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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

Hadassa Bisi- Diretora de Comitê

Saudações, senhoras e senhores delegados! Meu nome é Hadassa Bisi e sou a

Diretora do ONU Habitat (2023)! Nos dias em que estaremos juntos, terei 21 anos e estou

no sexto período de Relações Internacionais. Nasci e morei em Juiz de Fora - Minas Gerais

até 2018, ano em que fiz vestibular, e hoje vivo em Belo Horizonte para estudar na PUC

Minas. Minha trajetória no MINIONU começou como delegada, participando do projeto

durante os três anos do Ensino Médio.

Já na graduação, tive o prazer de compor a equipe do MINIONU 20 anos na Cúpula

dos Presidentes Sul-Americanos (2000-2004), que discutiu integração sul-americana, como

voluntária, onde criei um forte sentimento de pertencimento em relação à América Latina.

Isso me levou a ser Diretora Assistente da Comission on the Status of Woman (2018), que

discutia a violência contra a mulher na América Latina. Com a pandemia de COVID-19, o

CSW ficou impossibilitado de acontecer no formato planejado em um primeiro momento, me

levando a participar da organização do MINIONU Plural.

Nesta minha sexta participação no MINIONU, estou muito feliz de estar à frente da

ONU Habitat, um comitê que surgiu no meu coração enquanto ainda delegada a partir de um

momento de epifania. Foi através da leitura de uma reportagem na revista Radis, da Fiocruz,

que eu descobri que o direito à água compunha a lista dos Direitos Humanos e que me dei

conta que dentro de uma mesma cidade há mansões com grandes piscinas e também

bairros inteiros sem água segura para beber, ou mesmo tratamento de águas residuais.

Assim, creio que é mais do que urgente pensar a situação de estresse hídrico pela qual

muitos centros urbanos já estão passando, com tendência ao agravamento, e,

principalmente, pensar a atuação das cidades na resolução de problemas práticos. Nesse

sentido, espero que possamos crescer e nos desenvolver como seres empáticos e sensíveis

nesse longo processo, de modo que possamos impactar a sociedade com as nossas

vivências e aprendizados. Juntos, vamos crescer e aprender muito! Um forte e fraterno

abraço, e até outubro!

Luana Paris - Diretora Assistente

Senhoras e senhores delegados, olá! Meu nome é Luana Paris e é com muito prazer

e entusiasmo que acompanharei vocês como Diretora Assistente na experiência do ONU

Habitat nesse 22º MINIONU. Estudo Relações Internacionais na PUC Minas e estou
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cursando o 6º período. Moro em Belo Horizonte desde 2014 e, antes disso, passei por

outras 5 cidades - não sou mineira de nascença, mas me considero de coração.

No ano passado, tive a oportunidade de participar do MINIONU pela primeira vez,

como voluntária na UNICEF (2019), o comitê em espanhol da edição. Apesar de ter passado

meu ensino médio no mundo das simulações, esse primeiro contato com o projeto, ainda

que virtual, foi incrível e me relembrou porque valorizo iniciativas como essas e porque fico

tão contente em colaborar com elas! Por isso, estou muito animada para conhecer vocês,

acompanhar os debates, aprender muito e me divertir.

A ONU Habitat dessa edição traz um tema que me interessa muito, já que cada vez

as vivências urbanas e o acesso a direitos básicos ganham mais destaque, assim como a

cooperação entre cidades. Por isso, sei que todos os esforços voltados para a construção

desse comitê para vocês serão de grande valia e que todos vamos aproveitar muito!

Jade Resille - Diretora Assistente

Olá, senhoras e senhores delegados, espero que estejam todos bem! Meu nome é

Jade Resille e é com muito orgulho que sou diretora assistente da ONU Habitat da 22ª

edição desse projeto tão importante e essencial que é o MINIONU. Sou graduanda de

Relações Internacionais, tenho 20 anos e durante a simulação estou cursando o 6º período.

