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1. Nosso nascimento 

Em plena pandemia da COVID-19, um grupo de três amigas (área de saneamento/recursos hídricos/reúso de água) 
resolveu tirar um sonho do papel e contou com a ajuda de mais uma (executiva de TI), para alinhar as expectativas e 
colocar a criatividade em prática. Assim, nasceu o content management system “reusodeagua.org”.  

Ana Silvia Santos, fundadora da plataforma e atual Diretora Executiva do Instituto, é engenheira civil, professora da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fez toda a sua carreira acadêmica na Universidade pública, com 
pesquisa financiada pelo governo, com bolsas de estudo; sua intenção sempre foi devolver este investimento à 
sociedade. Suas então alunas Bruna Araujo e Maira Lima atuavam no seu grupo de pesquisa e também estavam 
alinhadas com o tema geral que envolve saneamento, recursos hídricos e reúso de água. Assim, por força da condução 
da pesquisa científica, as três se tornaram amigas e muito envolvidas com o mesmo objetivo de ampliar o raio de ação, 
fazer a informação ir mais longe e poder retornar para a sociedade o que ela depositou na formação profissional das 
três. Assim, elas resolveram criar uma plataforma para compartilhar e gerenciar, gratuitamente, conteúdo técnico-
científico de modo a facilitar o acesso à informação, à inovação e aos avanços na área, de modo a impulsionar a prática 
do reúso de água. 

Para que todas as ideias pudessem sair do papel e se tornar realidade, foi importante agregar alguém com formação 
em gestão de projetos, para conduzir e orientar as ações. A Dulce Helena Ferreira não atua na área, mas com sua 
experiência executiva fez o projeto deslanchar.  

As quatro fundadoras passaram a se reunir semanalmente, com um cronograma intenso de tarefas, desde março de 
2021, até ao lançamento oficial da plataforma, no dia 17 de junho de 2021. Esta data, estabelecida pela Convenção 
das Nações Unidas de Combate à desertificação, é conhecida como o dia mundial de combate à seca e à desertificação, 
comemorada todos os anos, desde 1994, com o objetivo de promover a conscientização da sociedade em relação aos 
esforços neste caminho. Neste contexto, acreditamos que o reúso de água, como uma prática segura e responsável, 
não só pode ser um forte e importante instrumento de combate à seca, como pode produzir desenvolvimento 
socioeconômico, atenuar os efeitos das alterações do clima e evitar conflitos pelos usos da água.  

No fundo, o nascimento da plataforma reusodeagua.org pretendia (e pretende atualmente como Instituto) apostar 
no desenvolvimento de uma sociedade consciente e aplicada em termos de usos da água. Objetiva-se protagonizar a 
água nas ações cotidianas da sociedade, observando com a clareza técnica que a ciência permite, a sua necessidade 
absoluta, mesmo com características distintas na fonte.   

No webinar de lançamento, as fundadoras 
apresentam os caminhos técnicos para a 
institucionalização do reúso de água, ressaltando 
as vantagens, as dificuldades, as lacunas de 
conhecimento e de aplicação prática, além da 
história do site propriamente dito, a sua 
construção e o seu conteúdo. Se quiser conhecer 
um pouco mais sobre este nascimento, leia o QR 
Code e acesse o vídeo do webinar.  

 

 

Posteriormente, as ações demandaram outros esforços e mais três especialistas foram incorporados ao grupo: O 
Sérgio Ayrimoraes trouxe a sua experiência em planejamento e gestão de recursos hídricos; o Frank Pavan, o seu 
conhecimento em direito ambiental e políticas públicas; e a Lilian Velloso, sua formação em ESG.  
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2. Nossa história  

A nossa história, embora recente, já apresenta resultados maduros, sendo o principal deles, a institucionalização da 
plataforma. Ou seja, tudo o que fizemos até aqui, em praticamente um ano e meio de existência, foi transformado no 
Instituto Reúso de Água. Daqui para frente, a nossa responsabilidade aumenta, mas também carrega consigo um maior 
entusiasmo. Por outro lado, passamos a contar com a participação e contribuições dos membros envolvidos, que 
agregam conhecimento e aprimoram as futuras entregas. 

