
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

VIGÉSIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES – MCTIC, E O
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ –
IDSM/OS, NA FORMA ABAIXO.

 

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES - MCTIC, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.263.896/0001-
82, neste ato representada pelo Ministro de Estado Subs�tuto, JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO,
portador da carteira de iden�dade nº 6994255-9 SSP/SP e do CPF nº 029.505.358-52, doravante
denominado simplesmente ÓRGÃO SUPERVISOR, e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MAMIRAUÁ - IDSM, Organização Social qualificada pelo Decreto Presidencial de 4 de junho de 1999,
publicado no Diário Oficial da União em 7 de junho de 1999, com sede à Estrada do Bexiga 2.584, Bairro
Fonte Boa, Tefé-AM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.119.820/0001-95, doravante denominado IDSM-OS,
neste ato representado por seu Diretor Geral, JOÃO VALSECCHI DO AMARAL, portador da carteira de
iden�dade nº 27.320.958-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 268.127.908-93, com fundamento no
disposto pela Lei Nº 9.637, de 15 de maio de 1998.

 

RESOLVEM, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, firmar o presente
Termo Adi�vo ao Contrato de  Gestão, celebrado em 27 de maio de 2010, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Adi�vo tem por finalidade repassar recursos financeiros ao IDSM-OS, no
exercício de 2019, para a con�nuidade do funcionamento ins�tucional e manutenção de suas a�vidades
de pesquisa cien�fica, desenvolvimento tecnológico e extensão nas áreas de relevante interesse
ambiental com manejo par�cipa�vo, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda
do Contrato de Gestão celebrado entre as partes.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Integra o presente instrumento, independente de transcrição, o
Programa de Trabalho assim compreendido como:

Anexo I – Cronograma de Desembolso (SEI 4950098);

Anexo II – Plano de Ação (SEI 4950111).

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Adi�vo, o ÓRGÃO
SUPERVISOR repassará ao IDSM-OS, no exercício de 2019, os recursos financeiros da ordem de R$
4.069.462,00 (quatro milhões sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais), divididos da
seguinte forma:



R$ 3.889.000,00 (três milhões oitocentos e oitenta e nove mil reais) à conta do Programa de
Trabalho Nº 19.571.2021.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações
Sociais – PO 0002 Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e Não-alagadas da Amazônia
no Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM-OS, conforme nota de empenho nº 
n° 2019NE000046.

R$ 180.462,00 (cento e oitenta mil quatrocentos e sessenta e dois reais), à conta do Programa de
Trabalho Nº 19.571.2021.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações
Sociais – PO 0002 Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e Não-alagadas da Amazônia
no Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM-OS , conforme nota de empenho
n° 2019NE000039 e  n° 2019NE000049 (SETAP/ Projeto Unidade Demonstra�va de Tecnologias
Sociais e Sustentáveis em uma Comunidade Ribeirinha da Amazônia: Acesso à Água, Tratamento de
Esgoto, Acesso à Energia Limpa e Inclusão Digital).

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBLICIDADE

O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo órgão supervisor, em extrato,
no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sí�o que mantém na Internet.

 

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam ra�ficadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de
Gestão, que ora se adita, compa�veis e não alteradas pelo presente instrumento.

 

E por estarem assim justas e acordadas, firmam as Partes o presente TERMO ADITIVO.

 

 

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Subs�tuto

 

 

JOÃO VALSECCHI DO AMARAL
Diretor-Geral

Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

 

Documento assinado eletronicamente por Julio Francisco Semeghini Neto, Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações subs�tuto, em 23/12/2019, às 17:27 (horário oficial
de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João valsecchi do amaral (E), Usuário Externo, em
26/12/2019, às 10:23 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4998142 e o código CRC 3D86F9ED.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 01200.001834/2010-29 SEI nº 4998142
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ANEXO I 
  

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 
Recursos do 26º Termo Aditivo / IDSM-OS 

 

 

MÊS 
VALOR (R$ 1,00) 

IDSM  

Janeiro - 

Fevereiro - 

Março - 

Abril - 

Maio - 

Junho - 

Julho - 

Agosto - 

Setembro - 

Outubro - 

Novembro - 

Dezembro R$ 4.069.462,00 

TOTAL R$ 4.069.462,00 
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ANEXO II 