Eu sou de Diamantina-MG, mas mudei para Belo Horizonte em 2019 para acompanhar

meus estudos na PUC Minas.

Esta será minha segunda participação no MINIONU. No ano passado, eu fui

voluntária no comitê de Crise e Intervenção e, ao final da edição, eu me senti muito

realizada por ter ajudado e contribuído na execução de três comitês específicos: OEA

(2021); UNICEF (2016); AGNU (2020). Porém, senti que não tinha me aproximado tanto dos

temas dos comitês. Por isso, neste ano eu quis participar como diretora assistente dentro de

um comitê, para ter mais experiência dentro da simulação e ter um contato maior com as

demais diretoras e os delegados.

Eu vejo a ONU Habitat (2023) como um local de reflexões, no qual vamos pensar,

questionar, buscar caminhos para igualdade, ensinar e aprender uns com os outros. Acredito

que isso seja o mais valioso dentro do MINIONU, pois, ao mesmo tempo que estamos

debatendo e aprendendo sobre um assunto de suma importância, que é o acesso a água e

saneamento básico nas cidades, este também é um lugar de refúgio e de perspectiva de

esperança. Espero que possam aproveitar ao máximo essa experiência incrível, e que esse

projeto faça tanta diferença na vida de vocês quanto fez na minha. Estou muito feliz e

ansiosa para conhecer vocês, e até breve!
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Esta parte do guia apresentará o tema “acesso e manejo sustentável da água e

saneamento básico em centros urbanos”. Uma vez que são diversas questões embutidas

em uma, este tópico será dividido em subtópicos, para que seja mais didático. Em cada um

desses subtópicos, há conceitos que devem ser compreendidos e internalizados por vocês,

senhores delegados.

O tópico 2.1 não à toa leva o nome da famosa obra do geógrafo Milton Santos, pois,

neste tópico, discutiremos algumas reflexões do autor sobre o processo de urbanização,

principalmente no chamado Terceiro Mundo, e o surgimento da pobreza nesse contexto. No

tópico 2.2, avançaremos em nossa discussão para compreender a problemática do

saneamento e da água em centros urbanos, suas consequências e a relação com a

pobreza.

2.1. Pobreza Urbana

Para entender as questões que permeiam a problemática da água e saneamento, é

imprescindível que antes se entenda o problema da pobreza. Este é um problema geral e

que atinge principalmente os países de industrialização tardia, pois “a urbanização

galopante que estes [...] conhecem é acompanhada pela expansão, a um ritmo igual, da

expansão da pobreza, mesmo que esta se apresente de forma particular e específica em

cada país e nas diferentes cidades de um mesmo país” (SANTOS, 1978, p. 19).

Nos países que passaram pela Primeira Revolução Industrial, o processo de

urbanização aconteceu de forma gradativa e orgânica, acompanhada de uma modernização

agrícola e de criação de animais, que permitiu a transferência de pessoas do campo para a

cidade, ou seja, da área rural para a urbana. Com esse movimento gradativo, houve tempo

hábil para uma lenta estruturação e mudança das cidades, melhorando a infraestrutura

urbana conforme a população se expandia (SILVA, 2014).

Nos países de industrialização tardia, por sua vez, o processo de urbanização se

inicia de forma mais intensa após a Segunda Guerra Mundial de forma rápida, desuniforme,

não-planejada e muito concentrada espacialmente. Isso culminou na chamada

metropolização, pois, com a incapacidade dos centros urbanos pequenos e médios de criar

empregos suficientes, o deslocamento de milhões de pessoas foi forçado, principalmente

para as grandes cidades. Ainda assim, estas são incapazes de absorver os migrantes em

seu mercado de trabalho. O desemprego, além de forçar as pessoas ao subemprego e

economia informal, privam milhares de pessoas de possuir moradia digna, e acesso ao

