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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Caros delegados, 

Sejam bem-vindos ao comitê da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na XVIl edição do Fórum FAAP. 

Para começar, nós da mesa diretora gostaríamos de nos apresentar. Este ano, ela 

será composta por João Paulo Gomes de Athayde, graduado em Relações 

Internacionais, atuando como diretor do Fórum pelo quinto ano consecutivo; por Laura 

Dal Bello e Laura Soares, estudantes do 5° semestre de Relações Internacionais e sendo 

diretoras do Fórum FAAP e também do Comitê da UNESCO pelo segundo ano 

consecutivo. 

 Logo após a fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), foi criada a 

UNESCO, com o objetivo de colocar assuntos relacionados à ciência, educação e 

cultura em pauta nas discussões interestatais e estabelecer objetivos que ajudem no 

fortalecimento e na democratização dessas questões no mundo.  

Problemas relacionados a essas áreas estão presentes em qualquer lugar do 

globo. Tendo isso em vista, o tema do XVII Fórum FAAP será “O Acesso à Água e a 

Situação das Águas Subterrâneas”, tópico presente na Agenda 2030 da UNESCO, que 

abordará a situação de milhares de pessoas que ainda carecem de instalações seguras de 

água potável e saneamento básico, onde os ecossistemas e as fontes de água estão se 

tornando cada vez mais poluídos, e o financiamento para serviços de água e saneamento 

é insuficiente. Além disso, as estruturas de governança são fracas e fragmentadas. 

Por esse motivo, discutiremos, nesta edição, qual o caminho certo para alcançar 

o objetivo de desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos recursos hídricos, 

tendo a água, o saneamento básico e pessoas vulneráveis a essa situação como 

principais focos da nossa discussão para posteriormente analisarmos possíveis soluções 

de curto a longo prazo para esse problema. 

Isso posto, nós, da mesa diretora, estamos ansiosos para auxiliá-los na discussão. 

Aguardamos a presença de todos no XVII Fórum FAAP de Discussão Estudantil. 

 

João Paulo, Laura Dal Bello e Laura Soares. 
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HISTÓRICO DO COMITÊ 

Com o objetivo de garantir a paz 

por meio da cooperação entre as nações, 

buscando soluções para os problemas 

vigentes em nossas sociedades e 

priorizando uma educação de qualidade 

para todos, juntamente com a promoção 

do desenvolvimento humano e social, 

criou-se a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) no dia 16 de 

novembro de 1945, logo após a 

Segunda Guerra Mundial, em 1945. 

Hoje a UNESCO conta com 193 

Estados-Membros. 

 Além do auxílio na formação de 

políticas públicas que estejam em 

sintonia com as metas acordadas entre 

os Estados-Membros da Organização, a 

UNESCO desenvolve projetos de 

cooperação técnica em parceria com 

governos, a sociedade civil e a iniciativa 

privada.  

  Na área da educação, o principal 

foco da UNESCO é impulsionar a 

qualidade e o acesso à educação em 

variados níveis, incluindo desde jovens 

a adultos, buscando, assim, auxiliar os 

países-membros a alcançar as metas de 

Educação para Todos. Promove também 

acompanhamento técnico, desenvolve 

ações ligadas ao fortalecimento das 

capacidades nacionais e auxilia na 

efetivação de políticas nacionais de 

educação, visando promover a 

relevância da educação como ponto 

essencial para o avanço social e 

econômico dos países.  

No setor cultural, a UNESCO 

visa desenvolver atividades para a 

proteção do patrimônio cultural, o 

incentivo à diversidade cultural e o 

diálogo entre as culturas, uma vez que a 

cultura é fator de desenvolvimento e 

coexistência em todo mundo.  

As Ciências Humanas e Sociais 

na UNESCO visam facilitar mudanças 

sociais direcionadas aos valores 

universais de justiça, liberdade e 

dignidade humana ao promover a 

expansão do conhecimento e instigar a 

cooperação intelectual. Já na área das 

Ciências Naturais, é promovido o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico, apoiado em conceitos 

éticos que induzem a transformação 

social, a proteção ambiental e o 

desenvolvimento sustentável.  
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Por fim, buscando a proteção 

dos direitos humanos, a diversidade e a 

sedimentação dos pilares da sociedade 

do conhecimento, sobretudo pelo acesso 

universal à informação com foco nas 

tecnologias de informação e 

comunicação, a UNESCO é orientada 

pela promoção da liberdade de 

expressão e de imprensa e pelo estímulo 

de desenvolvimento de meios de 

comunicação livres, plurais e 

independentes, no setor de 

Comunicação e Informação.  

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA 

 Apesar de todos os problemas 

que ainda precisam ser enfrentados, a 

população mundial nunca chegou tão 

perto de proporcionar um acesso 

universal à água e ao saneamento. 

Desde a antiguidade, a humanidade tem 

feito diversos esforços para facilitar o 

acesso a esse recurso que é, 

indiscutivelmente, o mais essencial para 

a sobrevivência das mais variadas 

formas de vida no planeta.  

 Os esforços de antepassados 

resultaram na construção de complexos 

sistemas de aquedutos e esgoto, por 

exemplo, tecnologias essas que 

aumentaram a qualidade de vida de 

populações em todo o mundo, desde 

povos asiáticos até os mesoamericanos, 

e hoje, com uma democratização maior 

do conhecimento e uma noção mais 

bem estabelecida das consequências de 

problemas relacionados à falta ou o mal 

uso da água, tecnologias mais 

avançadas e complexas estão sendo 

desenvolvidas e mais pessoas estão se 

engajando nesse esforço coletivo. É 

importante estabelecer essa noção 

histórica para compreender que trata-se 

de um problema que sempre existiu e 

que vai muito além da ação humana, 

apesar de ser seriamente agravado por 

ela. 

