitorem, cuidem e guardem a nossa Oca, e
ES
ampliar esta rede de pertencimento aos ambientes fluviais amazônicos. Nosso
S
W I L E objetivo é formar uma plataforma de monitoramento onde todos
principal
possam depositar fotos e informações sobre os ambientes que vivem!

ENT

PROJETO “Ocean Go”
A OceanGO é uma plataforma online, website e app, e física, guias impressos
e mapas, que disponibiliza informações relacionadas a todas as praias dos 29
municípios litorâneos catarinenses, a começar por Florianópolis. O principal
objetivo da OceanGO é preencher a lacuna existente quanto a disponibilização
de informações do litoral brasileiro para beneficiar o frequentador da praia, o
empreendedor e a administração pública para que suas ações, quanto a gestão
das praias, sejam mais eficientes e estejam de acordo com as prerrogativas
legais.

Júlia Biscaia

S’

C UR S

EM

’

E

ENT

S

S

RE

3

O

2

EM

WILE

O

C UR S

S

R

’

E

A

S

RE

ENT

DO

1

EM

E

’

C UR S
O

RE

PROJETO “Instituto Geração Oceano X (GOX)”
Treinamento personalizado para atores-chave sobre a realidade das águas
continentais e oceânica, como as impactamos e como esse impacto retorna
para nós, e desenvolvimento colaborativo de soluções para diferentes
realidades,
com acompanhamento da implementação, monitoramento e
CO L H
ES
avaliação de resultados.

ENT
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Flávia Vitoi
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Ela é composta por Estações de Reabastecimento de Água (ERA) potável
refrigerada,
com qualidade assegurada. Essas estações são instaladas em locais
S
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de elevado fluxo de pessoas, fornecendo à elas uma forma de se hidratarem sem
a necessidade de gerar resíduos. Além disso, a ERA é uma maneira segura de
C UR S
RE pois utiliza tecnologia touchless (sem toque). Para isso, a RefilMe conta
beber,
com um App, onde o consumidor pode verificar: Os locais aonde possuem ERAs
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instaladas;
Liberar a ERA, escolher o volume e temperatura de água desejado;
Ter acesso ao relatório de qualidade da água e acessar Informações sobre o
histórico de consumo e quantidade de garrafas plásticas que já foram “salvas”.
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PROJETO “RefilMe”
A RefilMe é uma solução alternativa para o consumo de água potável pela
população, que visa a redução do uso de garrafas plásticas de uso único de
pequeno volume, baseada na utilização de frascos reutilizáveis, que podem ser
reabastecidos pelo próprio consumidor final de forma gratuita.

Manuelita Stucchi de Moraes Barboza
PROJETO “SOS CORAIS”
O projeto visa preservar as piscinas naturais de TAIPU de Fora/Bahia e toda
a vida marinha que ali habita. Através da educação ambiental e fiscalização in
loco, despertar a consciência para a importância do local, e fazer a ponte para o
diálogo público x privado x terceiro setor.
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Reflexão Pós Encontro
“Água é uma só”. O quarto encontro do WIL
Brasil em 2020 enfatizou conexões. Assim como
as conexões precisam acontecer para garantir
processos de inovação, um lembrete prévio das
conexões das águas iniciou o mergulho para “Água,
Inovação e o Oceano. Os participantes navegaram
em águas que nunca antes exploramos, mas que
sempre estiveram aqui. Todo rio leva ao mar, e
na chegada do WIL Brasil em 2017, já tínhamos
começado a conversar sobre os rios urbanos
aprisionados e sua trajetória até o oceano.

de inovação e oportunidades na década dos
oceanos. Os processos necessários de questionar
estruturas e necessidades: não existe pergunta
certa na inovação, é importante questionar e
seguir fazendo isso.
Nesse sentido, a participação dos mentores
especialistas e suas interações com os
participantes nos fizeram deparar com muitos
questionamentos sobre os processos de “Água,
Inovação e o Oceano”, como: Inovar seria revisitar
conhecimentos ancestrais?
Inovar seria se
reintegrar ao ambiente? Inovar seria desencadear
um planejamento e ação impulsionado por fluxos,
como ondas? A verdade é que a grande questão
dos três dias de encontro tentou entender como
inovar em um ambiente tão imenso, profundo,
dinâmico e fluido, como o oceano. Entendendo
como respeitá-lo neste caminho.

Mais uma vez trazendo reflexões sobre nossa
relação com a mãe terra, o Karai Popygua trouxe
a tona a relação dos povos originários como o
oceano, e, mais uma vez, fez o lembrete da conexão
das águas no sistema hidrológico. O pensamento
aprofundou na conexão das águas conosco, em
como isso influencia a forma da sociedade se
comportar, e sobre como se aproximar deste
elemento nos fará olhar diferente para os rios,
e, consequentemente, para o oceano – Uma
provocação que dialoga com a construção de uma
cultura de cuidado pelas águas.
A necessidade de trazer uma nova perspectiva
sobre a forma de tratar dos oceanos foi o foco
nas três tardes. Que colocou visões amplas e não
usuais como o centro das atenções: seja através
de monitoramento ambiental em complexos
portuários, relação entre saneamento e
oxigenação em estuários urbanos, sobre processos