saneamento e à água (SILVA, 2014).
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Repare que aqui foram empregados os termos ‘países que passaram pela primeira

revolução industrial’ e ‘países de industrialização tardia’, pois, ao falar sobre teorias que

discorrem sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, “são apresentadas diretrizes

para a correção das desigualdades tendo um crescimento baseado no modelo de países já

industrializados” (SANTOS, 1978). No entanto, esse modelo de crescimento baseado

nesses países, de certo modo, contribuiu para o atraso do estudo das causas da pobreza,

bem como a resolução da problemática, mantendo ou agravando a questão da desigualdade

e da pobreza. Isso se dá porque, segundo Milton Santos (1978), esse modelo não

contempla as características e especificidades dos países de industrialização tardia.

Para fins metodológicos, usaremos o termo “Norte Global” e “Sul Global” para

descrever essa relação de hierarquia nas relações entre esses países (MENESES, 2008).

Portanto, cabe a nós aqui a ideia de pensar os problemas dos chamados

“subdesenvolvidos” através do seu próprio olhar e visar a troca de experiências e a

cooperação entre semelhantes em prol de um ganho conjunto, que leve em conta as

particularidades necessárias. No mapa abaixo, é possível identificar o Norte Global na cor

laranja e o Sul Global na cor vermelha, separados por uma linha.

Imagem 1 - Divisão entre Norte e Sul Global

Fonte: (COOPERAÇÃO... , 2019)

Ao trazer a discussão e a problemática sobre o modelo de “desenvolvimento” falado no

parágrafo anterior para as cidades, é comum pensar a pobreza urbana como um fenômeno

limitado ao fenômeno das favelas, e também que pobreza é algo que pode ser medido.

O Banco Mundial mede a pobreza de uma forma quantitativa que leva em

consideração a renda per capita diária, estando abaixo da chamada Linha de Pobreza quem

vive com menos de U$1,90 por dia (O QUE…, 2021). No entanto, é preciso dar um passo

para além do senso comum e perceber que a pobreza é uma situação absoluta em si
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mesma e que não pode ser pensada de forma estatística ou numérica, nem mesmo pensada

de forma relativa, que uma pessoa é pobre em relação a outra ou que um país é pobre em

relação ao outro, por exemplo. O termo ‘pobreza’ não é só um estado de privação material,

é também um modo de vida. Portanto, para as nossas discussões, tomaremos a pobreza

não só como uma categoria econômica, mas também como categoria política. Assim,

associando essa visão quantitativa e qualitativa, é possível ter uma visão mais holística

sobre o que são pessoas pobres.

Mas, o que é pobreza pensada politicamente? Nesse viés, a pobreza não é uma

situação financeira, mas uma resultante “de escolhas políticas que fazem das pessoas

pobres cada vez mais pobres, pela dificuldade de terem acesso aos bens e serviços que

deveriam ser assegurados para todos os habitantes da cidade” (SANTOS, 1978). Nesse

contexto, podemos pensar em grupos que são historicamente alvo desses processos

políticos de exclusão ao acesso de bens e direitos, como por exemplo, no Brasil, as pessoas

pretas que, após a abolição da escravidão, foram alvo dessa escolha política que nega às

pessoas direitos (SANTOS, 1978).

Embora a compreensão da pobreza dessa maneira nos leve a pensar que, para que

a universalização do acesso à água e saneamento ocorra, bastam novas leis, é preciso

perceber a interdisciplinaridade do problema. Por isso, há uma urgência por um conjunto de

ações vindas dos campos tecnológicos-científicos e das Ciências Sociais, em consonância

com essas leis (OLIVEIRA; SOARES, 2020). No próximo tópico deste Guia de Estudos,

exploraremos mais a fundo mais questões que, além da pobreza, devem ser contornadas

para garantir o acesso à água.