 Foi a partir dos tempos 

industriais que o consumo desenfreado 

do recurso passou a ser mais agravado 

artificialmente, visto que diversas das 

tecnologias que surgiram desde então 

dependem da água como insumo. Essa 

crescente necessidade de água aliada ao 

crescimento exponencial da população 

humana e pecuária, principalmente nos 

últimos dois séculos, antecipou 

problemas relacionados à escassez do 

recurso, o que alarmou estudiosos das 
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mais diversas áreas e incentivou a 

comunidade internacional a procurar 

entender melhor o quão escassa é a água 

e qual a importância e as melhores 

formas de controlar o seu consumo para 

que ela possa ser utilizada de maneira 

saudável e sustentável. 

 Por ser uma preocupação tão 

recente, por muito tempo não existiam 

informações suficientes para entender o 

problema de uma forma ampla. Foi 

graças às práticas multilaterais da 

comunidade internacional no século XX 

e a crescente capacidade de documentar 

o problema graças a tecnologias como a 

televisão e a internet que mais estudos 

passaram a ser desenvolvidos na área, 

principalmente a partir dos anos 1970 

pela ONU e países e organizações 

associadas.  

 Esses estudos mostram que 

grande parte do consumo desenfreado 

de água, por exemplo, é resultado de 

práticas não sustentáveis de grandes 

indústrias e de empresas relacionadas ao 

agronegócio. Além do alto consumo, 

também existe o problema da falta de 

acesso à água potável e serviços de 

saneamento básico por populações 

carentes, o que ocasiona diversos outros 

problemas, como a desnutrição e a 

mortalidade infantil, além do 

alastramento descontrolado de doenças 

letais e não letais. 

 Hoje, de acordo com a ONU, 

apesar dos esforços bem-sucedidos nas 

últimas décadas, ainda é grande a 

população que sofre com problemas 

relacionados a esse recurso tão 

importante, e a urgência desses 

problemas não deve ser desconsiderada. 

Dentre eles, se encontram:  

● Mais da metade da população 

mundial ainda não tem acesso a 

serviços adequados de 

saneamento. 

● Aproximadamente 80% da água 

utilizada não é tratada ou 

reutilizada. 

● Quase 75% da água utilizada por 

indústrias é usada para a 

produção de energia. 

● Quase 300 mil crianças com 

menos de cinco anos morrem 

todos os anos como resultado de 

doenças relacionadas a uma 

fraca estrutura de saneamento. 

Esses dados, encontrados nos 

últimos dois anos pela UNICEF e pela 

OMS, demonstram a importância de 
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tratar problemas relacionados à água 

como uma das principais prioridades na 

agenda da comunidade internacional. 

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O acesso à água, como dito por 

Audrey Azoulay, diretora-geral da 

Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), “é um direito vital para a 

dignidade de todos os seres humanos”. 

Entretanto, de acordo com o relatório da 

UNESCO The United Nations world 

water development report 2019: leaving 

no one behind (Relatório Mundial das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

dos Recursos Hídricos 2019: Não deixar 

ninguém para trás), mais de 2 bilhões de 

pessoas continuam sendo privadas de tal 

direito, ou seja, três em cada dez 

pessoas não têm acesso à água potável 

e, também, aproximadamente 4 bilhões 

de pessoas enfrentam escassez severa de 

água durante ao menos um mês no ano. 

Além disso, quando o assunto é 

saneamento básico, o relatório afirma 

que apenas dois quintos da população 

mundial têm acesso a serviços de 

saneamento gerenciados com segurança. 

Desse modo, uma vez que tanto 

o acesso à água potável como a acesso 

ao saneamento seguro são considerados 

direitos humanos básicos (visto que são 

imprescindíveis para assegurar meios de 

subsistência saudáveis e indispensáveis 

para garantir a dignidade de todos os 

seres humanos), o ODS 6 da Agenda 

2030 da UNESCO “assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da 

água e saneamento para todas e todos”, 

enfrentará um grande desafio pela 

frente, visto que “não deixar ninguém 

para trás” está no cerne do compromisso 

da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Assim 

sendo, é importante nos perguntarmos 

“quem está sendo deixado para trás?”. 

Existem vários motivos que 

desencadeiam a discriminação, mas, 

geralmente, a pobreza é o principal 

deles. Em várias partes do mundo, 

mulheres e meninas frequentemente 

vivenciam desigualdade e discriminação 

no usufruto de seus direitos humanos 

em relação ao acesso à água potável e 

ao saneamento seguro. Além disso, as 

minorias, sejam elas étnicas ou povos 

indígenas, refugiados, migrantes, 

pessoas de certas ascendências (castas) 

também são regularmente expostas à 
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discriminação. Se se encontram fora de 

casa, refugiados e deslocados internos 

estão entre os grupos mais vulneráveis e 

desfavorecidos, muitas vezes 

confrontados com barreiras ao acesso 

aos serviços básicos de abastecimento 

de água e saneamento, devido a vários 

fatores relacionados à etnia, religião, 

gênero, idade, casta, classe, estado 

físico ou mental ou outras condições. 