Plano de Ação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá para os 

meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 

Elaborado para celebração do 26º Termo Aditivo ao Terceiro Ciclo do Contrato de 

Gestão do IDSM-OS com o MCTIC 

 

O Plano de Ação principal do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 

doravante Instituto Mamirauá, para o ano de 2019 foi elaborado no final do ano de 2018 

e aprovado na sexagésima oitava reunião ordinária do Conselho de Administração do 

Instituto Mamirauá, realizada entre os dias 7 a 15 de fevereiro de 2019, por meio 

eletrônico, conforme autorizado pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. Este 

tem como objetivo descrever todas as ações identificadas como fundamentais ao 

alcance da missão institucional e das metas de desempenho para 2019, celebradas no 

ciclo vigente do Contrato de Gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações e aprovadas pela Comissão de Avaliação do Instituto Mamirauá. Foi 

construído pelo Diretor Geral com a colaboração dos membros dos Grupos de Pesquisa, 

das Coordenações de Área e Diretorias Adjuntas. O documento também retrata as 

graves dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição nos anos anteriores, e as 

incertezas atuais na renovação do Contrato de Gestão que entrará em seu quarto ciclo 

em 2019. 

O presente documento, representa a segunda etapa de execução do Plano de Ação 

principal do Instituto Mamirauá para o ano de 2019 (dezembro) e início do ano de 2020 

(janeiro e fevereiro). O presente Plano de Ação é, portanto, parte da documentação 

preparatória para celebração do 26º Termo Aditivo ao Terceiro Ciclo do Contrato de 

Gestão, no valor de R$ 4.069.462,00 (quatro milhões sessenta e nove mil quatrocentos 

e sessenta e dois reais). 

Este Plano de Ação reflete os esforços institucionais, pelo quinto ano consecutivo, para 

realização das ações pactuadas com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações e para manutenção institucional, com aplicação dos recursos para 

pagamento dos gastos com pessoal e encargos projetados para dezembro de 2019 a 

fevereiro de 2020, no montante de R$ 3.889.000,00 (três milhões oitocentos e oitenta 

e nove mil reais) e ao Projeto “Unidade demonstrativa de tecnologias sociais e 

sustentáveis em uma comunidade ribeirinha da Amazônia: acesso a água, tratamento 

de esgoto, acesso à energia limpa e inclusão digital”, Anexo 1 deste documento, com 

valor de R$ 180.462,00 (cento e oitenta mil quatrocentos e sessenta e dois reais). 
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MACROPROCESSO 6 – Desenvolvimento Institucional (ações para manutenção do 

funcionamento do Instituto Mamirauá) 

O macroprocesso de Desenvolvimento Institucional envolve todas as ações voltadas 

para o adequado funcionamento da instituição, do ponto de vista administrativo, de 

infraestrutura e de logística, além de sua sustentabilidade financeira. São as ações que 

garantem o suporte institucional para a execução das ações finalísticas, voltadas ao 

alcance da nossa missão. Em 2015 e 2016 as ações deste macroprocesso foram muito 

focadas na própria sobrevivência da instituição, uma vez que houve uma redução de 

quase 60% e 40% dos recursos do Contrato de Gestão, respectivamente. O instituto 

perdeu a partir 2015 a contribuição de mais de 75 pessoas. Adicionalmente, em 2015 e 

2016 o Instituto suspendeu temporariamente o pagamento de todas as gratificações aos 

detentores de cargos comissionados (diretores, coordenadores e chefes de serviço), 

visando reduzir o peso da folha de pagamentos. Os impactos dessas medidas foram 

muito fortes, e serão necessários muitos anos para recuperarmos a capacidade de 

realização institucional. 