2.2 A problemática do saneamento e da água em centros urbanos

Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) reconheceu formalmente

o direito à água e saneamento, e a necessidade desses recursos como um direito humano

fundamental (UNGA, 2010), sendo dever dos Estados assegurar “água potável segura,

limpa, acessível e a custos razoáveis e saneamento para todos” (UNO-IDFA, 2011, p. 3). A

água é, indubitavelmente, a base para que uma série de outros itens da lista de Direitos

Humanos na ONU seja concretizada, como o direito à vida, direito a uma alimentação

adequada e o direito à saúde. Assim, podemos refletir e perceber que a falta de acesso à

água e ao saneamento não é um problema que se finda em si mesmo, mas que acarreta

uma série de prejuízos à vida de quem tem essa privação (UNGA, 2010).

Existe mais de um conceito de saneamento básico e cada país adota o mais

adequado para si. Neste comitê, quando falamos de saneamento e água potável, é

importante ter claro em mente que está dizendo respeito ao conceito legal brasileiro,
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adotado desde 2007, com a edição da Lei 11.445, em que saneamento é o abastecimento

de água potável, o manejo de água de chuvas, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza

urbana e o manejo de resíduos sólidos. Ou seja, nessa visão, é o saneamento que viabiliza

o acesso à água segura para beber. Essa será a função do saneamento como o alvo das

discussões, tendo em vista que pensar o tratamento dessa água exige que pensemos sobre

coleta e tratamento de esgoto, bem como pensar o manejo sustentável passa por refletir

sobre o uso de água de chuvas e outras tecnologias. Ou seja, por mais que o foco seja o

acesso à água segura para beber, o saneamento em seu sentido completo é a base para

tudo.

Tendo dito isto, o problema da água é um problema global, que deve ser tratado com

urgência, uma vez que não se limita apenas ao espaço urbano (foco das discussões deste

comitê), mas também ao espaço rural. Segundo a ONU Habitat, até o ano de 2015, cerca de

2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não tinham acesso a saneamento básico,

tanto no meio urbano quanto no rural (UN HABITAT, 2020). Além disso, segundo o Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 40% das pessoas do mundo sofrem

com a escassez de água, no meio urbano e rural. A situação é ainda mais grave se

pensarmos que a previsão é que, em 2050, uma em cada quatro pessoas será afetada pela

carência de água. Assim, indubitavelmente, essa situação se estende a áreas rurais e

urbanas, permeadas por questões específicas de cada espaço, com problemas distintos ao

redor do mundo e soluções radicalmente diferentes.

A preocupação no que concerne a correlação entre o problema da água e aos

centros urbanos, especificamente, é ainda mais importante considerando que, até o ano de

2020, 55% da população mundial vivia em cidades, e é projetado que, até 2050, a

porcentagem cresça para 70%. Além disso, estima-se que, até o ano de 2030, 9% da

população mundial viverá em megacidades1, onde o estresse hídrico é mais presente

(GAETE, 2020; TESCH, 2017). Ademais, ainda em 2020, 2,1 bilhões de pessoas não tinham

acesso à água potável e menos de 35% das cidades desses países de industrialização

tardia têm suas águas residuais tratadas (UN HABITAT, 2020). Portanto, o espaço urbano

deve ser pensado juntamente à água.

Para isso, é preciso trabalhar com dois conceitos fundamentais: estresse hídrico e

segurança hídrica. O estresse hídrico nada mais é do que a falta de capacidade

de atender à demanda humana e ecológica por água. Em comparação com
a escassez, “estresse hídrico” é um conceito mais abrangente. Ele
considera vários aspectos físicos relacionados aos recursos hídricos,

1 São denominadas Megacidades os centros urbanos com população acima de 10 milhões de
habitantes (UNDESA, 2019).
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incluindo a escassez de água, mas também a qualidade da água, fluxos
ambientais e a acessibilidade da água.” (SCHULTE, 2014, tradução nossa)2.