Os principais resultados da plataforma reusodegua.org, que nos motivaram à formalização do Instituto, se dividem em 
“ações educacionais” e “alcance nacional/internacional”. No primeiro, destacamos o conteúdo disponibilizado e as 
ações em que nos envolvemos para percorrermos os caminhos que desejamos. No segundo, abordamos a abrangência 
das nossas ações. 

Ações educacionais 
Uma das premissas das fundadoras foi exatamente a de atuar no eixo da educação, pelo fato de serem essencialmente 
acadêmicas e julgarem que esta é a principal mola de propulsão do desenvolvimento. Acreditamos que uma sociedade 
que conhece e entende, também participa e apoia. Os resultados das pesquisas científicas são de difícil assimilação 
pela área técnica/prática e pela sociedade como um todo. Assim, nossa intenção foi trazer os avanços científicos, 
técnicos e tecnológicos para uma linguagem mais acessível, de modo que a indústria, as companhias de saneamento, 
os órgãos reguladores, os técnicos de diversas áreas do conhecimento, outros pesquisadores, o público e o privado, 
possam recorrer a um conteúdo global atualizado e de mais fácil assimilação. É assim que entendemos que estes 
avanços podem ser colocados em prática dentro de uma perspectiva de modernização do setor, de maneira 
responsável e segura, com embasamento científico.  

Nas ações educacionais buscamos atualizar sugestões de bibliografia com abordagem direta ou indireta do tema 
principal da plataforma. Assim, disponibilizamos artigos científicos (open acess) publicados pelos membros do grupo 
e por outros especialistas da área, de diferentes regiões do mundo, em periódicos nacionais e internacionais, com 
impactos relevantes para a disseminação do conhecimento científico. Buscamos referências importantes que 
conduzem a uma formação mais ampla de conhecimento, trazendo visões diferentes e complementares. 

Muitas vezes, um artigo científico, com uma linguagem rebuscada e cheia de citações, gera desinteresse do público, 
mesmo quando os “achados” da pesquisa são extremamente relevantes para o desenvolvimento técnico do setor. 
Neste sentido, compilamos dados científicos em recortes mais específicos e produtivos para o entendimento geral, 
atuando na “produção de dados”, a partir dos principais resultados de pesquisas desenvolvidas nos quatro cantos do 
mundo.  

Um dos principais destaques das nossas ações educacionais está na produção de 
conteúdo audiovisual, a partir de eventos online em que nossos integrantes 
participam, com o objetivo de apresentar esclarecimentos e abordagens amplas sobre 
o assunto, traduzindo essa linguagem científica em outra, mais acessível. Neste 
sentido, a plataforma conta com a disponibilização de webinars e podcasts em que o 
assunto “reúso de água” e outros correlatos são discutidos pelos nossos membros em 
conjunto com outros atores importantes do setor, tanto no Brasil como em Portugal.  

Outro destaque é o Programa Mentoria, que em um ano e meio apresentou três edições, com nomes importantes 
como Mentores, nacionais e internacionais (Brasil, Portugal, Hong Kong e Israel), além de Mentorados de todas as 
regiões do Brasil, além de Portugal. Foram 15 Mentores e mais de 150 Mentorados inscritos que discutiram e 
debateram o tema em eixos distintos, tais como: caminhos técnicos e acadêmicos, caminhos legais e administrativos, 
lacunas e aspectos tecnológicos, estudos em grupos de pesquisa, gestão de projetos, produto água para reúso e eixo 
reúso urbano-agrícola-industrial.   

24 webinars e 3 podcasts, 
contabilizando mais de 50h de 

conteúdo gratuito, visualizado 
mais de 20 mil vezes, desde o 

início dos nossos trabalhos. 
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Alcance nacional/internacional 
Em se tratando de um content management system, ou seja, um “sistema de gerenciamento de conteúdo”, avaliamos 
o desempenho da nossa plataforma, a partir do seu alcance. Neste caso, os seguidores representam, por via direta, os 
profissionais que se alinham ao projeto, ao conteúdo que compartilhamos e que participam dos eventos que 
produzimos. 