Em 2019 e 2020 será garantida a boa gestão do Instituto Mamirauá pela execução dos 

serviços de Compras (aquisições de bens e contratação de serviços), de Contabilidade, 

de Finanças e de Recursos Humanos. São ações administrativas essenciais para garantir 

o adequado funcionamento de todos os demais macroprocessos. Também serão 

mantidas as ações nas áreas de logística de transporte de suprimentos, de pessoal de 

apoio, das estruturas de campo, dos laboratórios, da sede, de máquinas e 

equipamentos. O escritório de Belém passou por ajustes e teve seus custos reduzidos e 

o escritório de Fonte Boa foi recentemente fechado. 

Serão mantidas as ações de terceirização dos serviços de segurança do campus de 

pesquisa na sede do Instituto Mamirauá e dos serviços de manutenção e limpeza. As 

manutenções preventivas dos veículos terrestres e das embarcações, além dos grupos 

geradores e outros equipamentos de laboratório e salas de pesquisa, serão 

paulatinamente retomadas para os itens que ainda serão mantidos no patrimônio 

institucional. A reforma na infraestrutura já realizada garante, minimamente, o bom 

estado de algumas instalações institucionais, especialmente nos ambientes das coleções 

e acervos. 

Considerando o cenário financeiro atual e a necessidade institucional, a totalidade dos 

valores a serem transferidos no âmbito do 26º TA será destinado ao “Macroprocesso 6 

– Desenvolvimento Institucional”, conforme descrito na Tabela 1 e ao Projeto “Unidade 

demonstrativa de tecnologias sociais e sustentáveis em uma comunidade ribeirinha da 

Amazônia: acesso a água, tratamento de esgoto, acesso à energia limpa e inclusão 

digital”.
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Tabela 1. Aplicação dos recursos referente ao 26º Termo Aditivo MCTIC / IDSM-OS para pagamento dos gastos com pessoal e encargos projetados para 

dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Serviço de 
terceiros 
pessoa 
física 

Serviço de 
terceiros 
pessoa 
jurídica 

Diárias, 
passagens 
e ajudas 
de custo 

Material e 
serviços 
(custeio) 

Capital 
(investimentos) 

Total das 
necessidades 

para execução 
da ação 

Despesas administrativas básicas e taxas (água, luz, telefone, 
suprimentos de escritório, serviços, sistema de 
administração, etc.) 

 100.000,00  100.000,00  200.000,00 

Ações do Comitê Interno de Prevenção de Acidentes - CIPA       

Manutenção e conservação da infraestrutura (flutuantes, 
bases de campo, prédios da sede e dos escritórios de 
representação) 

      

Manutenção e conservação de veículos e máquinas 
(embarcações, carros, geradores) 

      

Expedições de suporte (linhas de transporte nas áreas com 
atividade de campo) 

      

Implementação de infraestrutura em geral (sede em Tefé e 
escritórios em Fonte Boa e Belém) 

      

Funcionamento dos departamentos de administração.       

Retenção composição de reserva técnica institucional       

Subtotal      200.000,00 

Pagamento de salários e encargos mensais, e outras 
despesas de Pessoal 

Pessoal 3.689.000,00 

Subtotal  3.689.000,00 

TOTAL      
R$ 3.889.000,00 
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Objetivos 

Estratégicos 

Produtos e 
formas de 
divulgação 

Duração Impactos 

Despesas administrativas básicas, Manutenção e 
conservação da infraestrutura, Funcionamento dos 
departamentos de administração e pagamento de 
pessoal. 

1, 2, 3, 4 e 5 Relatórios Contínua 
Manutenção da capacidade de 

funcionamento institucional 

* Definido com base no marco referencial do Contrato de Gestão do IDSM com o MCTIC no seu terceiro ciclo (2010 a 2016), e como referência utilizado 
o PACTI 2007- 2010 (Plano de Ação em Ciência, Tecnologia & Inovação para o período de 2007 a 2010), que elencou entre seus Eixos Centrais de Ação 
os eixos “Biodiversidade e Recursos Naturais”, “Amazônia e Semiárido” e “Meteorologia e Mudanças Climáticas”, todos eles de atuação do IDSM. Foram 
identificados os Objetivos Estratégicos do CG: 1) Proteção e uso sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais; 2) Conservação do Bioma 
Amazônia; 3) Promoção do desenvolvimento sustentável regional; 4) Consolidação de modelos para o desenvolvimento econômico e social das 
populações locais; 5) Formação de infraestrutura de pesquisa e fixação de pesquisadores nestes temas acima, na Amazônia. 
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ANEXO I 