Enquanto segurança hídrica, por sua vez, é a “provisão de água em quantidade adequada e

uma qualidade aceitável para a saúde, bem estar humano e desenvolvimento humano para

alcançar a produção de bens e serviços e garantir a conservação dos ecossistemas”

(GARRIDO, 2020, p. 42). A relação entre esses dois pontos está no fato de que se combate

o estresse hídrico promovendo a segurança hídrica.

Segundo a Associação Internacional da Água, é imprescindível que pensemos sobre

segurança hídrica para que haja água para o desenvolvimento econômico e social e para os

ecossistemas, priorizando as pessoas mais vulneráveis. Garantindo a segurança hídrica, é

possível reduzir a pobreza, promover a educação e aumentar a qualidade de vida

(GARRIDO, 2020).

A dificuldade do acesso à água limpa e segura de beber em centros urbanos pode

perpassar diversos problemas, dentre eles, a distribuição. A distribuição é a soma de ações

de captação da água, tratamento e, por fim, a distribuição de fato. A dificuldade deste

processo é de que esse sistema de distribuição por vezes não contempla algumas regiões

da cidade como aglomerados populacionais e áreas irregulares. Essas regiões, geralmente

as mais pobres, se expandem rapidamente e o sistema de distribuição não as contempla por

falta de regularização (DIFICULDADES…, 2019).

Esse tipo de problema é decorrente da ausência de planejamento urbano, ou seja, é

reflexo de uma falta de esforço dos governos em estudar o crescimento da cidade e pensar

em políticas e medidas que façam com que o espaço urbano comporte essas pessoas.

Assim, na ausência desse planejamento, as pessoas que não têm condições financeiras de

viver no centro ocupam áreas marginais, na maioria das vezes irregulares

(DIFICULDADES..., 2019). No seguinte gráfico, é possível ver a porcentagem de pessoas

vivendo em favelas das cidades em regiões ao redor do mundo.

2 No original: “to meet human and ecological demand for water. Compared to scarcity, “water stress” is
a more inclusive and broader concept. It considers several physical aspects related to water
resources, including water scarcity, but also water quality, environmental flows, and the accessibility of
water”.
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Imagem 2 - Porcentagem da população urbana vivendo em favelas

Fonte: (UN Habitat, 2020)

Além disso, recorrentemente a água é perdida no meio do processo de

abastecimento, tanto por meio de vazamentos (as chamadas perdas reais), como por falta

de hidrômetros ou outros erros de medição, além de ligações clandestinas e roubo de água

(perdas aparentes) (DIFICULDADES…, 2019).

Esses problemas são os reais desafios que os governos têm que contornar, pois,

visto que a água é um recurso limitado, quanto mais perdas há no processo de distribuição,

menos lugares são abastecidos regularmente. A título de ilustração, pensemos no problema

em panorama nacional, a partir do caso brasileiro: “a soma do volume de água perdida por

ano nos sistemas de distribuição das cidades daria para encher seis sistemas Cantareira [...]

ou seja, cerca de 37% da água do Brasil é perdida” (DIFICULDADES…, 2019).

Outro problema relevante é a questão da disponibilidade. Cerca de 97% da água do

mundo é salgada, ou seja, imprópria para o consumo. Dessa pequena porcentagem que é

doce, a água do planeta é doce, 83% está presa em geleiras. Além disso, essa água está no

Brasil, Rússia, China, Canadá, Indonésia, Estados Unidos , Índia, Colômbia e Congo. Com

isso, várias localidades do mundo já sofrem com a falta de disponibilidade de água. Além do

mais, com as mudanças climáticas provocando grandes períodos de secas e

desequilibrando ecossistemas, a quantidade de água disponível fica comprometida

(BRANCO, 2006).