A disponibilidade de água 

subordina-se à quantidade de água 

disponível fisicamente e de como ocorre 

o armazenamento dela, incluindo assim 

aspectos referentes à administração das 

águas superficiais, subterrâneas e de 

reciclagem e reutilização. Sendo assim, 

a água encanada é o método no qual há 

menos desperdício no transporte d’água 

em áreas densamente povoadas. Porém, 

onde não há redes de água encanada, a 

população fica refém de poços e 

sistemas comunitários de abastecimento 

de água, muitas vezes pagando mais 

caro por menores quantidades de água, 

fato que realça ainda mais a inequidade 

entre os mais e menos favorecidos. 

Além disso, para que se possa tratar a 

água (purificar, desinfetar e proteger 

contra recontaminação), é impreterível 

que haja energia (geralmente 

eletricidade) constante, para que assim o 

processo de tratamento possa ser 

realizado, fato que raramente acontece 

na maioria dos países não 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Além do mais, é importante ter 

em mente que, problemas de qualidade 

de água persistem tanto nos países 

desenvolvidos, quanto nos em 

desenvolvimento. A baixa qualidade da 

água afeta diretamente as pessoas que 

dependem dessas fontes como principal 

suprimento, limitando ainda mais seu 

acesso (ou seja, disponibilidade de 

água) e aumentando os riscos à saúde 

relacionados à água (sem mencionar sua 

qualidade de vida geral). Logo, várias 

doenças relacionadas à água, como a 

cólera e a esquistossomose, continuam 

se proliferando em diversos países em 

desenvolvimento, onde, muitas vezes, 

apenas uma fração muito pequena das 

águas domésticas e urbanas são 

devidamente tratadas antes de sua 

liberação no ambiente (de acordo com 

pesquisa realizada pelo World Water 

Assessment Programme – WWAP – em 

2017). Os Estados considerados como 

"frágeis" são variáveis importantes 
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nessa situação uma vez que sua falta de 

legitimidade faz com que seus cidadãos 

se tornem vulneráveis a uma série de 

problemas, sendo um deles justamente a 

falta de acesso à água potável e 

saneamento. Mais de dois bilhões de 

pessoas vivem em países como esses, 

onde os resultados de fragilidade e não 

desenvolvimento são altos.  

Em um cenário cada vez mais 

globalizado, os impactos das decisões 

tomadas em relação à água vão além de 

uma região limitada, atravessando 

fronteiras e impactando outros lugares e 

pessoas. A degradação ambiental, o 

rápido crescimento populacional e 

urbanização, conflitos e os fluxos 

migratórios são os principais fatores 

enfrentados pela humanidade 

atualmente, atingindo mais gravemente 

aqueles que se encontram em situações 

vulneráveis. Na medida em que esses 

eventos ocorrem e afetam os recursos 

hídricos, a demanda por eles aumenta e 

os impactos das mudanças climáticas se 

tornam piores, o que consequentemente 

desencadeia conflitos pelo uso da água 

disponível.  

Desse modo, essas pessoas 

"deixadas para trás" precisam de uma 

representação adequada nas tomadas de 

decisão e nos processos políticos 

correntes diretamente ou através de 

organizações da sociedade civil. É nesse 

contexto em que a Agenda 2030 é 

pautada, exigindo uma renegociação das 

relações de poder em todos os níveis e 

uma representação equitativa desses 

grupos, com o intuito de impulsionar o 

fornecimento de serviços de saneamento 

e abastecimento de água. Proporcionar 

às pessoas em situações desfavorecidas 

a oportunidade de participar ativamente 

na implantação de soluções na questão 

da água pode levar a comunidades mais 

resilientes, principalmente para os 

grupos mais distantes dos centros de 

poder.  

Logo, vários fatores devem ser 

levados em conta quando o assunto é o 

acesso à água e ao saneamento seguro, 

como por exemplo, as dimensões 

sociais e culturais, que muitas vezes são 

responsáveis por gerar a discriminação 

(direta e indireta); uma boa governança, 

como a existência de estruturas 

institucionais inclusivas que priorizem o 

diálogo e a cooperação para assim 
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garantir que as políticas atinjam seus 

objetivos; dimensões econômicas, para 

que pessoas vulneráveis e 

desfavorecidas não tenham que pagar 

mais caro pelo serviço de abastecimento 

de água; contextos urbanos, tomando 

ciência das instalações hídricas e 

sanitárias, para que sejam cessadas as 

desigualdades substanciais entre os 

moradores que residem em favelas e os 

que residem em outros locais, onde os 

mais ricos desfrutam de altos níveis de 

serviço a baixo custo, enquanto os mais 

pobres pagam um preço elevado por um 

serviço de qualidade semelhante ou de 

menor qualidade; refugiados e pessoas 

deslocadas à força, uma vez que 

frequentemente enfrentam obstáculos 

para ter acesso a serviços básicos de 

abastecimento de água e saneamento; e 

moradores das zonas rurais, uma vez 

que a infraestrutura hídrica é 

extremamente escassa nessas regiões, 

fazendo com que milhões de pessoas 

também não tenham acesso aos serviços 

de água e saneamento. 

Ademais, outro problema 

importante abordado pelo relatório da 

UNESCO é a questão das águas 

subterrâneas: a exploração intensiva de 

águas subterrâneas; sua considerável 

retirada sob mineração de depósitos 

minerais e diferentes medidas de 

drenagem; como as atividades humanas 

impactam em sua qualidade e recursos, 

colocando em questão o problema do 

uso racional das águas subterrâneas 

como a principal tarefa a elaboração de 

bases científicas e técnicas de 

gerenciamento de recursos. Devido à 

contínua contaminação dos recursos 

hídricos superficiais, a importância das 

águas subterrâneas frescas vem 

crescendo ano a ano, em muitos países 

se tornando a principal fonte de 

abastecimento de água pública, tendo 

um papel extremamente significativo no 

equilíbrio do abastecimento de água 

potável e doméstica. 