 
 

 

 

 

UNIDADE DEMONSTRATIVA DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS EM UMA 

COMUNIDADE RIBEIRINHA DA AMAZÔNIA: ACESSO A ÁGUA, TRATAMENTO DE 

ESGOTO, ACESSO À ENERGIA LIMPA E INCLUSÃO DIGITAL 

 

 

Proposta de implementação de uma unidade demonstrativa de tecnologias sociais 

desenvolvidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá na 

comunidade São Raimundo do Jarauá (Uarini, Amazonas), na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

 

 

 

 

 

 

Grupo de pesquisa em inovação tecnológica, desenvolvimento e adaptação de 

Tecnologias Sustentáveis (GPIDATS) 

Programa Qualidade de Vida (PQV) 
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Resumo 

Este projeto tem como objetivo a implementar uma unidade demonstrativa de 
tecnologias sociais desenvolvidas e difundidas pelo Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá na comunidade São Raimundo do Jarauá (Uarini, Amazonas), na 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. As tecnologias que serão 
instaladas neste projeto irão permitir o aproveitamento de água de chuva para 
consumo, o uso de energia solar fotovoltaica e internet na escola, a revitalização de um 
sistema de abastecimento de água adaptado à área de várzea, o tratamento de esgoto 
e instalação de sanitários na escola e na casa comunitária. 
 
Palavras-chave: Tecnologias sociais; tecnologias aplicadas; saneamento rural; energia 
solar fotovoltaica; escola rural; inclusão digital; Amazônia; unidade demonstrativa; 
áreas alagáveis; comunidade ribeirinha; Mamirauá. 
 
Contexto 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma pessoa 
jurídica de direito privado, legalmente constituída e qualificada como Organização Social 
através de Decreto Presidencial em 04/06/1999. Tem por finalidade a realização de 
pesquisa científica para conservação da biodiversidade por meio do manejo 
participativo e sustentável dos recursos naturais da Amazônia. As atividades 
desenvolvidas pelo IDSM estão atreladas a metas e prazos definidos em Contratos de 
Gestão, firmados entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e o IDSM a partir do primeiro de 23 de março de 2001.  

O IDSM atua no desenvolvimento, implementação e disseminação de tecnologias 
sociais de abastecimento e tratamento de água, tratamento de esgoto e energia 
renovável, voltadas para a qualidade de vida em comunidades ribeirinhas e para a 
melhoria dos processos produtivos com base em recursos naturais. O público alvo são 
moradores de áreas rurais da Amazônia e as instituições públicas ou privadas que atuam 
nas mesmas temáticas. Estas tecnologias já beneficiaram mais de 4700 pessoas entre 
1995 e 2018. As ações do IDSM têm como foco principal as Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, mas estas tecnologias já foram 
disseminadas para diversos outros locais da Amazônia por meio de projetos, parcerias, 
capacitações e treinamento de multiplicadores. 

O projeto de implementação de uma Unidade Demonstrativa de Tecnologias 
sociais e Sustentáveis em uma Comunidade Ribeirinha da Amazônia tem como objetivo 
apresentar, para órgãos públicos e sociedade civil, soluções de acesso a água e energia 
limpa, e destinação adequada de dejetos na Várzea Amazônica. 
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Justificativa  

O IDSM é reconhecido nacional e internacionalmente pelos resultados de suas 
pesquisas aplicadas e implementação de tecnologias sociais para a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades rurais da Amazônia. Em 2012 recebeu o Prêmio 
FINEP de Inovação (região Norte e Nacional) com a tecnologia Sistema de 
Abastecimento de Água com Energia Solar. A mesma tecnologia social foi certificada no 
Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Em 2014 foi finalista do 
Desafio Google de Impacto Social, com a tecnologia Máquina de Gelo Solar. Em 2018 foi 
finalista do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Governo 
do Governo Federal, pela atuação nos temas Água, Saneamento e Higiene em 
comunidades ribeirinhas. Com a experiência em pesquisa, implementação e 
disseminação de tecnologias de saneamento básico, o IDSM participou da construção 
do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), que compõe o Plano Nacional de 
Saneamento Básico, instrumento de implementação da Política Federal de Saneamento 
Básico (Lei nº 11.445/2007). O sistema de abastecimento de água com energia solar é 
uma das experiências indicadas no PNSR. 