Neste sentido, nossas mídias sociais, com publicações frequentes 
de conteúdo sobre o tema, já alcançaram um número significativo 
de seguidores, em menos de dois anos de trabalho. Além disso, a 
dinâmica da plataforma apresenta resultados muito interessantes 
em termos de alcance do nosso conteúdo em diversos países, 
com maior representatividade no Brasil, seguido de Portugal. 

 

  

 

 

É importante destacar ainda, os eventos dos quais 
participamos, neste período, em que apresentamos 
resultados das nossas pesquisas científicas e nossos 
alcances enquanto grupo reusodeagua.org. Estivemos 
em diversos eventos técnico-científicos no Brasil, e em 
outros países como Portugal (Braga e Aveiro) e 
Dinamarca (Copenhagen). Destacamos ainda que 
participamos do Water Reuse Europe Inovation Prize 
2021 e ficamos classificados entre os 3 finalistas. Isto nos 
deu visibilidade, além de um reconhecimento ímpar, 
para quem acabava de iniciar as suas atividades.  

 

      Já alcançamos quase 3 mil seguidores nas mídias 
sociais. A plataforma apresenta média acima de 500 
visualizações por mês em um total de mais de 10 

mil visualuzações, desde o seu lançamento. 
Também já fomos visualizado em mais de 30 países.  

Destacam-se os Estados 
Unidos, a Índia, a França, a 

Alemanha, a China e a Holanda 
onde já fomos visualizados mais 

de 50 vezes em cada. 
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3. Nossa missão: reúso de água 

A nossa missão nasceu de um objetivo, talvez audacioso, de participar ativamente do processo de transformação da 
sociedade em relação ao REÚSO da água, considerando todos os atores, desde os técnicos, gestores e tomadores de 
decisão, diretamente envolvidos com o tema, até à sociedade civil com participação direta ou indireta nas ações que 
dizem respeito ao assunto. Diante disso, começamos com a missão de: 

“Gerir e compartilhar conteúdo relacionado ao reúso de água com foco em ações educacionais, científicas e de 
produção de dados. A intenção é fomentar a sistematização da prática como ferramenta de gestão de recursos 
hídricos e saneamento para a melhoria da qualidade de vida em regiões de estresse hídrico, minimização de 
conflitos pelo uso da água e impulsionamento do desenvolvimento socioeconômico”. 

Ao longo do andamento dos trabalhos e do envolvimento com os diferentes players, percebemos que tínhamos mais 
a contribuir e que esta participação ativa deveria ser no processo de transformação da sociedade em relação aos USOS 
da água, considerando a água para reúso, como uma fonte de origem alternativa (ou fonte sustentável de água), de 
modo a compor, com as demais, a matriz hídrica regional.  

 

 

 
 

 

 

 

E mais do que isso, no cerne da nossa missão atual, está a ação de forma integrada, com stakeholders que 
compartilham do mesmo entendimento. Foi neste sentido e a partir daí, que resolvemos institucionalizar as nossas 
ações, fundando o Instituto Reúso de Água. E neste caso, nossa missão atual é: 

 

“Atuar de maneira criativa na produção integrada de reflexões e 
ações coletivas a partir da promoção de intercâmbios técnico-
científicos e do gerenciamento/compartilhamento de conteúdo 
relacionado à gestão eficiente da água, envolvendo a água para 
reúso nas matrizes hídricas regionais. A intenção é fomentar a 
sistematização da prática, de maneira segura e responsável e apoiar 
decisões, para atenuar os efeitos das alterações do clima, melhorar 
a qualidade de vida das pessoas, principalmente, em regiões de 
estresse hídrico, minimizar os conflitos pelo uso da água e 
impulsionar o desenvolvimento socioeconômico”. 

