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Resumo 

Através da Análise de Case do projeto Iara objetiva-se suscitar o debate sobre diversas 

questões como: saneamento básico, qualidade de vida, prevenção de doenças, inovações e 

tecnologias sociais que são capazes de diminuir os impactos da falta de infraestrutura e 

serviços essenciais, como água e esgoto. Ciência, Tecnologia e Saúde são temáticas que 

contemplam as vertentes de atuação do projeto e também os pilares e os objetivos do Iara. 

Ademais, ambiciona-se tratar do empreendedorismo social e da sustentabilidade financeira. 

Serão apresentadas as atividades realizadas pelo Projeto, assim como a participação em 

eventos, editais e desafios enfrentados no desenvolvimento de um clorador automatizado. 

Assim como um maior detalhamento do projeto suas frentes de atuação na comunidade de 

Suruí. 

 

Palavras-chave: tecnologia; empreendedorismo social; inovação; saneamento básico; 

sustentabilidade. 

 

Abstract 

Through the Case Analysis of the Iara project, the objective is to raise the debate on several 

issues such as: basic sanitation, quality of life, disease prevention, innovations and social 

technologies that are capable of reducing the impacts of lack of infrastructure and essential 

services, such as water and sewage. Science, Technology and Health are themes that take into 

account the aspects of the project and also the pillars and objectives of IARA. In addition, it 

aims to address social entrepreneurship and financial sustainability. It will present the 

activities carried out by the Project, as well as the participation in events, edicts and 

challenges faced in the development of an automated chlorinator. As well as a greater detail 

of the project its fronts of action in the community of Surui. 

 

Palavras-chave:  technology; social entrepreneurship; innovation; basic sanitation; 

ustainability. 
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INTRODUÇÃO 

Os dados mundiais de saneamento básico são muito preocupantes. Segundo a OMS 

em 2017,pelo menos três em cada dez pessoas no mundo (2,1 bilhões de pessoas),bebe água 

contaminada por coliformes fecais. No Brasil a situação não é diferente. São mais de 35 

milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, causando aumento dos gastos do SUS com 

infecções gastrointestinais. 

 

OBJETIVOS 

O Projeto IARA, uma iniciativa da Enactus CEFET/RJ, propõe a diminuição desses 

impactos negativos, remediando a falta de saneamento básico em comunidades do Rio de 

Janeiro. Isso é feito por meio do desenvolvimento de tecnologias sociais tornando possível o 

fornecimento de água clorada e conscientização, sensibilizando a população local quanto à 

importância do saneamento e preservação do meio ambiente para evolução da qualidade de vida 

das pessoas.  

Atuamos no distrito de Suruí, comunidade-piloto do projeto, situada em Magé-RJ, 

município que compõe a área da Baixada Fluminense com uma população de quase 250.000 

habitantes segundo o IBGE. Os moradores de Suruí vivem, majoritariamente, do comércio local 

e da atividade pesqueira no Rio Suruí que, nos últimos anos, sofreu uma grande perda em sua 

vida aquática após um grave derramamento de petróleo.  

Grande parte dos moradores do distrito não possui acesso à rede de distribuição de água 

potável. A CEDAE, prestadora do serviço de abastecimento de água, costuma atender somente as 

área mais centrais e comercial do território do Estado do RJ. Levando a maior parte da população 

de Suruí à utilizar poços artesianos e semi-artesianos para o seu suprimento hídrico. Algumas 

famílias também utilizam a água proveniente de uma represa, próxima ao local. Apesar dessa 

opção ser ainda muito comum e recorrente, há indícios de que essa água não apresenta 

características próprias para o consumo, por apresentar oscilações frequentes de qualidade. 

Quando nenhumas dessas opções estão disponíveis, os moradores se veem obrigados a caminhar 

por grandes distâncias até uma fonte natural de água mineral. Independentemente das opções de 
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acesso, é raro o uso de 

dispositivos de tratamento de água. Levando em conta essas  

 

problemáticas, o IARA tem como objetivo oferecer tecnologias sustentáveis de baixo custo 

ligadas ao fornecimento de água limpa às comunidades desprovidas deste bem, melhorando a 

qualidade de vida e saúde pública no local. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia do projeto Iara utiliza a metodologia do Marco Lógico, que tem o 

papel de descrever a teoria da mudança associada ao projeto, construindo uma cadeia 