As tecnologias sociais têm potencial de reaplicação em toda a área rural do Norte 
do país, onde vivem cerca de quatro milhões de habitantes, pois estes locais guardam 
semelhanças sociais e ambientais com as áreas de desenvolvimento tecnológico e 
experimentação do IDSM. Estas localidades também possuem em comum o déficit de 
saneamento básico, do acesso à energia elétrica e da carência de tecnologias 
adequadas. Conforme dados do IBGE, 91% dos domicílios da região Norte rural, não 
possuem ligação à rede de esgotamento sanitário ou fossa séptica, provavelmente 
praticando defecação ao ar livre. 

O IDSM também tem dedicado esforços para a disseminação das tecnologias 
sociais, com a realização de oficinas e cursos para multiplicadores. Foram realizados 
mais de 20 cursos, para lideranças comunitárias, representantes de instituições públicas 
e estudantes, sobre os temas i) Tratamento domiciliar de água, ii) Instalação de sistemas 
de abastecimento de água com energia solar, iii) Sanitários e tratamento de esgoto para 
áreas alagáveis; iv) Gestão e manutenção de sistemas de abastecimento de água e 
energia fotovoltaica; v) Oficinas de água e higiene; vi) Instalação de sistemas 
fotovoltaicos para atividades produtivas; vii) Oficinas de kits de iluminação com energia 
fotovoltaica; viii) Sistemas de energia solar em escolas. 

A comunidade São Raimundo do Jarauá, tem um papel relevante na região e em 
breve será sede de um importante evento de gestão territorial, a Assembleia Geral de 
Moradores e Usuários da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A AG é 
um evento realizado todos os anos no interior da RDS, reunindo aproximadamente 300 
lideranças comunitárias, representantes do poder público dos municípios de 
abrangência da RDS e de Instituições que implementam projetos de extensão com as 
comunidades. É o mais importante espaço de discussão e de deliberação sobre gestão e 
manejo de recursos naturais para a área. Em março de 2020, a comunidade Jarauá 
receberá o evento e tem buscado apoio para melhoria de sua estrutura para o público. 
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A comunidade São Raimundo do Jarauá  

Os moradores de Jarauá são pioneiros dos projetos de manejo de pirarucus e de 
jacarés. A comunidade se tornou um importante espaço para capacitação de 
multiplicadores dessas experiências. Eventos de capacitação de multiplicadores são 
promovidos frequentemente pelo IDSM na comunidade. Nestes eventos recebe 
técnicos de instituições nacionais e da Pan Amazônia que são capacitados para reaplicar 
ações de manejo em suas respectivas áreas de atuação. 

 

 
Figura 1. À esquerda a comunidade Jarauá durante a época de cheia; à direita a 
comunidade Jarauá durante o período de seca. 
 

 
Figura 2. Localização da comunidade São Raimundo do Jarauá. 
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A comunidade faz parte do município de Alvarães, no Médio Rio Solimões, estado 
Amazonas. Possui 36 casas, 158 moradores e é a maior localidade do setor político 
Jarauá, formado por cinco comunidades (ano de referência 2019). Algumas 
características da comunidade são: 

 
i. Ambiente: 100% várzea, com o solo inundado por cerca de 3 meses ao ano.  

ii. Renda média familiar anual: R$12.700,00 (em 2010). 
iii. Principal atividade econômica: pesca, representando 76% da renda média 

familiar anual (em 2010). 
iv. Estrutura: escola de nível fundamental e médio, centro comunitário construído 

em alvenaria e igreja católica. 
v. Características da escola: Escola Municipal Divino Espirito Santo; aulas em turno 

matutino e vespertino; três salas de aula, uma biblioteca e uma secretaria; 
estrutura e paredes em madeira; sanitário unissex, em estrutura contígua à 
escola. 