Como dito anteriormente, ao final do tópico 2.1, é possível perceber aqui que o

problema é mais complexo e exige mais ações do que novas leis e políticas públicas,

embora estas também sejam de suma importância. Trata-se de um problema interdisciplinar.
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Estas leis e políticas não fazem sentido se não pensarmos em novas técnicas e tecnologias,

planejamento urbano para evitar esses assentamentos humanos irregulares dentro das

cidades, construção e operação de unidades de serviços, gestão dos recursos hídricos e

instituições de fiscalização e avaliação (OLIVEIRA; SOARES, 2020).

A título de ilustração dessa pluralidade temática que deve ser levada em

consideração, ao final deste guia, há um quadro anexado mostrando pontos

interdisciplinares que devem ser levados em consideração para a resolução do problema de

acesso à água, já considerando o manejo sustentável desta.

2.3 Manejo sustentável

Para introduzir a ideia de Manejo sustentável, antes precisamos discutir a Agenda

2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Agenda 2030 surgiu no ano

de 2015, a partir de uma reunião entre os Estados-membros da ONU e do Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com a finalidade de propor metas globais a

serem cumpridas. Essa Agenda, portanto, foi elaborada por 193 países presentes, que

reconheceram a pobreza como um obstáculo para o desenvolvimento e, principalmente, o

desenvolvimento sustentável. Esse plano consiste na promoção de 17 objetivos, chamados

formalmente de “17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável” ou, ainda, “17 ODS”,

que contam com 169 metas, que deverão ser alcançadas até 2030 por todos ou, ao menos,

pela maioria dos Estados participantes (CONHEÇA…, 2015).

De acordo com o PNUD, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são

“integrados e indivisíveis”, pois abarcam as três esferas que compõem o desenvolvimento

sustentável - social, econômica e ambiental - e, ainda, não podem ser separados. Sendo

assim, é preciso se comprometer com todos os Objetivos para, de fato, se comprometer com

a Agenda 2030 (OS…, 2015). Em vista disso, estipulou-se a estrutura da Agenda 2030 e

dos 17 ODS da seguinte forma: 4 objetivos voltados para a economia; 8 objetivos voltados

para a sociedade; 4 objetivos voltados para a biosfera - ou, ainda, esfera ambiental do

Programa -, e um 17º objetivo que deverá ser o cerne de todos os outros dezesseis: as

parcerias em prol das metas. Este único objetivo importa tanto, pois, antes de mais nada, o

PNUD visa atingir o desenvolvimento sustentável por meio da cooperação internacional.
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Imagem 4 - Dimensões da Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

Fonte: (OS…, 2015)

Imagem 3 - Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: (OS…, 2015)

Como podemos perceber, o ODS 6, que diz respeito a assegurar a disponibilidade e

a gestão sustentável da água e saneamento para todos, está na base dos demais Objetivos,

na categoria ‘Biosfera’, ou seja, assim o Direito Humano à água é a base para concretização

de todos os outros Direitos Humanos. O ODS 6 está no centro do desenvolvimento

sustentável e das suas três dimensões, uma vez que os recursos hídricos possibilitam a
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erradicação da pobreza, o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental

(OBJETIVO 6… 2015).

As Metas do Objetivo 6, no que tange a sustentabilidade, preveem:
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao
desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento em
atividades e programas relacionados a água e ao saneamento, incluindo a
coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento
de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água,
incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em
todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme
apropriado (OBJETIVO 6…, 2015) .

O primeiro subtópico aqui trazido diz respeito à cooperação internacional, para que haja

troca de conhecimento e tecnologia, e o meio pelo qual deve ser promovida a

sustentabilidade entre os países e, neste caso, entre as cidades.

O segundo é relacionado à preservação de ecossistemas. Dependendo da dinâmica

de uso dos ecossistemas, há incidência de poluentes, alterações nos ciclos biogeoquímicos,

destruição e fragmentação dos ambientes, o que implica diretamente na disponibilidade e na

qualidade da água, bem como na diminuição da biodiversidade aquática. Além disso, os

prejuízos são transfronteiriços, uma vez que pode haver influência de um bioma em outro e

os ecossistemas são fundamentais para a regulação do clima e contenção do aquecimento

global. Portanto, é de suma importância a preservação dos ecossistemas, não só para a

preservação da água doce, mas para a questão da sustentabilidade como um todo

(LOVELOCK, 2006).