hierárquica dos objetivos que precisam ser atingidos para viabilizar o projeto, tendo em vista a 

hipótese causal assumida para o projeto. O marco lógico é tido atualmente como um 

instrumento importante para orientar no planejamento dos projetos sociais, e depois na sua 

avaliação. A definição de projeto social é uma intervenção planejada com o foco na redução 

da pobreza e diferentes formas de exclusão social, que consiste num conjunto de atividades 

inter-relacionadas, com objetivos de resultado específicos, prazo e orçamento definido 

previamente ou não. Para estruturar modelos de negócios ao Iara utiliza metodologias ágeis 

como Design Thinking para idealização de um escopo personalizado ao público trabalhado e 

estruturando o modelo de validação do projeto piloto, Scrum para a composição das equipes e 

melhor gestão da comunicação, além da gestão de resultados serem através da metodologia de 

OKR. 

O Iara, segundo a metodologia Double Diamond, encontra-se na fase de validação do 

escopo, seguindo para a produção do M.V.P. Para a definição do público alvo aplicamos 

técnicas de D.R.P. (diagnóstico rápido participativo), garantindo o perfil do público a ser 

trabalhado de modo simples e colaborativo, assim emergindo na comunidade escolhida, 

obtendo assim o M0, com informações qualitativas e quantitativas das condições iniciais do 

público. Na fase de estruturação do escopo a nossa matriz de atuação é definida, indicadores 

estruturados, gestão de risco iniciada, sendo completado o quadro do marco lógico. 

Iniciado a validação da ideia é através de hipóteses testes que são construídas para se 

medir e obter lições aprendidas, através da gestão de KPIs, Riscos e fluxo de caixa. Uma vez 

determinado o modelo de sustentabilidade do projeto, roda-se o M.V.P. (produto mínimo 

viável) que é o lançar de um novo produto ou serviço com o menor investimento possível, 

para testar o negócio antes de aportar grandes investimentos, confirmando o modelo de 



 IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 
negócio criado pela Enactus 

CEFET/RJ para o público alvo, podendo então ser aplicado o M1 para obtenção dos dados 

finais do projeto e obtendo os resultados de curto prazo do projeto. 

 

 

Segundo a metodologia, cabe à equipe do projeto realizar visitas, buscar parceiros, 

projetos e qualificação para que o empreendimento se firme e mantenha um processo de 

melhoria contínua que o leve à maturidade e posteriormente à sua graduação, ficando assim 

independente e maduro para atuar no segmento de mercado escolhido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A sustentabilidade do projeto é essencial e para que isso aconteça um plano financeiro 

vem sendo desenvolvido. Nele, os moradores interessados serão ensinados a construir as 

tecnologias, realizar o marketing do produto e vender aos habitantes da localidade. Obtendo, 

desta forma, um complemento para a renda familiar. 

O projeto conta com o apoio do departamento de Engenharia Civil e Engenharia 

Ambiental do CEFET, que nos dão suporte através de aconselhamentos e treinamentos sobre 

o assunto. Também contamos com a parceria do departamento de Química do IFRJ para a 

realização dos testes de qualidade da água. Além da parceria do Instituto Trata Brasil para 

coleta de dados, contato com novas comunidades e apoio ao projeto. Em contrapartida, o 

Trata ganha mais um aliado no combate a falta de água tratada. 

Nos últimos meses, a equipe do projeto finalizou as ações para a aproximação inicial 

com a comunidade e instalou ao todo 6 cloradores da Embrapa na comunidade de Suruí sendo 

um desses lugares a ONG Água doce, que é frequentada por aproximadamente 20 pessoas,5 

famílias locais estão tendo acesso à uma água de melhor qualidade graças ao Iara. 

Futuramente, estas casas servirão como base para a elaboração e prototipagem do 

clorador automatizado, que também será testado nessas residências.Consequentemente,49 

pessoas já têm acesso a uma água de melhor qualidade. 

O IARA ainda tem como parceiro o Centro de Referência em Assistência Social de 

Suruí, que auxilia no acesso às informações sobre a comunidade e com as indicações de 

colaboradores locais. Foram aplicados 6 pré-testes com possíveis colaboradores e destes, 3 

foram selecionados. A ONG Água Doce é outra parceira do IARA, que abre seu espaço para 

estudos que auxiliarão o projeto na elaboração da tecnologia automatizada e para a realização 
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das capacitações e divulgação do 

projeto. Em troca, nós levaremos seu nome como parceiro do projeto e trabalharemos juntos 

no desenvolvimento de atividades educativas. 