Desse modo, é importante 

ressaltar que água subterrânea é um 

recurso importantíssimo não apenas 

para países em desenvolvimento, como 

para países desenvolvido também. Essa 

é considerada a principal fonte de 

abastecimento de água potável 

doméstica na maioria dos países 

europeus, sendo a base para o 

abastecimento de água em áreas rurais, 

pequenas e grandes cidades. Além 
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disso, o volume de captação de água 

subterrânea é utilizado principalmente 

por três setores, sendo eles: as 

comunidades (que utilizam como água 

potável), indústria  

autossuprida e agricultura. As 

comunidades tendem a ser os principais 

usuários de água subterrânea nos países 

desenvolvidos da Europa (incluindo a 

Rússia). A indústria é a principal 

exploradora em vários países 

industrializados (Coreia do Sul, Japão, 

Holanda, Noruega e, até 1980, URSS), e 

a segunda maior em outros países 

(Alemanha, Bélgica, França, Reino 

Unido, República Tcheca e ex-

Iugoslávia). A agricultura tende a ser, 

de longe, o explorador e usuário mais 

prolífico das águas subterrâneas, tanto 

no mundo desenvolvido (principalmente 

para a agricultura irrigada) quanto em 

quase todos os países em 

desenvolvimento fora da zona 

intertropical úmida: Arábia Saudita e 

Jamahiriya Árabe da Líbia (90%), Índia 

(89%), Tunísia (85%), África do Sul 

(84%), Espanha (80%), Bangladesh 

(77%), Argentina (70%), Estados 

Unidos da América (68%), Austrália 

(67%), México (64%), Grécia (58%), 

Itália (57%), China (54%) (de acordo 

com dados presentes no relatório 

Groundwater Resources of the World 

and Their Use da UNESCO). 

O esgotamento das águas 

subterrâneas pode ser resultado de 

fatores naturais e artificiais. As 

mudanças climáticas que causam 

alterações no volume de recarga das 

águas subterrâneas e mudanças no nível 

de descarga das águas subterrâneas 

devido ao desenvolvimento de 

processos neotectônicos são 

classificadas como fatores naturais. 

Diferentes atividades humanas, como a 

utilização de florestas, projetos 

hidrotécnicos, atração direta de águas 

subterrâneas para abastecimento e 

irrigação de água e atividades de 

mineração são classificadas como 

fatores artificiais. A exploração de 

campos de poços de água e o declínio 

do nível das águas subterrâneas são 

seguidos por mudanças no equilíbrio 

das águas subterrâneas que resultam na 

formação de áreas de esgotamento nos 

aquíferos explorados e, 

consequentemente, nos aquíferos 

adjacentes, o que pode resultar em uma 

mudança na direção do fluxo das águas 

subterrâneas e na transformação de 
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áreas de descarga em áreas de recarga. 

A exploração de águas subterrâneas 

altera não apenas as condições 

hidrogeológicas, que causam 

esgotamento, mas também afeta outros 

componentes do ambiente.  

Logo, sabendo-se que as águas 

subterrâneas representam 98% da água 

doce não congelada do mundo e que o 

seu uso aumentou significativamente 

nos últimos 50 anos devido à sua alta 

confiabilidade durante as épocas de 

seca, boa qualidade e custos de 

desenvolvimento geralmente modestos, 

é importantíssimo que acontecimentos 

como a crise hídrica de Ankgor sejam 

evitados a todo custo. O aumento 

significativo do turismo nos templo de 

Angkor Wat, somado a uma população 

crescente no Camboja, acarretaram a 

escassez da água, o que levou as 

autoridades locais a explorarem 

indevidamente as águas subterrâneas da 

região e fez com que os níveis dos 

lençóis freáticos baixassem 

perigosamente. A província de Siem 

Raap se depara atualmente com um 

déficit anual de cerca de 300 milhões de 

metros cúbicos de água, logo fazendo 

com que o órgão responsável pelo 

abastecimento de água retire todos os 

dias, aproximadamente, 27,9 mil metros 

cúbicos de águas subterrâneas para uso 

doméstico e, além disso, as águas 

subterrâneas da região também sofrem 

com bombas privadas de hotéis e outras 

atividades comerciais, que prejudicam 

mais ainda os níveis dos lençóis 

freáticos, fazendo assim, com que a 

região enfrente uma terrível crise 

hídrica. Assim é imprescindível que 

haja a promoção de medidas que 

abordem os princípios do 

gerenciamento sustentável dos recursos 

hídricos subterrâneos, abordando 

métodos para o desenvolvimento sólido, 

exploração e proteção dos recursos 

hídricos subterrâneos, desenvolvendo 

novos mapas de recursos subterrâneos e 

fortalecendo a política de governança 

das águas subterrâneas e os direitos dos 

usuários da água em situações de 

emergência. 

Isso posto, é importante ter em 

mente que água para todos é essencial 

para erradicar a pobreza, construir 

sociedades pacíficas e prósperas e 

reduzir a desigualdade. Sendo assim, é 

fundamental que haja adaptações de 

abordagens, tanto políticas quanto 
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práticas, para abordar as causas da 

exclusão e da desigualdade, para assim 

ser possível garantir a disponibilidade e 

o gerenciamento sustentável da água e 

saneamento para todos. Ampliar os 

serviços de fornecimento de água 

potável de qualidade e de saneamento 

seguro diminuirá significativamente as 

mortes por doenças relacionadas à água, 

além de aliviar a carência de recursos 

em países em desenvolvimento. 

