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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 lideranças projetado para impulsionar a inovação colaborativa e o
compartilhamento de conhecimento, criando inovações para incentivar a segurança hídrica e 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.

“Achei o programa mais plural que já vi. A forma online possibilitou um alcance maior do programa.”
Raíssa Bambirra

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.

Elementos WIL BRASIL + Territórios

Componentes que ativam a experiência do Water Innovation LAB Brasil 2021



Como foi?
Depoimentos DOS PARTICIPANTES do WIL BRASIL 2021

“Gente, queria parabenizar  a metodologia do WIL.
Parece que tudo culmina para amadurecer nossas ideias e se descobrir em novas.

Parabéns, gente, também pela dedicação e cuidado com cada um aqui.
Vocês se tornaram referências para mim, cada um a seu modo.” Elizabeth Maria

“As experiências têm sido muito ricas e cheias de desafios,
o que faz acontecer um turbilhão de pensamentos durante o dia, durante a semana.” Roberto Neto

“Seguindo cada vez mais imerso nessa experiência, contando os dias pras reuniões.” Caio S

"Todo mundo sendo líder." Rita Ariele

“Liderança é compromisso, é estar disposta a agir para resolver situação.” Fernanda Vissirini

“Vocês estão de Parabéns pela dedicação, escuta, doação e transformação de cada território (terra e de pessoa).”
Maria Santellas



WIL Brasil 2021

Com tudo que o mundo tem vivido, em 2021 precisávamos refazer nossas estruturas. A pandemia do
COVID-19 e a crise do clima nos colocam em posição de responder à complexidade do sistema global
que vivemos. É necessário formar mais jovens conscientes e atores de transformação, é preciso de
mais inovação e é preciso, sobretudo, de comunidades mais resilientes.

Pensando nisso, e juntando a bagagem de 5 anos de experiência no Brasil, o WIL Brasil desenvolveu
uma forma pioneira de atuar através da Waterlution: praticando ação local em territórios. Enxergamos
esta estratégia como fundamental para adaptação climática através de segurança hídrica. Assim,
percebemos que é possível enraizar melhor os projetos desenvolvidos na jornada e mais importante,
colocando os territórios como protagonistas.

Isso foi pensado em uma jornada que começou publicamente em Maio de 2021 e aconteceu até março
de 2022 atravessando momentos específicos:

1. O festival Inspirágua aconteceu em Maio de 2021

2. O Programa de formação aconteceu de junho a dezembro de 2021

3. os projetos de inovação colaborativa foram prototipados e implementados de dezembro

(2021) a março (2022)



Como aconteceu?

Festival InspirÁgua

E um sétimo encontro especial:
CONHECER OS 5 TERRITÓRIOS PARCEIROS DO WIL BRASIL 2021 E SABER MAIS SOBRE O PROGRAMA!

Este momento foi um convite aberto a quem quisesse se inspirar com os diferentes processos criativos
presentes nos caminhos de quem atua com inovação, ativismo, ancestralidade, arte, tecnologia,
empreendedorismo e ciência conectados aos desafios da água no Brasil. Perguntas como “De que
forma as águas nos impulsionam a criar arte, soluções e resiliência?” e “O que podemos aprender
quando diferentes abordagens e experiências dialogam?” guiaram uma experiência multidisciplinar que
juntou conhecimento técnico, tradicional e artístico sob a ótica de 6 temas. O festival, produzido pela
equipe WIL Brasil, aconteceu virtualmente, de forma gratuita e segue disponível para visualização. Até a
produção deste relatório, as seis sessões somadas totalizavam 1200 visualizações. Este foi o pontapé
inicial do nosso programa, apresentou de forma prática a visão institucional de englobar soluções
climáticas em nossos projetos de água e saneamento.
Todas as sessões podem ser vistas aqui

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxsspeSFeqZs4VVeo_N6NTi_6bNwvyu1b


Territórios

Com o nosso histórico de atuação tivemos oportunidade de conhecer e estar próximo de jovens de
muitos lugares do Brasil, ficamos muito felizes em ter chegado em todas as regiões através da
perspectiva dos olhares atentos das diferentes juventudes sob a ótica das águas e do saneamento. Foi
por isso que percebemos que precisávamos de mais, encontramos um grande potencial nestas visões
tão peculiares e endêmicas mas que ainda assim, em algum lugar, se conectam. As matrizes dos
desafios da água no Brasil são muito semelhantes e é por isso que chegamos à conclusão de que atuar
em territórios seria uma ótima oportunidade de amarrar iniciativas e projetos para que consigamos
mudar paradigmas no cuidado das águas.