 

 

 

 

Nesse sentido, o Projeto mapeou locais que pudessem entrar em contato com assuntos 

sobre o saneamento básico e meio ambiente com objetivo de instrução e alerta para problemas 

e práticas de risco diárias. A primeira opção de público-alvo foram escolas municipais e 

colégios estaduais pela região. Em seguida, entramos em contato através de indicações de 

profissionais dessas escolas e conseguimos realizar um encontro com o Diretor Carlos 

Henrique, da Escola Municipal Comandante Amaral Peixoto, localizada a 7 km de Suruí, no 

distrito de Guia de Pacobaíba, popularmente conhecido como Praia de Mauá. 

A proposta sobre conscientização do Projeto IARA foi muito bem recebida pela 

coordenadoria pedagógica da E.M Cmdt. Amaral Peixoto que, de pronto, alinhou os objetivos 

da estrutura curricular vigente com as atividades pretendidas. Iniciamos em seguida o 

planejamento de um encontro em dezembro de 2018, final do ano letivo, onde os membros do 

IARA abordaram as quatro esferas do saneamento básico: água, esgoto, drenagem e lixo, com 

Estudantes do 4o ano do ensino fundamental. 

Nesse primeiro contato, foram apresentados os temas citados acima, seus significados 

e apresentações no cotidiano e, em seguida, foi realizada uma roda de conversa sobre a 

realidade do saneamento básico na comunidade de Suruí, onde os alunos puderam falar sobre 

os impactos da falta do serviço no local e compartilhar relatos pessoais. Além disso, 

assistiram um vídeo à respeito de uma escola no semiárido nordestino onde não havia 

estrutura adequada de limpeza, banheiros, nem água potável. Posteriormente, foram 

construídas novas instalações e reformas, ouvimos relatos de crianças sobre como era 

motivador estudar numa escola que apresenta condições dignas de vida e higiene. Realizamos 

também, nesse mesmo encontro, dinâmicas com os alunos separados em grupos sobre  

ecossistemas, relações do homem com o ambiente natural, poluição urbana e preservação da 

água. 

Com os bons resultados gerados, em 2019 foram programados, junto ao Professor 

Ricardo, responsável por ministrar aulas às turmas do 5o ano do ensino fundamental, 6 

encontros ao longo do primeiro semestre deste ano letivo. Cada encontro será realizado em 
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cima de temas geradores e por 

meio de oficinas, jogos, experiências e dinâmicas. Os temas estão divididos em água como 

fonte da vida, resíduos sólidos, esgoto, qualidade de vida e desigualdade social, doenças 

provocadas pela falta de saneamento básico e tecnologias sociais. 

 

 

 

O IARA conta com o auxílio de estudantes do curso de Engenharia Ambiental e 

professores da Escola Amaral Peixoto na elaboração dos materiais e encontros. Acredita-se 

que há maior desenvolvimento da percepção sobre as questões ambientais quando a 

abordagem se dá de forma lúdica. Brincadeiras e jogos compõem as metodologias que serão 

aplicadas para que os estudantes possam aprender de forma mais descontraída e leve, 

mudando o modelo de ensino arcaico, desmotivante, engessado e pouco aberto a críticas. 

Importante ressaltar também que a maioria deles vive em condições inadequadas de 

saneamento, onde o conhecimento levado para dentro de casa, também por meio de oficinas, 

influencia pais, mães e parentes mais atentos à problemática que o Projeto se envolve. O Iara, 

ao longo de sua trajetória participou de diversos editais, dentre eles o Water Race, um edital 

mundial fornecido pela rede ENACTUS, no qual projetos devem propor soluções para a crise 

de água. Em 2018, o projeto foi inscrito e prosseguiu até a segunda fase, ficando entre os 32 

melhores. Atualmente, o projeto encontra-se inscrito novamente no edital, o qual é lançado 

todo ano, e está concorrendo na primeira fase. Além disso, participou do edital Vitrine Tech 

CGG. A CGG é uma empresa líder em geociência e juntamente com a Argilando, ONGs que 

tratam de responsabilidade social, patrocinaram o edital. Durante ele, passamos por 3 fases 

concorrendo com diversos outros projetos tecnológicos e ao fim alcançamos o 1° lugar na 

competição. 