Ampliar esses serviços também fará 

com que em vez de as meninas 

passarem horas de seu dia coletando 

água, possam frequentar escolas, 

aumentando assim o nível da educação. 

Esses objetivos são totalmente 

alcançáveis, desde que haja vontade 

coletiva de fazê-lo. 

 

RESOLUÇÕES ANTERIORES 

Foram diversos os esforços da 

comunidade internacional para 

combater problemas como a escassez de 

água e a falta de acesso a serviços 

básicos de saneamento, mas o principal 

plano de ação foi o ambicioso “Water 

for Life”. Esse plano estabeleceu, em 

2003, que a década de 2005 a 2015 seria 

década da água, onde a ONU faria seus 

melhores esforços para tornar 

problemas relacionados à água uma 

prioridade na pauta das discussões 

internacionais. 

 Durante esses dez anos, a ONU 

conseguiu não apenas incentivar a 

maioria dos países que a compõem a 

adotar políticas e medidas que 

mitigaram problemas relacionados à 

água, tornando o recurso mais acessível 

a milhões de pessoas, mas trabalhou de 

forma inteligente para democratizar as 

discussões acerca do tema – através de, 

por exemplo, redes sociais – e 

documentar com mais eficácia as 

consequências da sua escassez para 

comunidades menos favorecidas ao 

redor do mundo. 

 Além desse esforço mais 

recente, a pauta da água já havia sendo 

trabalhada há décadas, desde 1977, na 

Conferência das Nações Unidas Sobre a 

Água, passando pela década de 1980, 

que foi determinada a “Década 

Internacional da Água Potável e do 

Saneamento”, até os anos 1990, década 

da conferência Rio-92 e de diversos 

esforços para o incentivo de práticas 

sustentáveis. 
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 O período pós-2015, no entanto, 

está sendo um momento crítico na luta 

pelo acesso à água e ao saneamento, 

pois duas determinações muito 

importantes na luta contra as mudanças 

climáticas e pela sustentabilidade 

surgiram nesse ano: o Acordo de Paris e 

os ODSs (Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável) da 

Agenda 2030.  

 

PANORAMAS 

Região Árabe 

A região árabe é a mais 

complexa em relação aos seus recursos 

hídricos. Segundo dados recentes da 

AQUASTAT (sistema global de 

informações sobre água e agricultura da 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura - FAO), a 

quantidade total de recursos hídricos 

renováveis para o mundo costuma ter 

em média 7.453m³ por pessoa ao ano, já 

na região árabe, esse número cai para 

736m³. Essa quantidade vem 

diminuindo cada vez mais por conta das 

mudanças climáticas e pelo aumento da 

população, fazendo com que haja a 

escassez de água subterrânea e a perda 

de terras aráveis para a produção 

agrícola. Em toda região árabe, 9% da 

população total carecia de um serviço 

básico de água potável em 2015, onde a 

maior parte vivia em áreas rurais. É na 

área rural onde os países menos 

desenvolvidos sofrem ainda mais a 

diferença de equidade no que diz 

respeito a garantir o acesso aos serviços 

básicos de abastecimento de água e 

saneamento. Segundo dados da OMS, 

na Mauritânia, somente 45% da 

população rural recebem os serviços 

básicos de água potável contra 85% da 

população urbana, assim como no 

Iêmen, onde 63% da população rural 

recebem esses serviços, e no Sudão, 

73% versus 51% em 2015, e 

provavelmente não houve melhora 

devido aos conflitos vigentes. Em 

Marrocos, o acesso a serviços básicos 

de água nas áreas urbanas atinge 96%, 

contra 65% nas partes rurais do país. 

Segundo a UNESCWA (The United 

Nations Economic and Social 

Commission for Western Asia - 

Comissão Econômica e Social das 

Nações Unidas para a Ásia Ocidental), 

no fim de 2016, 41% das pessoas 

deslocadas internamente em todo o 

mundo habitavam na região árabe. O 
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acesso humanitário tem sido um desafio 

significativo, com aproximadamente 4,9 

milhões de pessoas vivendo em áreas de 

difícil acesso, incluindo quase um 

milhão em áreas sitiadas. Países menos 

desenvolvidos da região árabe como 

Iêmen, Somália e Sudão (o país que 

abriga o maior número de deslocados 

internos entre os PMD árabes, com mais 

de 3,3 milhões no fim de 2016) 

persistem em altos níveis de 

deslocamento interno devido a esses 

problemas de conflitos e violência. 

Além disso, problemas climáticos 

ajudaram no deslocamento dessas 

pessoas.  

 Com os conflitos internos 

vigentes na região árabe, conseguir 

acesso aos serviços básicos de água se 

torna um desafio, ainda mais se a 

estrutura hídrica for danificada ou 

propositalmente destruída, o que 

acontece em países como Iraque, Líbia, 

Palestina, Somália, Sudão, República 

Árabe da Síria e Iêmen. Não apenas os 

reservatórios de água, instalações de 

tratamento e redes de distribuição são 

afetados por conflitos militares, 

ocupação por forças estrangeiras ou 

bombas, mas também as instalações de 

tratamento de águas residuais e redes de 

irrigação são destruídas durante 

incursões militares. A instalação e 

manutenção das instalações de água 

também são limitadas durante períodos 

de insegurança e ocupação, que afetam 

a disponibilidade de combustível para 

bombear água, como no Iêmen, a 

importação de peças de reposição, como 

na Palestina, ou o acesso de 

funcionários para operar a água.  