“Acredito que o momento de conhecer mais os territórios tiveram trocas cativantes” Rita Ariele

Vivendo em tempos desafiadores com tudo que a crise climática nos impõe, a ação local em territórios
é fundamental para pensarmos em processos de adaptação climática numa maneira de efetivar as
aplicações das metas dos ODS. Desde o princípio da nossa atuação no país, territórios costeiros foram
muito evidentes nas construções de projetos e parcerias com mentores, não à toa neste ano temos
territórios que trazem uma perspectiva costeira dentro do processo de urbanização dos territórios,
onde ficam evidenciados os desafios mais intensos relacionados à crise do clima nos mostrando a
necessidade de sermos ainda mais incisivos ao pensar projetos que contemplem adaptação climática
num viés de Soluções Baseadas na Natureza (SBN).

Por mais que os cinco territórios sejam afastados, em diferentes localizações e tenham suas
especificidades, as raízes sobre questões de água e saneamento no Brasil vem de um lugar muito
semelhante, por isso, reconhecemos que os grandes temas correlatos desta jornada são: acesso à
água; qualidade das águas; gestão de recursos hídricos; saneamento urbano, rural e ecológico;
descontaminação de corpos hídricos; gestão integrada e alternativas para a gestão das águas.

Os territórios parceiros apresentam desafios únicos e oportunidades de atuação para jovens com
múltiplas visões visões e todo seu histórico, e são:

Uma coisa importante desta atuação, foi a produção da Cartilha de Territórios. A muitas mãos e visões,
o WIL Brasil construiu este material que apresenta a perspectiva de cada um destes territórios sob uma
ótica multidisciplinar, assim como nosso programa. Cientistas, pesquisadores, educadores, líderes
comunitários, jovens estudantes, moradores das comunidades colocaram suas vozes e compilamos na
escrita da cartilha, que nos permitiu apresentar os territórios aos jovens participantes desta edição.



Programa de formação

Criamos uma jornada de conhecimento
baseada em inovação e transferência de
conhecimento para que 40 jovens do
Brasil pudessem aprender, desenvolver
e aperfeiçoar habilidades de liderança e
criar soluções colaborativas para:
acesso à água; qualidade das águas;
gestão de recursos hídricos;
saneamento urbano, rural e ecológico;
descontaminação de corpos hídricos;
gestão integrada e alternativas para a
gestão das águas nos 5 territórios
parceiros.

Esta fase foi composta de 4 etapas: uma
sequência lógica em que os jovens
foram apresentados a temáticas globais
como contexto do saneamento, crise do
clima, empreendedorismo - com
recortes específicos que pudessem ser
traduzidos para o dia a dia das
juventudes brasileiras:



Retratos de sessões do programa e expressões artísticas de participantes

“A integração de práticas criativas no programa é encantadora, por nos fazerem tocar em outras partes do
conhecimento de mundo que às vezes não é tão acessado. Uma em específica que pedia para desenharmos um

símbolo que representava o que sentíamos no momento me marcou.” Victor Couto



Participantes

Por meio de seleção, 44 jovens de todo o país foram escolhidos para trabalhar neste processo
colaborativo. Focamos na seleção de jovens dos cinco territórios representados no programa, afim de
assegurar a prototipagem nas comunidades, enquanto em paralelo, buscamos a diversidade de visões
para uma construção rica.

Do total de participantes, 25 seguiram diretamente comprometidos na construção e prototipagem dos
5 projetos nos territórios, os demais, seguem na rede WIL Brasil disponíveis para colaboração caso
necessário/sintam o chamado.

Geografia de Participantes

Participantes de 11 estados brasileiros estiveram na jornada de conhecimento do WIL Brasil 2021,
representando 4 das 5 regiões. Do total de 44 participantes, 34 estão em regiões próximas ou nos
territórios de atuação do WIL.