vi. Acesso à água: de 2010 a 2017, todos os domicílios possuíam um ponto de acesso 
à água encanada do sistema de abastecimento de água instalado de forma 
experimental pelo IDSM. Porém, a partir de 2017, a bomba deste sistema foi 
danificada por jacarés e a comunidade e prefeitura não realizaram a reposição. 
O uso predominante é de água superficial (diretamente do rio) e água de chuva. 

vii. Tratamento de esgoto: não há sistema de tratamento de esgoto adequado. Os 
moradores utilizam fossas secas (latrinas), banheiros com vaso sanitário e 
disposição dos dejetos em fossas negras e defecação à céu aberto. Em 1999 a 
comunidade foi local de um experimento piloto em que foram construídas 16 
fossas de fermentação, atualmente 25% estão em uso pelas famílias. 

viii. Acesso à energia: é intermitente. Possui um gerador termelétrico de pequeno 
porte, cedido pela Prefeitura, para uso da escola e das famílias. O combustível 
(óleo diesel) usado no gerador é parcialmente fornecido pela prefeitura e 
parcialmente custeado pelos moradores. O gerador é utilizado por 3 a 4 horas 
todos os dias, no período noturno. 

ix. Comunicação: alguns moradores possuem antena de telefonia rural e podem 
realizar ligações telefônicas. Os moradores costumam se comunicar com as 
cidades e comunidades vizinhas por recados em programas de rádio. O acesso à 
internet é possível via satélite somente na escola, para uso pelo Programa Ensino 
Médio Presencial com Mediação Tecnológica do Governo do Amazonas. Este 
recurso muitas vezes tem seu funcionamento prejudicado pela ausência de 
energia elétrica no local. 

x. O IDSM possui uma torre (40 metros de altura) na comunidade, em espaço 
cedido pelos moradores, que permite o enlace de comunicação institucional com 
outras duas torres em locais mais distantes. A mesma pode ser utilizada para 
recepção e distribuição do sinal de internet na comunidade com apoio deste 
projeto. 
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Objetivo 

Implementar uma unidade demonstrativa de tecnologias sociais e sustentáveis 
desenvolvidas pelo Instituto Mamirauá na comunidade ribeirinha São Raimundo do 
Jarauá, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Amazonas.  

A unidade será demonstrativa de tecnologias para acesso à água para consumo e 
produção, tratamento e destino de esgoto, acesso à energia limpa e inclusão digital. 
Além do efeito demonstrativo, estas tecnologias trarão benefícios diretos à população 
por meio da melhoria de qualidade de vida, educação e fortalecimento dos processos 
de geração de renda a partir do uso sustentável dos recursos naturais. 
 
Tecnologias sociais 

As tecnologias sociais propostas foram desenvolvidas e implementadas pelos 
pesquisadores e técnicos do Instituto Mamirauá com participação das comunidades, e 
são adaptadas às condições ambientais da várzea Amazônica e ao modo de vida das 
populações ribeirinhas. 

 
Aproveitamento de água de chuva 

O sistema de aproveitamento de água da chuva irá garantir a disponibilidade de 
água de qualidade. Será instalado um sistema de aproveitamento para atendimento da 
demanda do centro comunitário e cozinha comunitária. 

 
Energia solar fotovoltaica e internet na escola 

O sistema autônomo (off grid) de energia solar fotovoltaica irá atender demandas 
de iluminação, ventilação, armazenamento de alimentos e equipamentos de 
informática. O sistema irá melhorar a infraestrutura e as condições de aprendizado, 
além de menos ruído no local e menor consumo de combustível fóssil. Também será 
possível ter maior constância nas aulas do Programa Ensino Médio Presencial com 
Mediação Tecnológica, devido a presença de energia 24h, independente do uso do 
gerador de energia termelétrica da comunidade. 

