
 
 
 
 
 
 

PROJETO “OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 6 – ÁGUA E SANEAMENTO: 

ESTUDOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO” 

PARCERIA ANA/IPEA/PNUD/IPC 
 

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 
 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO 
“Realizar estudos e fazer proposta de estratégia de monitoramento e de mecanismos de 

gestão dos programas e políticas públicas que contribuam com o alcance do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 6, relativo à água e saneamento, com vistas a subsidiar a Agência 

Nacional de Águas o Ministério do Meio Ambiente e a Comissão Nacional para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável”. 

Paralelamente, o Ipea tem incumbências de assessoramento à Comissão Nacional dos 

ODS, inclusive na realização de estudos de adequação de metas e indicadores, com parceiros 

como o IBGE e ANA, bem como a avaliação e proposição de ações, elaboração de relatórios do 

País e avaliação de políticas públicas no tema.  

 

JUSTIFICATIVA DOS ESTUDOS  
O Brasil tem se posicionado de forma ativa e influente em acordos internacionais sobre 

meio ambiente e sustentabilidade, a exemplo dos acordos sobre o clima e dos Objetivos do  

Desenvolvimento do Milênio (ODM). Tal posicionamento tem se firmado na Agenda 2030 

e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em sequência aos ODM.  

No Plano internacional, estimativa do International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

aponta que 4,8 bilhões de pessoas estarão afetadas pela escassez de água em 2050, sendo este 

um dos principais desafios da humanidade. Variações do clima tendem a agravar esta situação. 

Entre os desafios na gestão de recursos hídricos no Brasil destaca-se o registro, de janeiro 

a julho de 2017, de mais dois mil municípios com reconhecimento de Situação de Emergência 

pelo Ministério da Integração Nacional (MI), contados os eventos de chuvas de forte intensidade 

e, principalmente, a escassez de água. São frequentes registros de Estado de Calamidade Pública, 

sendo mais afetados municípios dos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraíba e Piauí, 

principalmente no Semiárido.  



 
 
 
 
 
O racionamento de água em São Paulo e no Distrito Federal, além de registros de níveis 

críticos nos reservatórios que atendem os municípios do Rio de Janeiro e Belo Horizonte são 

outros exemplos dos desafios concretos. Ao mesmo tempo, apesar do amplo conhecimento 

técnico de especialistas, gestores e acadêmicos, persistem dificuldades de replicação e aumento 

de escala de boas práticas nos usos da água e de experiências de gestão integrada da água e meio 

ambiente. Apesar de vários estudos, experiências e práticas isoladas de bom uso, reuso, gestão 

integrada da água e meio ambiente, mantém-se o desafio de replicação e integração das políticas 

relacionadas ao tema. 

Estes são elementos norteadores dos objetivos e das delimitações do projeto, sempre 

tendo em vista a atuação do Estado na regulação, financiamento, planejamento e gestão. Os 

estudos partem de recortes água e meio ambiente, aspectos regionais e usos setoriais. Pelo 

enfoque setorial, foram selecionadas atividades com maiores conflitos: agricultura, 

indústria/turismo, energia/transporte e saneamento. O enfoque ambiental é transversal e 

indissociável em todos os recortes.  

 

NOTAS SOBRE A CONCEPÇÃO METODOLÓGICA E O CONTEÚDO 
O projeto conta com três pilares que agrupas os conteúdos e delineiam as metodologias 

para a pesquisa e as ações previstas. São os seguintes os pilares:  

1. Análise dos elementos essenciais de sucesso e de entraves em experiências de gestão da 

água;  

2. Formulação de proposições de aprimoramento de medidas estatais dentro dos 

instrumentos de gestão da água e saneamento; 

3. Elaboração de proposta de estrutura de implantação e monitoramento do ODS 6, 

destacando os componentes político-institucional, financeiro e técnico-operacional.  