“Enxerguei diversidade especialmente nos participantes. Muito bom, engrandecedor e necessário.”
Fernanda Guimarães

Os participantes vieram dos seguintes estados

Rio de Janeiro (8)
Bahia (7)
São Paulo (7)
Alagoas (6)
Espírito Santo (6)
Pernambuco (4)
Goiás (2)
Pará (1)
Mato Grosso do Sul (1)
Minas Gerais (1)
Amazonas (1)



Setores de Atuação

Em 2021, muitos dos participantes trouxeram uma bagagem multisetorial, o que nos fez abordar o
programa através de visões múltiplas e nos ajudou a explorar o campo da inovação.

Deste total, aproximadamente
52% dos participantes têm
associações com o setor
técnico/científico.

Áreas de Atuação: Engenharia Elétrica, Comunicação Social, Agroecologia, Engenharia Civil,
Biomedicina, Hidráulica, Saneamento, Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, Líderes
Comunitários, Telemática, Gestão Ambiental, Ciências Políticas, Relações Internacionais, Jardinagem,
Políticas Públicas, Química, Turismo, Psicologia, Produção Cultural, Oceanografia, Agroindústria,
Estradas, Economia, Direito, Saúde Coletiva, Administração, Gastronomia e Arquitetura e Urbanismo.

Processos criativos com os jovens



Projetos: inovações colaborativas

Na jornada de conhecimentos do programa, os participantes foram provocados a conhecer os desafios
e potencialidades dos territórios a fim de pensar e construir colaborativamente projetos. Nesta
confecção coletiva, 56% do total de participantes seguiram para a definição e prototipagem destes
projetos que respondiam a desafios locais sobre água e saneamento através da crise do clima. Para
cada território, um projeto emergiu, totalizando 5 processos colaborativos - um em cada território.
Os protótipos passaram por um processo de ajustes e implementação contínuo até o primeiro trimestre
de 2022. Agora, estas ações estão em diferentes fases de execução nos territórios e ganharam o
mundo. Os projetos desenvolvidos no programa de 2021 estão descritos abaixo conforme seu território
de foco:

Cineclube Ambiental - Maceió AL
Este projeto está difundindo o ODS 06 –
Água Potável e Saneamento através de
filmes na Casa Comunitária Helen Klein,
zona periférica de Maceió. O projeto tem
mobilizado a comunidade por meio de
ações de comunicação popular,
chamadas sonoras, confecção e
distribuição de cartilhas sobre a
importante ligação entre saúde e
saneamento básico. Inclui plantio de
mangue em APA Santa Rita para
equilibrar a pegada de carbono do
projeto. O projeto tem ampliado sua

atuação com parcerias locais e nacionais visando expandir a atuação.

De Olho no Guassû - Salvador BA
Está em desenvolvimento um mapa interativo nas
comunidades tradicionais da Bacia do Paraguaçu para
apresentar um panorama geral da qualidade da água
dos trechos do Rio, a partir das percepções dos povos
que habitam a região, bem como um diagnóstico
socioeconômico e cultural. O projeto está formando
lideranças ambientais e dando visibilidade às
problemáticas enfrentadas, fortalecendo a defesa da
bacia e dessas comunidades. O protótipo da
plataforma abrange três comunidades da Bacia do
Paraguaçu e utiliza Google Forms e Redes Sociais para
coleta de informações e dados georeferenciados com
QGIS, para constituição de um Mapa Interativo em um
website. O projeto foi aprovado em um Lab de
inovação para Impacto e passará por pré-aceleração
no SEBRAE.



Doce Chuva - Foz do Rio Doce ES
Foi implantado um sistema
domiciliar de tratamento eficiente
da água de chuva captada e
armazenada em uma cisterna. O
protótipo está focado na
construção do sistema de captação
de água de chuva, análise da água
e filtro de areia em uma casa piloto
em Regência. Para garantir a
qualidade da água disponibilizada,
o projeto usará de análise
laboratorial antes e após a
instalação do sistema. O projeto
está em fase de análise das águas e

testagem de filtros para avaliação de qualidade da água.

SPA - Aldeia Tekoa Guyra Pepo,
Tapiraí SP
O SPA (Sistema de Proteção das
Águas) é um sistema para cuidar das
águas, desde a captação de água da
chuva e/ou do rio, até a reservação e
tratamento das águas cinza e negra
geradas em ambientes como
banheiros, cozinha e refeitório da Aldeia
Tekoa Guyra Pepo. Apoiando todo o
processo incluímos a educação
ambiental para apoiar nos demais
desafios existentes na aldeia (por
exemplo, lixo, aproveitamento dos
insumos orgânicos) e que impactam de
forma direta e/ou indireta as águas.
Neste momento o projeto está
acompanhando o sistema com visitas
programadas na comunidade para
novas implementações/orientações.