Ao todo, 1296000 litros de água foram tratados até o dia 07 de maio de 2019 pela 

tecnologia implementada, gerando uma economia de R$4.192,50 em gastos com água mineral 

(período de Novembro 2018/ Maio 2019). O projeto também já está em contato com outros 3 

moradores da região, para que estes recebam capacitações e tenham conhecimento para 

construir, vender, instalar e fazer a manutenção do clorador. O intuito é gerar uma renda extra 

a eles e expandir o raio de alcance do Projeto. 

Em relação às tecnologia, montamos e testamos duas tecnologias (clorador Embrapa e 

filtro caseiro). Ainda, fizemos diversos protótipos, 7 versões de um clorador automatizado, 

baseado no conceito de uma bomba peristáltica, através de um motor de 12V e conjunto de 
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rolamentos, injetando hipoclorito 

de sódio de um recipiente de armazenagem para a tubulação de alimentação de água do poço 

para a caixa d’água. Além disso, foi fechada a parceria com a AMBahia Studio, empresa que 

fará a impressão das com água sobre pressão de uma bomba hidráulica num sistema fechado, 

averiguando encaixe da tecnologia ao sistema de abastecimento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista que as casas da região possuem necessidades específicas, tivemos 

algumas dificuldades para fazer um modelo eficiente, que despeje a quantidade certa de cloro 

na tubulação que alimenta a caixa d'água. Após diversos estudos para a elaboração de uma 

tecnologia automatizada, chegamos a conclusão que a tecnologia que melhor atenderia nossas 

necessidades seria uma tecnologia passiva, sem ter a necessidade de energia elétrica para seu 

funcionamento. Esta tecnologia passiva, que ainda está em fase de elaboração, funciona a 

partir da diferença de pressão que é exercida sobre as extremidades da mangueira. Com isso, 

conseguimos fazer uma tecnologia eficiente, que despeja a quantidade necessária de cloro de 

acordo com a necessidade da casa em que for instalada, e com isso, uma tecnologia replicável, 

o que garante sua difusão na comunidade e garante a expansão do Projeto IARA para outras 

comunidades. 

Ainda que a população da região se depare com a falta de acesso à água tratada 

diariamente, é evidente que não há uma percepção mais cuidadosa sobre a questão. Durante 

diversas visitas ao distrito de Suruí, conversando com a população local, pode-se identificar 

que, devido à longevidade e omissão de políticas de atuação pública voltadas às obras de 

infraestrutura, os moradores convivem com essa problemática da água e esgoto como algo 

normal na vizinhança. 

Eventualmente, o pensamento dos habitantes reconhece que está correndo riscos de 

saúde, associando os inúmeros casos de diarreia entre os familiares e amigos de bairro à baixa 

qualidade de água que conseguem captar. Por vezes, também, o poço do terreno de um ou 

outro morador é escavado muito perto de alguma fossa sanitária, havendo consequente 

contaminação por coliformes fecais. São questões que precisam ser abordadas e elucidadas 

para que, cada vez mais, ocorra a prevenção de doenças e menos gastos com saúde. 

 

REFERÊNCIAS 



 IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 
EMBRAPA. Clorador 

Embrapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2010. Acessado em 19 de 

fevereiro de 2017 em: http://saneamento.cnpdia.embrapa.br/tecnologias/Folder_Clorador.pdf 

IFRJ Maracanã. Relatório da primeira análise de águas de Magé. Rio de Janeiro, novembro 

de 2017.  

 

 

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Magé. Resumo do 

Reconhecimento Geográfico - Bairro Suruí. Rio de Janeiro, abril de 2018. 

Instituto Trata Brasil. Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento no Rio 

de Janeiro. Acessado em 04 de dezembro de 2017 em: 

http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/beneficios-ecosocio/relatorio-complet o-rj.pdf 

ONU. 4,5 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento seguro no mundo. 2017. Acessado 

em 28 de abril de 2019 em https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-

saneamento-seg uro-no-mundo/ 

Trata Brasil. Água, 2018. Acessado em 25 de fevereiro de 2018 em 

<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua> 

http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/beneficios-ecosocio/relatorio-complet%20o-rj.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/beneficios-ecosocio/relatorio-complet%20o-rj.pdf
https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seg%20uro-no-mundo/
https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seg%20uro-no-mundo/
https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seg%20uro-no-mundo/
https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seg%20uro-no-mundo/