Na abordagem de práticas e experiências nacionais e internacionais interessa, 

particularmente: 1) no tocante à gestão da água e saneamento, compreender a forma de atuação 

dos agentes na repartição de poderes; 2) nas práticas, compreender as formas de viabilização 

financeira das iniciativas; 3) em todas as situações, compreender o papel dos entes estatais e 

privados, lacunas e entraves técnico-operacionais e institucionais vistos pelos atores. No caso 

brasileiro serão estudados, inclusive, iniciativas da própria ANA, de comitês de bacia e do setor 

produtivo. 



 
 
 
 
 
O trabalho pretende apontar ajustes em normas, políticas, instrumentos e redesenho de 

arranjos institucionais, tendo em vista o ODS 6. Serão consideradas outras proposições e 

iniciativas em andamento, destacadamente as elaboradas dentro do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH.  

Ao Ipea interessa, adicionalmente, contribuições do projeto no apoio à CNODS na revisão 

e proposição de adequações das metas e indicadores do ODS 6 e outros com metas relacionados, 

fortalecendo a parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Para tanto, o 

trabalho irá analisar os desafios sobre gestão de bases de dados e registros, além de descrever 

limitações/possibilidades de avanços na coleta, organização e difusão de informações dos setores 

para suporte à decisão sobre recursos hídricos e saneamento. 

O projeto e os resultados do primeiro seminário serão apresentados em importantes 

eventos no país, como o 8º Fórum Mundial da Água e em debates paralelos, dialogando com 

distintos grupos de atores paralelamente às atividades de pesquisa.  

 

PRODUTOS (em 18 meses) 
São previstos os seguintes produtos: 

• Realização de três seminários* e 2 workshops; 

• Publicação de trabalho no 8º Fórum Mundial da Água; 

• Relatório final de pesquisa; 

• Publicação de Textos para Discussão (TD) do Ipea; 

• Publicações em periódicos do Ipea, ANA e outros; 

• Apresentações e publicações em eventos nacionais e internacionais (inclusive 8º FMA); 

• Apresentações e debates de assessoramento a diversos órgãos do Estado. 

*O Seminário “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os Desafios para a Gestão da Água 

e do Saneamento no Brasil” objetiva colher subsídios, impressões sobre os desafios e 

sugestões para os trabalhos que se seguirão. 

 

RECURSOS  
O orçamento provém de fundos administrados pela ANA, no Projeto BRA/15/001, 

incluindo os aplicados na contratação de profissionais, bens e serviços, viabilização de pesquisa de 

campo, realização de seminários, preparação e publicação dos produtos. Por parte do Ipea, custos 



 
 
 
 
 

relativos com pesquisador coordenador-técnico do projeto, pesquisadores da casa em tempo 

parcial, publicações internas e recursos de infraestrutura.  

A duração dos trabalhos objeto deste projeto é de 18 meses. Acordo de Cooperação 

Técnica Ipea-ANA de 2017 prevê a continuidade da parceria.  

 

 

EQUIPE TÉCNICA 
A equipe é composta por uma dezena de pesquisadores sêniores do Ipea e de contratados 

do IPC, por meio do Projeto BRA/15/001. Participam também da coordenação, debates e 

proposições sobre o tema três especialistas da ANA. Além dessa equipe, espera-se a consolidação  

de rede de pesquisa e debates sobre o tema, contando com gestores, pesquisadores e 

profissionais atuantes no tema. 

 

Contatos da equipe técnica  

• Gesmar Rosa dos Santos – Coordenador dos estudos (Ipea) (gesmar.santos@ipea.gov.br; 

61 2026-5152; 99271-1016) 

• Daniela Nogueira Soares – Assessora Sênior (IPC-IG/PNUD) (daniela.soares@ipea.gov.br – 

61 2026-5160) 

• Marcelo Pires da Costa – ANA (marcelo@ana.gov.br; 61-2109-5186) 

• Marco José Melo Neves – ANA (marco.neves@ana.gov.br; 61-2109-5580) 