Agenda Prevê - Morro do Preventório RJ
Carta de Saneamento e Água do Prevê tem o
objetivo da territorialização dos ODS em
periferias metropolitanas por meio de um
mapeamento das vulnerabilidades, gerando
conhecimento e envolvimento local,
comunicando, levantando dados e
hierarquizando possíveis ações. O projeto vai
propor políticas públicas estruturais e
emergenciais baseadas em dados para o
enfrentamento dos problemas relacionados à
água no território. Está sendo feito o
mapeamento dos riscos e vulnerabilidades
relacionados ao saneamento e água no
Preventório, ao passo que estão coletando
depoimento dos moradores e comerciantes, para

proposições de soluções. Inclui um filme contextualizando a carta em vídeos e imagens que será
lançado ainda em 2022 e distribuição da cartilha de água para a comunidade.

Após fase de Prototipagem

Os projetos receberam aprovação de um recurso semente baseado nas necessidades de investimento
para o início do protótipo (em equipe, foram analisados os pedidos, a estrutura do projeto e as
necessidades de cada um para direcionar os valores). No total, R$13.500 estão foram investidos nos
cinco projetos até então - o valor total deste recurso em específico representa um apoio do Grupo
Europa somado aos valores de inscrição dos participantes que optaram por pagar uma contribuição.

Apesar da fase 3 de prototipagem ter chegado ao fim junto com o programa de formação 2021 os
projetos estão agora, de forma independente, realizando ações necessárias para seguir impactando
positivamente as comunidades participantes.

Com esta fase final, os projetos e soluções consideraram um olhar mais amplo e diverso, enxergando
as múltiplas nuances dos desafios da água e desenvolveram novas formas de trabalho em rede nas
comunidades. A Waterlution segue acompanhando o processo de atuação local para incentivar o
pensamento sistêmico e de resiliência colocando adaptação climática como prioridade, mas o
processo de tomada de decisão, articulação e crescimento acontece de forma independente conforme
as necessidades/desenvolvimento dos projetos e seus times.



Mentorias

Ao longo da jornada de 2021 houveram várias sessões com os participantes com a presença de
diferentes especialistas oferecendo mentorias. Conheça a completa rede de mais de 50 mentores desta
edição aqui (rolar a página até a visão dos mentores da jornada completa)

Feedback 2021

Ao final de cada ciclo do WIL Brasil, convidamos os participantes a responderem um survey com suas
percepções sobre a jornada, além de identificarem pontos específicos do trabalho da Waterlution em
todos os programas como Clima, Inovação e Desenvolvimento de Habilidades.

“A ideia de água como sujeito foi muito nova pra mim. O mais próximo que sabia disso era a visão dos indígenas
sobre os rios, mas era um conhecimento bem raso. Após o WIL vi que podemos passar a importancia emocional,
histórica, natural e até enquanto recurso de um jeito que atraia diversos publicos pra o cuidado.” Geórgia Ribeiro

Neste cenário, 87.5% dos participantes declararam ter assistido/participado de uma ou mais sessões

do Festival InspirÁgua - festival virtual comemorativo que antecedeu o programa. Estes mesmos 87.5%
afirmaram que o programa 2021 alcançou de forma bastante significativa o objetivo de
desenvolver trocas de conhecimento interdisciplinares e intersetoriais.

Em relação a conhecimentos específicos, participantes que responderam o questionário afirmaram:

87.5% Afirmaram que aprenderam muito/significativamente sobre práticas diferenciadas de

tratamento de água

75% Afirmaram que aprenderam muito/significativamente sobre a crise do clima e mudanças

climáticas

http://waterlution.org/brasil/


87.5% Afirmaram que desenvolveram conexão mais profunda com a essência da água

62.5% dos jovens, afirmaram que o programa ajudou a aumentar seu nível de confiança para

desenvolver novas ideias/estratégias, inovações sobre água em sua organização, local de
atuação/pesquisa e comunidade.