De acordo com a UNESCWA, 

mesmo antes do atual conflito no 

Iêmen, esperava-se que sua capital 

Sana'a secasse devido às pressões da 

população e aos padrões insustentáveis 

de produção e consumo, onde 

especialistas projetavam que, se essas 

tendências continuassem até 2025, os 

4,2 milhões de habitantes projetados da 

cidade se tornarão refugiados aquáticos, 

obrigados a fugir de seu árido lar para 

terras mais úmidas. Em vista disso, o 

Iêmen sofre constantemente com surtos 

de cólera, por conta da falta de água 

para saneamento e higiene seguros e 

escassez extrema de água causada pelo 

esgotamento das águas subterrâneas e 

por preocupações com a qualidade. 

Segundo o Comitê Internacional da 
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Cruz Vermelha (CICV) 1 em cada 200 

iemenitas é suspeito de ter sido 

infectado com cólera em junho de 2017. 

A assistência humanitária tem 

laços cada vez mais fortes com o 

trabalho de desenvolvimento destinado 

a fornecer instalações permanentes de 

abastecimento de água e saneamento em 

campos de refugiados, assim como em 

assentamentos informais. Isso às vezes 

causou conflitos e tensões com as 

comunidades anfitriãs, que muitas vezes 

não têm acesso igual aos serviços de 

água do que aqueles servidos por essas 

organizações. Foi dada atenção 

adicional a esse problema nos últimos 

anos, com governos, doadores e 

agências humanitárias reconhecendo 

que não deixar ninguém para trás 

significa servir refugiados e deslocados 

internos, bem como comunidades 

anfitriãs.  

Ásia e Pacífico  

Devido à baixa disponibilidade 

de água e à captação insustentável de 

água subterrânea, 29 dos 48 países da 

região asiática e do pacífico se 

qualificaram como inseguros de água; 

sete dos 15 países com as maiores 

extrações anuais estimadas de água 

subterrânea estão na Ásia e no Pacífico. 

Segundo a UNESCAP (Comissão 

Econômica e Social das Nações Unidas 

para a Ásia e o Pacífico), o aumento da 

demanda por irrigação para a agricultura 

levou a um estresse severo nas águas 

subterrâneas em algumas áreas, 

especialmente em duas das principais 

cestas de alimentos da Ásia - a planície 

do norte da China e o noroeste da Índia. 

Muitas cidades grandes e médias da 

região enfrentam o risco de escassez de 

água, devido a sistemas de 

abastecimento de água antigos e 

infraestrutura inadequada para colher e 

armazenar água da chuva. De acordo 

com a Comissão, os altos níveis de 

poluição da água pioram a situação em 

termos de disponibilidade de água 

potável, causados pelas taxas 

alarmantes de águas residuais não 

tratadas liberadas nos corpos d'água de 

superfície - 80% a 90% na região da 

Ásia e Pacífico - e altos níveis de 

contaminação química na água de 

escoamento em algumas áreas, esses 

fatores são agravados pelos efeitos das 

mudanças climáticas e pelos impactos 

de desastres.  
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 Há grandes disparidades sub-

regionais a serem observadas: enquanto 

89% das áreas urbanas do leste e 

sudoeste da Ásia têm acesso a serviços 

de água potável gerenciados com 

segurança, na Ásia Central e do Sul essa 

proporção cai para 61%, de acordo com 

a OMS. Os países sem litoral enfrentam 

situações mais significativas para 

garantir o acesso à água potável e ao 

saneamento para todos, com 30% da 

população vivendo em países em 

desenvolvimento sem litoral e sem 

acesso à água potável em 2015 

(OCDE).  

 Disparidades semelhantes 

também são observadas nas áreas 

urbanas e rurais. Desde 2000, a 

proporção de pessoas com acesso ao 

saneamento básico em áreas rurais 

aumentou em 0.8% ao ano, e em áreas 

urbanas em 0.5%. Isso se dá por conta 

do aumento da população urbana, que 

dobrou desde 1950, e dos problemas 

que as cidades enfrentam em 

desenvolver uma melhor infraestrutura 

para que os serviços básicos de água e 

saneamento sejam atendidos. Essa 

desigualdade entre a zona urbana e a 

rural varia nas regiões da Ásia e do 

Pacífico. Nas cidades, são as 

populações urbanas pobres que são 

deixadas para trás.  

 Além disso, as áreas rurais e 

algumas sub-regiões testemunham 

práticas insustentáveis e acesso desigual 

à água de irrigação, com impactos em 

termos de produtividade agrícola e 

redução da pobreza, uma vez que 

muitos dos pobres rurais dependem da 

agricultura para sua subsistência. 

Também estão em jogo na região 

problemas de gênero em termos de 

acesso à água potável e saneamento. 

Mulheres e meninas são 

tradicionalmente responsáveis pelo 

abastecimento doméstico de água e 

saneamento em muitos países, ao 

mesmo tempo em que são 

particularmente afetadas pela falta de 

disponibilidade de serviços de 

saneamento em termos de saúde e 

segurança. 

 Outro problema que vem 

impactando os serviços de saneamento, 

fornecimento de água e higiene, são os 

desastres. Na Ásia e no Pacífico, a 

região mais propensa a desastres do 

mundo, os de origem natural estão se 

tornando mais frequentes e intensos, e o 
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risco de desastres está superando a 

resiliência. Também é um desafio 

significativo providenciar serviços 

adequados para as áreas que recebem 

pessoas que foram deslocadas de locais 

atingidos por desastres. A magnitude 

desses deslocamentos é alta na Ásia e 

no Pacífico, com respectivamente 4,4 

milhões e 1,2 milhão de pessoas 

deslocadas internamente na República 

Popular da China e Índia em 2017 

devido a inundações e 2,5 milhões de 

pessoas nas Filipinas devido a tufões. 