  

A palavra “alternativa”, de maneira geral, significa algo que “substitui” outra coisa. Neste sentido, 
acreditamos que a água para reúso não seja uma substituição à outra fonte de água e sim que ela seja 

uma das alternativas de fonte de água para diversos fins, como outra qualquer, desde que ela seja 
considerada mais adequada para determinada situação e produzida/usada de forma mais 

sustentável. Neste caso, passamos a adotar o termo “Fonte Sustentável de Água” 

Nossa 

 

opinião 
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4. Ampliando a missão: reúso de água + ESG e ODS 

Em 2004, a sigla ESG foi utilizada pela primeira vez em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco 
Mundial chamada Who Cares Wins (Quem Cuida Ganha), como uma provocação aos CEOs de grandes instituições 
financeiras para integrar fatores ambientais (E = Environmental), sociais (S = Social) e de governança (G = Governance) 
no mercado de capitais. Desde então esta sigla vem sendo utilizada como sinônimo de sustentabilidade, visto que 
estes fatores podem afetar diretamente o resultado, o valor e a continuidade de negócios e instituições. 

 

Empresas, Organizações e Instituições, públicas ou 
privadas, engajadas com o reúso de água, agregam valor 
e sustentabilidade às suas atividades, à medida em que: 

 
Reduzem riscos de desabastecimento. 

 
Aumentam a atratividade de investimentos. 

 
Diminuem custos internos e de capital. 

 
Melhoram sua competitividade no mercado. 

 
Garantem o acesso adequado à água. 

 
Criam oportunidades. 

 

A prática segura do reúso de água tem reflexos em todos os 17 ODS, embora sua relação direta seja com o #6 (água e 
saneamento) e com o #13 (ação climática). Mas para além dessas relações diretas, a economia (#8) e a indústria (#9) 
se desenvolvem somente com água; e a erradicação da pobreza (#1) passa pelo conceito de uma economia forte. A 
indústria precisa adotar fontes sustentáveis de produção e consumo (#12), além de energias renováveis no seu 
processo (#7). Por outro lado, a erradicação da fome (#2) conta com a proteção da vida marinha (#14) e da vida 
terrestre (#15), garantindo água para irrigação em períodos de seca. Não há sustentabilidade sem saúde (#3), que 
necessariamente demanda água segura. Mas saúde não é ausência de doença e sim, bem-estar em relação direta com 
o meio em que vivemos. Para isso, é fundamental que todos tenha direitos iguais (#10), educação de qualidade (#4), 
que vivam em cidades e comunidades sustentáveis (#11), em paz (#16) e em ações globais solidárias (#17).  

O fomento à prática segura do reúso de 
água está intimamente relacionado ao 

atendimento aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

propostos pela Organização das Nações 
Unidas no contexto da Agenda 2030. 
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5. O Instituto 

A operação da plataforma reusodeagua.org e toda a sua história contada até aqui, nos motivaram a seguir outro 
caminho. O envolvimento mais próximo com ações mais amplas de gestão eficiente da água, considerando a 
aproximação dos usuários da plataforma, suas demandas e avidezes por conhecimento, exigiram mais do nosso time. 
Foi neste momento que resolvemos transformar a plataforma reusodeagua.org em Instituto Reúso de Água. 

A partir daí, iniciamos os diálogos com os nossos primeiros apoiadores, de modo a definir uma linha de ações e um 
planejamento estratégico para o alcance dos objetivos propostos. Vale lembrar que o nosso principal objetivo, neste 
momento, é “Atuar de maneira criativa na produção integrada de reflexões e ações coletivas a partir da promoção de 
intercâmbios técnico-científicos e do gerenciamento/compartilhamento de conteúdo relacionado à gestão eficiente da 
água, envolvendo a água para reúso nas matrizes hídricas regionais”. Desejamos ser uma voz de todos na 
institucionalização do reúso de água.  

O Instituto está sediado na cidade de Braga (Portugal), com ramificações no Brasil. Nosso grupo é composto por dez 
profissionais integrados, contemplando a diversidade, além da ampla multi e interdisciplinaridade que o tema requer. 