No que se refere a habilidades de liderança, desenvolvimento de parcerias e pensamento sistêmico:

75% Afirmaram que o programa ajudou de forma significativa no desenvolvimento de habilidades

para facilitação (criação de ambientes de escuta e conexão)

75% Afirmaram que o programa ajudou de forma relevante para o desenvolvimento de parcerias e

redes

62.5% Afirmaram que o programa incentivou de forma significativa o pensamento sistêmico

(enxergar problemas através de abordagem sistêmica)

Em 2021 o WIL Brasil focou, pela primeira vez em cinco territórios pré definidos e o programa de

formação foi desenvolvido através da realidade das águas e do saneamento nestes territórios. 87,5%
dos participantes afirmaram que a presença dos territórios e mentores dos territórios foi de
bastante/fundamental valor para o processo de formação e inovação.

“Eu gostei, pois conheci um território e uma realidade totalmente diferente da que vivo, isso me fez refletir muito e
querer buscar melhorias para essas pessoas, para o local onde elas vivem. A experiência no Wil me fez voltar a

acreditar em dias melhores e que posso fazer muita coisa com pouco recurso.” Emanuelle Diógenes

75% destacaram que o WIL Brasil 2021 atendeu totalmente/superou suas expectativas como uma

iniciativa inovadora para desenvolver lideranças habilidosas em frente aos desafios, aprendizagem
e conhecimentos em água.

87.5% Recomendariam o WIL Brasil para amigos, jovens empreendedores e colegas na área.

“Antes não me via como uma futura líder da água, hoje vejo o quanto meu papel é importante para as minhas
águas e para as águas externas.  A entrada no WIL, pois não será uma "passagem" foi um impulsionador forte dos

caminhos que posso seguir. Acendeu uma chama de inquietude, pois era uma faísca. Quero me organizar e
estruturar melhor o projeto para os próximos passos para que ele possa ganhar vida e crescer e se multiplicar.”

Maria Santiellas



Parcerias desta edição

O que vem por aí?
WIL Brasil e Waterlution

Em 2022 o plano é seguir atuando com os territórios do programa deste ano a fim de trabalhar
adaptação climática e segurança hídrica permeando o processo de inovação que, a partir de agora,
será vivenciado em ciclos através da Rede WIL Brasil. Essa escolha é um reforço à agenda 2030 da
Waterlution e uma resposta ao desenvolvimento de nossa rede de atuação no Brasil, estaremos
buscando garantir cada vez mais que os projetos de inovação sejam criados e prosperem nas
comunidades para fomentar a cultura de cuidado com as águas que tanto buscamos. Agradecemos
nossos parceiros que confiam e nos proporcionam realizar a cada dia, a cultura de cuidado com as
águas que tanto sonhamos.

A Waterlution segue seu trabalho no Brasil contemplando novas formas de colaboração. O ACELERA,
programa de aceleração de startups em parceria com BRK Ambiental e CESAR foi concluído em 2022
onde 7 negócios foram mentorados e acelerados pela equipe Waterlution Brasil.

Todo nosso trabalho permeia a ideia de intensificar a ação local, e não fazemos nada sozinhos. Ainda
mais está por vir! Seguimos lado a lado!

https://waterlution.org/pt/waterlution-brk-acelera/


Sobre a Waterlution

Fundada em 2003, a Waterlution - uma organização canadense sem fins lucrativos - se estabeleceu
com sucesso como uma organização internacionalmente reconhecida, focada na água, oferecendo
capacitação diversa, liderança e treinamento de facilitação, ao mesmo tempo em que envolve as
comunidades através de oficinas e atividades baseadas em locais que, juntos, fazem evoluir nosso
relacionamento coletivo, compreensão e respostas inovadoras para a solução de desafios complexos
da água. A última década tem tido um tremendo sucesso com a expansão de seu programa global do
Laboratório de Inovação da Água (WIL), que até o momento entregou 17 programas WIL, em 5
continentes, 9 países, e treinou 1250 jovens líderes da água, engajou 275 mentores, e iniciou mais de
100 projetos de inovação pela água. Em 2020 a Waterlution completou seu Plano Estratégico "Agenda
2030", que responde à questão norteadora "O que a nossa água precisa?" A capacitação, a ação
impulsionada pelos jovens, o engajamento da comunidade e a urgência na realização de mudanças
para ajudar na adaptação aos impactos das mudanças climáticas são os motores que o mundo
precisa.



https://waterlution.org/

