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PROJETO DE PESQUISA “OBJETIVO DE  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 6 –  
ÁGUA E SANEAMENTO: ESTUDOS E PROPOSIÇÃO  
DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
E MONITORAMENTO”

Gesmar Rosa dos Santos1

1 OBJETIVOS
O projeto de pesquisa estuda os desafios e as perspectivas de aperfeiçoamento na gestão inte-
grada da água, meio ambiente e saneamento no contexto da Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU), de modo a subsidiar a Agência Nacional de Águas (ANA), o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) e a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (CNODS) para o alcance dos ODS.

Em parceria entre o Ipea, a ANA, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud) e o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG, na sigla 
em inglês), o estudo objetiva desenvolver uma proposta de estratégia de monitoramento de 
mecanismos de gestão da água, dos programas e das políticas públicas que contribuam para 
o alcance do ODS 6, relativo à água e ao saneamento. 

2 CONTEXTO DO ESTUDO 
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 
de Desenvolvimento do Milênio (ODMs). Tal posicionamento tem se firmado na Agenda 
2030 e nos ODS, em sequência aos ODMs. 

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.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais 
(Dirur) do Ipea.
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Entre os desafios na gestão de recursos hídricos no Brasil destaca-se o registro,  
em 2017, de mais de 2 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, da Bahia, da Paraíba 
e do 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 de 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 
do meio ambiente. Apesar de vários estudos, experiências e práticas isoladas de bom uso, 
reúso, gestão integrada da água e do meio ambiente, mantém-se o desafio de replicação e 
integração das políticas relacionadas ao tema. 

Essa realidade se soma a uma série de gargalos já diagnosticados que vão desde as 
dificuldades de prefeituras e instituições responsáveis pela gestão, as inconsistências em bases 
de dados, até a baixa observação da importância de ecossistemas ou da visão integrada da 
água e do meio ambiente (Santos et al., 2018). Tais elementos são norteadores dos objetivos 
e das delimitações do projeto, sempre tendo em vista a atuação do Estado na regulação, no 
financiamento, no planejamento e na gestão, além da necessidade de se observar recortes 
como questões regionais e conflitos entre os usos setoriais da água (agricultura, indústria, 
eletricidade, turismo, saneamento).

3 HIPÓTESES
Como o trabalho abrange, pelo lado das ações estatais, um conjunto muito grande de 
atividades, políticas, programas e iniciativas de gestão da água, e, pelo lado dos usuários 
e da sociedade, um conjunto de ações da mesma amplitude, destacam-se aqui apenas três 
hipóteses do trabalho.

1) Que desequilíbrios no ambiente de governança para a gestão integrada da água e do 
meio ambiente apresentam lacunas que, se continuarem, tendem a inibir o alcance de 
indicadores e metas de maior envergadura no âmbito do ODS 6 – Água e Saneamento.

2) Que tanto a estrutura de governança estabelecida dentro do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) quanto fora dele apresentam  
elementos essenciais que permitem avanços e ganho de escala na gestão da água; porém,  
são dependentes de um núcleo econômico ou de uma estrutura local de poder e de 
legitimidade participativa que os sustentem.

3) Que o custo social total da gestão integrada é menor que o custo total da continui-
dade dos desequilíbrios apontados na hipótese 1.

4 REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS
O projeto conta com três pilares que agrupam os conteúdos e delineiam as metodologias 
para a pesquisa e as ações previstas de difusão dos resultados. Os pilares são os seguintes: 
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a) análise dos elementos essenciais de sucesso e de entraves em experiências de gestão 
da água; 

b) formulação de proposições de aprimoramento de medidas estatais dentro dos instru-
mentos de gestão da água e saneamento; 

c) 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, particular-
mente: i) no tocante à gestão da água e saneamento, compreender a forma de atuação dos agentes 
na repartição de poderes; ii) nas práticas, compreender as formas de viabilização financeira 
das iniciativas; iii) 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 organizações não governamentais 
(ONGs), de Comitês de Bacia Hidrográfica e do setor produtivo.

Pelo enfoque setorial foram selecionadas atividades com maiores conflitos para estudos 
de interfaces com o ODS 6: agricultura; indústria/turismo; energia/transporte; e saneamento. 
O enfoque ambiental é transversal e indissociável em todos os recortes. 

5 PRODUTOS
Nos casos em que considerar necessário, o trabalho pretende apontar ajustes em normas, 
políticas, instrumentos e redesenho de arranjos institucionais, tendo em vista o ODS 6.  
Para tanto, serão consideradas outras proposições e iniciativas em andamento, destacadamente 
as elaboradas dentro do Singreh. 

Uma contribuição direta do projeto será a análise crítica das bases de dados e de registros 
administrativos sobre recursos hídricos e saneamento, bem como da sua organização e difusão. 
Este trabalho objetiva dar maior segurança ao planejamento, à participação e controle social 
e ao suporte à tomada de decisão.

Os resultados do trabalho serão publicados em artigos, livros e relatórios técnicos, bem 
como divulgados e debatidos em eventos a serem realizados em conjunto com os parceiros.
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