 

 

 

 

. 

 

  

Os integrantes do nosso grupo têm diferentes formações, habilidades, experiências e maturidades 
profissionais e acadêmicas, de forma a compor um quadro altamente especializado e habilitado 

para as ações que desejamos implantar. Os nossos esforços estão concentrados em ações de produção 
de conteúdo, atualização técnico-científica, formação e capacitação, além de apoio aos membros em 

aspectos direcionados à formulação de políticas públicas e pesquisas especializadas. 

Nossa 

 

ideia 
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6. Nosso portifólio 

O nosso portifólio é o centro da nossa atuação, que passa por tornar o instituto, uma liderança de pensamento 
coletivo, por meio de uma visão estratégica das ações. Nosso desejo é contribuir para o desenvolvimento das ações 
individuais e coletivas em prol do reúso de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocacy
Defesa do setor para apoio na 

formulação de políticas públicas 
relacionadas ao tema

Reports
Desenvolvimento e publicação de 

relatórios anuais e boletins mensais 
para orientar os caminhos

Grupos de trabalho
Caminho para colaboração dos 
associados com contribuições 

técnicas e científicas 

Visibilidade
Oportunidade de dar visibilidades 
aos associados, com publicação de 

eventos, conteúdo e notícias

Programas de 
financiamento

Parcerias em programas de 
financiamento nacionais e 

internacionais

Presença online
Plataforma e redes sociais para 

conteúdo, experiências e debates 
com foco no planejamento 

estratégico

Network
Organização de eventos específicos 

internos e externos, além de  
participação em outros

Formação
Atuação na capacitação EAD de 

profissionais e produção de 
conteúdo infantojuvenil

Academia
Desenvolvimento de pesquisa 

aplicada e cooperação internacional 
ou intercâmbio acadêmico

Diante deste entendimento, após muitos diálogos entre os membros do time e os nossos 
primeiros apoiadores, concluímos a elaboração de um portifólio que pautará as nossas ações no 

ano de 2023, para o alcance dos objetivos pretendidos. 
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7. Nosso planejamento estratégico 

  

 

 
Academia: proposição de linhas de pesquisas específicas e direcionadas às demandas dos membros junto a instituições 
parceiras e de fomento.  

 
Advocacy: participação mais intensa em conselhos estruturados de forma a dar apoio técnico-científico às definições 
e implementação de políticas públicas, com o objetivo de fomentar a prática do reúso de água de maneira segura e 
responsável. 

 
Formação: promoção de um curso básico sobre o tema, para o público técnico, no formato MOOC* (Massive Open 
Online Course), em ambiente virtual, em um processo de coprodução, de forma a oferecer a oportunidade de ampliar 
os conhecimentos do público geral. Em paralelo, construção de um conteúdo audiovisual destinado ao público infanto 
juvenil. 

 
Grupos de trabalho: criação e coordenação pelo nosso time, de forma a permitir um espaço de debate para os 
membros, para fins de estruturação e definição de caminhos coletivos a serem tomados.  

 
Network: realização de oficinas internas, com o objetivo de reportar e abrir espaço às demandas dos membros e 
promover intercâmbios técnico-científicos. Além disso, previsão de participações do nosso time em eventos nacionais 
e internacionais, com o objetivo de apresentar as ações do Instituto e dar visibilidade ao reúso de água. 

 
Presença online: produção contínua de conteúdo técnico-científico, baseado no acompanhamento das tendências 
nacionais e internacionais, para movimentação da plataforma e das redes sociais. 

 
Programas de Financiamento: busca e aplicações em fundings nacionais e internacionais de forma a angariar 
investimentos como uma das fontes de financiamento das nossas ações. 

 
Reports: realização de boletins mensais, para atualização dos membros e divulgação de suas próprias ações inovadoras, 
como forma de ampliar a visibilidade. 

 
Visibilidade: elaboração de publicações específicas com avanços e inovações. 