 
Sistema de abastecimento de água adaptado à área de várzea 

O sistema de abastecimento de água com energia solar da comunidade Jarauá será 
revitalizado com a instalação de um novo conjunto de gerador fotovoltaico e bomba, 
visando a retomada do funcionamento do sistema e redução de seus custos de 
manutenção. Esta ação irá beneficiar toda a comunidade e a escola, de forma 
permanente, mas também durante a realização de eventos. Um sistema específico de 
proteção dos equipamentos será instalado, para diminuir as chances de nova perda por 
investida de jacarés. 
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Sanitário e tratamento de esgoto 
Os sanitários serão dimensionados para atender a escola e o centro comunitário 

da comunidade. O dimensionamento deverá considerar o número de usuários, 
utilizando normas técnicas específicas. O sistema de tratamento de esgoto deverá ser 
composto de três unidades: tanque séptico, filtro anaeróbio, e sumidouro. Todos 
projetados e instalados para resistir às cheias naturais que ocorrem na região da 
comunidade. 

 
Manutenção e gestão 

Neste componente serão desenvolvidas atividades de capacitação dos moradores 
locais sobre a instalação, uso e manutenção das tecnologias sociais da unidade 
demonstrativa. Adicionalmente, serão desenvolvidas estratégias para sua 
sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, num processo de 
gestão junto ao poder público municipal. 

 
Impactos 

i. Melhor acesso à água de qualidade, educação e comunicação.  
ii. Demonstração in loco de tecnologias adequadas e viáveis, desenvolvidas por um 

instituto de pesquisas com reconhecimento nacional e internacional. O espaço 
funcionará como Vitrine Tecnológica, apresentando as soluções inovadoras 
desenvolvidas para outras comunidades, para as prefeituras locais, agências de 
governo e potenciais financiadores. 

iii. Consolidação de um espaço para pesquisas aplicadas e desenvolvimento de 
estratégias de gestão de tecnologias sociais. 

  



 

  

www.mctic.gov.br │ www.mamiraua.org.br 

Orçamento e recursos 

 
 
Tabela 1. Orçamento básico solicitado ao MCTIC por componente do projeto 

Componente do projeto Capital Custeio Total 

Água de Chuva R$ 1.980,00 R$ 4.692,00 R$ 6.672,00 
Escola (energia + internet) R$ 23.447,00 R$ 34.812,00 R$ 58.259,00 

Logística 
 

R$ 41.150,00 R$ 41.150,00 
Manutenção e Gestão 

 
R$ 16.110,00 R$ 16.110,00 

Relatório e Divulgação 
 

R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 
Revitalização Sistema de 
abastecimento de água 

R$ 12.432,00 R$ 21.789,00 R$ 34.221,00 

Sanitários + tratamento de 
esgoto 

 
R$ 11.050,00 R$ 11.050,00 

Total R$ 37.859,00 R$ 142.603,00 R$ 180.462,00 

 
 
 
Outros recursos necessários: 

O Instituto Mamirauá possui equipes administrativa, de pesquisa e técnica 
empenhadas em realizar os dimensionamentos das tecnologias sociais, conduzir os 
processos de compras e prestação de contas, realizar as instalações de forma 
participativa com a comunidade e acompanhar a gestão das tecnologias e seus 
resultados.  

Para complementar a etapa do projeto que contempla a instalação de energia 
solar fotovoltaica na escola para usos diversos, será necessária a concessão por parte 
do MCTIC de um Ponto de Presença de internet via satélite do programa Governo 
Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) de forma pública e gratuita, 
sendo possível a inclusão digital e a melhoria significativa do acesso à comunicação na 
comunidade Jarauá, com grande influência também sobre outras localidades da região. 
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Cronograma 

A seguir o cronograma. Esta proposta considera como meta a conclusão das instalações 
em tempo hábil para que sejam inauguradas durante a Assembleia Geral dos Moradores da 
RDS Mamirauá, a ser realizada em março de 2020. 
 
Tabela 2. Cronograma físico. 

Atividades 

Ja
n

 

Fe
v 

M
ar

 

A
b

r 

M
ai

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
t 

O
u

t 

N
o

v 

D
ez

 

Aquisição de materiais x            

Articulação com comunidade x x           

Instalações das tecnologias  x x          

Treinamento e discussão sobre 
gestão das tecnologias 

 x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento do uso e gestão  x x x x x x x x x x x 
Divulgação do projeto   x   x x x     

Elaboração de relatório     x       x 

 
 
 