Essas cidades na Ásia e no Pacífico, 

com mais de 50% dos residentes 

urbanos vivendo em zonas costeiras, são 

mais vulneráveis aos desastres 

ambientais e às mudanças climáticas.  

 Melhorar os serviços de água e 

saneamento é, portanto, essencial para o 

acesso aos mesmos serem mantidos em 

situações climáticas incertas. O 

planejamento de redução de riscos em 

casos de desastres, juntamente com 

investimentos associados é fundamental 

para compreender as necessidades 

vigentes e futuras.  

 

 

Europa e América do Norte 

Milhões de pessoas nessas 

regiões bebem água contaminada. 

Dados a partir de 2015 apontam que 57 

milhões de pessoas não têm acesso à 

água encanada em casa, 21 milhões de 

pessoas que ainda não têm acesso aos 

serviços básicos de água potável e 36 

milhões fazem o uso de saneamento 

inseguro. Segundo a OMS, é estimado 

que 14 pessoas morram diariamente de 

doenças diarréicas devido à água, 

saneamento e higiene inadequados. E é 

especialmente nas zonas rurais em que 

esses serviços se tornam mais 

inacessíveis. Por exemplo, nas regiões 

da Ásia Central e do Cáucaso, 72% das 

pessoas não têm acesso a serviços 

básicos de água e 95% das que usam 

água de superfície vivem em áreas 

rurais.  

 Embora a situação de grande 

parte da população da Europa Oriental, 

Cáucaso e Ásia Central seja 

particularmente grave, muitos cidadãos 

da Europa Central e Ocidental, 

juntamente com a América do Norte, 

também sofrem com a falta de água e 

com o acesso desigual aos serviços de 

água e saneamento. A desigualdade está 
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fortemente associada com as diferenças 

socioculturais, o contexto geográfico e 

os fatores socioeconômicos.  

 As Partes do Protocolo sobre 

Água e Saúde da Comissão Econômica 

das Nações Unidas para a Europa e o 

Escritório Regional da OMS para a 

Europa comprometeram-se a garantir 

acesso equitativo à água potável segura 

e saneamento adequado por meio da 

adesão ou ratificação do protocolo. De 

fato, o protocolo exige que suas partes 

garantam o acesso à água e ao 

saneamento para todos e, 

especificamente, promovam o acesso 

equitativo à água e ao saneamento "para 

todos os membros da população, 

especialmente aqueles que sofrem uma 

desvantagem ou exclusão social". Desde 

2011, o Protocolo sobre Água e Saúde 

desenvolveu ferramentas e realizou 

atividades nacionais para apoiar os 

países em seus esforços para melhorar o 

acesso equitativo à água e ao 

saneamento.  

 

América Latina e Caribe  

Os governos dos países da 

América Latina e do Caribe há muito 

reconhecem a importância do 

abastecimento de água e saneamento 

como fator vital para a preservação e 

melhoria da saúde, mas milhões de 

pessoas na região ainda não têm uma 

fonte adequada de bebida e ainda 

sofrem com a falta de instalações 

seguras e decentes para a disposição de 

seus excrementos. Em 2015, 65% da 

população da América Latina e do 

Caribe tinham acesso a serviços de água 

potável gerenciados com segurança, 

mas apenas 22% a serviços de 

saneamento gerenciados com segurança. 

No mesmo ano, 96% usavam pelo 

menos um serviço básico de água e 86% 

pelo menos um serviço de saneamento 

básico (de acordo com dados da 

OMS/UNICEF, 2017). 

A parte da população que não 

tem acesso nem aos serviços básicos de 

água e nem ao saneamento precisa 

adotar soluções alternativas para isso, 

como, por exemplo, poços individuais, 

conexões ilegais à rede de água, 

fornecedores de água ou tirar água 

diretamente dos rios e lagos e, também, 

tem de recorrer a latrinas e defecação a 

céu aberto como alternativa de 

“saneamento”. Várias dessas opções são 
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caras para a população local e/ou não 

garantem necessariamente que a água 

seja segura para beber. Portanto, essas 

“soluções” estão associadas a riscos 

significativos à saúde e, no caso do 

saneamento, são uma das principais 

fontes de poluição da água. 

A maioria das pessoas sem 

acesso a serviços de abastecimento de 

água e saneamento pertence a grupos de 

baixa renda e vive em áreas rurais. 

Logo para que essas regiões do 

globo possam alcançar os objetivos do 

ODS 6, para que ninguém fique para 

trás, elas precisarão seguir alguns 

princípios básicos mínimos para realizar 

os direitos humanos à água e ao 

saneamento. 

 

África Sub-Saariana  

De acordo com dados da 

UNDESA (Department of Economic 

and Social Affairs - Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais das 

Nações Unidas),  de 2017, a população 

mundial era de quase 7,6 bilhões 

(2017), dos quais 17% vivem na África 

(1,3 bilhão). A taxa de pobreza, como a 

parcela de pessoas que vive com menos 

de US$ 1,90 por dia em 2011, paridade 

internacional do poder de compra 

(PPC), caiu de 57% em 1990 para 43% 

em 2012. No entanto, devido ao 

crescimento populacional, o número de 

pobres aumentou de 280 milhões em 

1990 para 330 milhões em 2012 

(segundo dados apurados em 2016). 

Além disso, a redução da pobreza tem 

sido mais lenta em países frágeis e há 

uma enorme lacuna entre as áreas 

urbanas e rurais, bem como entre as 

sub-regiões. 