  
*MOOCs são programas educacionais gratuitos, baseados na interação do aluno, com acompanhamento externo. São tipicamente menos 

imersivos do que os acadêmicos e oferecem um conteúdo mais generalizado destinado a fornecer uma compreensão mais ampla do assunto. 
Os MOOCs apresentam conteúdo orientado pelo instrutor com ênfase na participação do aluno. Essa comunicação aluno/aluno gera 

conhecimentos e descobertas que enriquecem a aprendizagem com um aspecto social e experiências compartilhadas. 

Advocacy
Defesa do setor para apoio na 

formulação de políticas públicas 
relacionadas ao tema

Reports
Desenvolvimento e publicação de 

relatórios anuais e boletins mensais 
para orientar os caminhos

Grupos de trabalho
Caminho para colaboração dos 
associados com contribuições 

técnicas e científicas 

Visibilidade
Oportunidade de dar visibilidades 
aos associados, com publicação de 

eventos, conteúdo e notícias

Programas de 
financiamento

Parcerias em programas de 
financiamento nacionais e 

internacionais

Presença online
Plataforma e redes sociais para 

conteúdo, experiências e debates 
com foco no planejamento 

estratégico

Network
Organização de eventos específicos 

internos e externos, além de  
participação em outros

Formação
Atuação na capacitação EAD de 

profissionais e produção de 
conteúdo infantojuvenil

Academia
Desenvolvimento de pesquisa 

aplicada e cooperação internacional 
ou intercâmbio acadêmico

Diante das ações executadas em 
2022 e programadas para o ano de 
2023, organizamos um planejamento 
estratégico para o alcance dos 
objetivos, sendo que alguns já estão 
em fase de implantação e 
acompanhamento. 
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8. Associe-se 

Adotamos uma forma dinâmica de colaboração, considerando a diversidade e as expectativas de diferentes 
instituições apoiadoras. Assim, fixamos 3 grupos distintos: 1) Membros Associados (pessoa coletiva/jurídica e pessoa 
singular/física), 2) doadores e patrocinadores, 3) apoiadores ID&I (Investigação, Desenvolvimento e Inovação). Dentre 
eles, somente o primeiro participa com contribuição financeira e se associa por quota, com o pagamento de anuidade. 
No entanto, todos os membros, que manifestem interesse em colaborar têm acesso aos benefícios, considerando que 
esta participação coletiva, independentemente da sua organização administrativa, contribui de maneira equitativa. Os 
demais, na ficha de associação, devem definir as suas diferentes formas de contribuição, que serão analisadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Estamos disponíveis por e-mail, telefone, 
LinkedIn e Instagram. Acesse o QRCode e 
preencha o formulário para se tornar um 
membro, conforme se designa a 
organização administrativa da sua 
instituição. Contamos com o seu apoio!  

Individuais e Companhias de saneamento
(nacionais e internacionais), órgãos
reguladores, setor industrial, consórcios e
corporações multinacionais, além de
empresas de consultoria no setorMembros 

Associados

Associação por quotas 
(anuidade)

Universidades, instituições de ensino
superior e técnico, centros de pesquisa,
desenvolvimento e inovação e tecnológicaApoiadores 

ID&I

Chancela 
científica

Individuais e organizações da sociedade
civil, sem fins lucrativos, com interesses
correlatos ao tema e representatividade
setorialPatrocinadores e 

doadores

Divulgação, eventos, 
doações e  patrocínios

Colaboradores

Convidamos todas as pessoas e instituições que se alinham com as nossas ideias, nossas ações e 
nossos interesses, a se tornarem membros do nosso movimento de criatividade técnico-
científica para o aprimoramento, o gerenciamento e o compartilhamento de conteúdo para uma 
construção conjunta do conhecimento sobre a gestão eficiente e o reúso da água. Acesse o 
nosso estatuto e o nosso regulamento interno no site. Conheça as nossas ações, siga-nos e apoie 
essa causa.  



 
Produção e criatividade técnico-científica 
Conheça nossas ações para uma gestão mais eficiente da água 
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