A resposta é que não há resposta certa. Inovar
talvez seja se adaptar. Adaptar ao entorno e ao
novo, trazer uma pauta de evolução que aproxime
do viver em harmonia com o ambiente e garantir o
progresso dos ecossistemas marinhos/oceânicos/
hídricos. Inovar seria, portanto, um pouco desse
caminho inverso.
Dentro do mar tem rio. E é por isso que trabalhar
a colaboração se faz importante na solução de
problemas complexos relacionados á água sob a
ótica do oceano: são dinâmicas socioambientais e
sistêmicas que precisam ser revistas todo o tempo
e que foram trazidas e trabalhadas pelo grupo
nos processos de inovação no FaíscaFé. Não à
toa questões de ancestralidade, povos originários
e reconexão estão emergindo desde o primeiro
encontro do ano e seguiram forte até chegarmos
ao oceano. Para pensar inovação é preciso voltar
na base, e se a água é vida, ela começou no mar.
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Feedback 2020

100%
88%

dos participantes disseram que
recomendariam WIL Brasil a seus
colegas
dos participantes responderam
que o objetivo do WIL de buscar
oportunidades de trocas de
conhecimento interdisciplinares,
transdisciplinares e intersetoriais foi
atingido significamente ou muito

participantes responderam
82% dos
que o seu nível de confiança na sua
capacidade de desenvolver novas
ideias/estratégias/inovações sobre as
águas em sua organização, atuação,
pesquisa ou comunidade aumento
significativamente ou muito

97% a presença dos mentores foi de valor
dos participantes responderam que
fundamental ou bastante valor

Aprendi mais intersetorialmente e interdisciplinarmente no momento em que
nos reunimos com os mentores e eles discutiram nossos projetos de toda a sua
perspectiva. Luisa Fernanda Barrero Chimbi - Jovem Profissional, Santiago, Chile.

Percebi claramente a interdisciplinaridade e a intersetorialidade no momento de
Master Minds, em que na minha sala tinham pessoas com diferentes formações, que
atuam em diferentes setores e ainda atuando como outros atores para a atividade,
expondo diferentes perspectivas para uma mesma questão. Julia Biscaia Zamoner
- Jovem Profissional, Florianópolis, SC.
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Como trabalho com tratamento de água, penso nela muito sob o ponto de vista
de um recurso necessário e que deve ser tratada com qualidade. Porém, através
do WIL consegui enxergar a água como uma forma de arte, de herança histórica/
cultural, e como um recurso que demanda políticas públicas bem estruturadas
para garantia seu correto manejo e preservação. Flávia Vitoi Rosa de Souza
- Jovem Profissional, Vila Velha, ES.
Permitiu fortalecer minha caminhada como promotora de uma educação ambiental
inovadora, desde a captação de recursos até a execução. Me vi muito preparada
para continuar minha caminhada. Como disse, o wil faria mais sentido para mim
alguns anos atrás. Alguns momentos como a fala de David karai me marcaram
bastante. Sempre há ricas trocas se pararmos para observar. Vejo que faço parte do
empreendedorismo criativo, feminno, intuitivo e venho seguindo bem nesse caminho
e me fortaleci vendo qual caminho não quero seguir. Diulie Ane Tavares Carneiro
- Engenheira Ambiental e Artista, Santa Catarina, RS.

Gostei das conversas com os participantes, pois pude observar que vários já
estão inseridos no processo de inovação, sendo bem interessante compartilhar
os mesmos desafios, medos e conquistas. Flávia Vitoi Rosa de Souza
- Jovem Profissional, Vila Velha, ES.
Acredito que tudo foi ótimo para um formato digital, me senti
bem próxima de todos! As subsalas que eram criadas no momento
foram

muito

legais

também.

Verena

Maria

Manolaque

Meirelles

- Estudante do 5° Período de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFAL, AL.
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Para 2021
O WIL Brasil vai comemorar 5 anos em 2021 e
estamos cada dia mais comprometidos para que o
programa de colaboração aumente o seu impacto
por muitos anos, alcançando todas as regiões do
país. Os programas de desenvolvimento contínuo e
aceleração estarão contemplados no desenho 2021,
juntando alguns dos projetos que já passaram pela
nossa jornada junto com a ampliação dos elementos
artísticos do programa que são elementos
fundamentais no nosso “como fazer”.

Nosso objetivo é de aumentar ainda mais o escopo
de nossas parcerias institucionais com os diversos
setores do mercado - ampliando os horizontes
e possibilidades para implementar projetos de
inovação e desenvolvimento que ajudem na
construção da nova cultura da água de forma
integrativa. Em 2021 você poderá se juntar a nós
como participante, mentor ou parceiro.

Contato
wilbrasil@waterlution.org
Para saber mais sobre o programa, nossas ações e nossa presença nas mídias, todos os relatórios
das edições anteriores estão disponíveis aqui: Edições Anteriores do WIL Brasil

Saiba mais em:
www.waterlution.org/brasil

Facebook.com/waterlution

Linkedin.com/company/wilbrasil/

Twitter.com/waterlution

Instagram.com/waterlution

Youtube.com/waterlution
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