A escassez periódica e crônica 

de água representa um grande desafio 

no caminho para o desenvolvimento da 

África Subsaariana. A falta de 

infraestrutura de gestão da água 

(escassez econômica de água), em 

termos de armazenamento e 

fornecimento de suprimentos, bem 

como de serviços aprimorados de água 

potável e saneamento, desempenha um 

papel direto na persistência da pobreza 

(de acordo com dados da FAO, Food 

and Agriculture Organization - 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura - 2016). A 

irrigação é fortemente dependente das 
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águas subterrâneas e as evidências 

sugerem que vários aquíferos estão 

sendo esgotados: um estudo da 

Administração Nacional de Aeronáutica 

e Espaço dos Estados Unidos (NASA) 

(2015) relatou que oito grandes 

aquíferos da África experimentaram 

pouco ou nenhum reabastecimento para 

compensar a água saques entre 2003 e 

2013. 

Atingir as metas do ODS 6 na 

África será um desafio muito difícil de 

ser enfrentado, visto que o acesso à 

água potável gerenciada com segurança, 

saneamento seguro e instalações de 

lavagem das mãos está entre os mais 

baixos do mundo. Em 2015, apenas 

24% da população da África 

Subsaariana tinha acesso à água potável 

(segundo dados da OMS/UNICEF, de 

2017). No mesmo ano, o acesso médio 

aos serviços de saneamento básico na 

África Subsaariana foi de apenas 28%. 

As pessoas que não dispunham de um 

serviço de saneamento básico tinham 

acesso a instalações sanitárias limitadas 

e precárias, como latrinas de poço sem 

laje ou plataforma, latrinas suspensas, 

de balde (31%) ou praticavam 

defecação a céu aberto (23%). E, além 

disso, apenas três países da África 

Subsaariana tinham dados para estimar 

o acesso ao saneamento gerenciado com 

segurança, sendo esses: Senegal (24%), 

Somália (14%) e Níger (9%). Em 34 

dos 38 países africanos com dados, 

menos de 50% da população possuía 

instalações básicas de lavagem das 

mãos em suas casas. De todos os 

africanos subsaarianos que tinham 

instalações básicas de lavagem das 

mãos, três em cada cinco viviam em 

áreas urbanas. 

Desse modo, um dos caminhos 

que devem ser seguidos pela África para 

conseguir enfrentar seus problemas é 

principalmente investir na educação. Se 

a igualdade de oportunidades, educação 

e treinamento adequados forem 

garantidos, a contribuição intelectual 

que pode vir dessa população em 

crescimento pode ajudar a África a 

seguir o caminho para alcançar os ODSs 

6. 

CONSIDERAÇÕES  

● Quais medidas podem ser 

tomadas por seu país, tanto 

internamente, quanto externamente, 
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para ajudar a não deixar ninguém para 

trás? 

● Quais atitudes podem ser 

tomadas por seu país para garantir o 

acesso à água potável e saneamento 

seguro para toda sua população? 

● Seu país faz grande uso das 

águas subterrâneas disponíveis em seu 

território? Se sim, em que condições se 

encontram as águas subterrâneas de seu 

país? A exploração é feita legal ou 

ilegalmente? 

● Sabendo-se que a baixa 

qualidade da água afeta diretamente as 

pessoas, aumentando os riscos à saúde, 

fazendo com que doenças relacionadas 

à má qualidade da água, como a cólera e 

a esquistossomose, proliferem-se, quais 

medidas são tomadas por seu país para 

que isso seja evitado? E, caso esse fato 

seja um grande problema em seu país, 

quais outras medidas podem ser 

tomadas para que isso seja contido? 

Além disso, caso seu país não enfrente 

esse tipo de problema, o que ele pode 

fazer para ajudar os países que 

enfrentam esse problema? 

● Visto que as zonas rurais são 

majoritariamente as mais afetadas em 

relação ao acesso à água em diversos 

países, aponte medidas para que os 

indicadores desses serviços básicos 

sejam relevantes em relação aos das 

zonas urbanas.  

 

DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL (DPO) 

O Documento de Posição Oficial, em 

todos os Organismos Internacionais que 

não são militares devem seguir o 

seguinte padrão: 

● Fonte: Times New Roman; // 

Tamanho: 12; // Folha: A4; 

● Texto em cor: Preta; 

● Espaçamento: Simples; 

● Espaço Antes e Depois: 0 pt; 

● Margens: Superior, Esquerda, 

Inferior e Direita – 2 cm; 

● Brasão de Armas ou Emblema 

Nacional do país no Canto 

Superior Direito – no caso de 

Comitês que não são países, e 

sim representantes, utilizar 

apenas o logo do Comitê no 

Canto Superior Esquerdo; 

● Logo do Comitê no Canto 

Superior Esquerdo, no caso de 

não haver um logo, será 

permitido o uso da Bandeira do 

Comitê ou no caso de ser um 
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Gabinete Presidencial, utilizar o 

brasão de armas do país; 

● Nome oficial do país, entre o 

emblema/brasão do país e o logo 

do comitê, centralizado, em 

negrito e caixa-alta; 

● Assinatura do(s) delegado(s) no 

Canto Inferior Direito, em cima 

de uma linha em que abaixo está 

indicado o cargo oficial (ex.: 

Embaixador, Chefe de Estado, 

etc.); 

● O nome deve ser o real do 

representante junto ao órgão. 

Caso essa informação não esteja 

disponível o aluno pode colocar 

seu próprio nome; 

● O DPO deve ter apenas 1 

página. 
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