Por último, fala-se de gestão integrada de recursos hídricos (GIRH), que é um

“processo que favorece o desenvolvimento e a gestão coordenados da água, solo e outros

recursos relacionados, e tem em vista maximizar, de forma equitativa, o bem-estar

econômico e social, sem, contudo, comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais”

(CUNHA, 2008, p. 68). Este conceito parte do pressuposto de que a água é um recurso

limitado e que a sustentabilidade impõe o desafio de que, ao pensar no futuro, temos que

lidar com a incerteza, mas que temos plena capacidade de influenciar nesse futuro na

medida que estabelecemos objetivos que evoluem com o tempo. Assim, cabe a nós “adaptar

os sistemas que projetamos e operamos no presente de acordo com as incertezas

existentes e a quantidade e qualidade dos recursos a gerir” (CUNHA 2008, p. 68). Desse

modo, o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos pressupõe a consolidação da

GIRH.
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3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU Habitat) é

uma agência especializada das Nações Unidas que age em prol de desenhar e construir

cidades e comunidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis. A agência tem como ideal

que a urbanização seja “como uma força transformadora positiva para pessoas e

comunidades, reduzindo a desigualdade, a discriminação e a pobreza” (UN HABITAT, 2021).

Compete à ONU Habitat as atividades de pesquisa e capacitação, tendo em vista seus

princípios e boas práticas, além de monitoramento e apoio à formulação de políticas

relacionadas a cidades sustentáveis (UN HABITAT, 2021). Para essas atividades, a

organização tem parcerias com governos nacionais, além de governos subnacionais,

organizações da sociedade civil, grupos minoritários, representantes do setor privado e

especialistas (UN HABITAT, 2021). A presente reunião da ONU Habitat contará com a

presença de 38 delegados e acontecerá em língua portuguesa, no formato de Moderação

Grega.

3.1. Plano Estratégico 2020-2023 e Nova Agenda Urbana para o Desenvolvimento
Sustentável

O principal plano de ação da agência é o Plano Estratégico 2020-2023, que é

desenvolvido com base em quatro eixos: Redução de desigualdade espacial e pobreza em

comunidades em todo o continuum urbano-rural; Maior prosperidade compartilhada entre

cidades e regiões; Fortalecimento da ação climática e melhoria ambiental no espaço urbano;

e Prevenção e resposta eficazes às crises urbanas (UN HABITAT, 2020). Outro documento

muito importante para a ONU Habitat é a Nova Agenda Urbana para o Desenvolvimento

Sustentável (NAUDS), que traz os ODS e o Acordo de Paris para o contexto das cidades,

estabelecendo padrões e princípios para o planejamento, construção, desenvolvimento,

administração e melhora das áreas urbanas (ONU HABITAT, 2017). Assim, desenvolvendo

potencialidades urbanas e reduzindo desigualdades, a organização busca aplicar seu

princípio fundamental: não deixar ninguém para trás (UN HABITAT, 2021).

No que tange ao saneamento básico e água potável, a ONU Habitat considera o

acesso, bem como a gestão sustentável do uso da água (oceanos, mares e água doce),

partes fundamentais para que as cidades cumpram seu papel social. Além disso, na

NAUDS, a ONU-Habitat se compromete com a promoção de:
investimentos adequados em infraestruturas de proteção acessíveis e
sustentáveis e em sistemas de serviços de água, saneamento e higiene,
águas residuais, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana, redução da
poluição do ar e gestão de águas pluviais a fim de melhorar a segurança
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contra desastres relacionados à água; melhorar a saúde; garantir o acesso
universal e equitativo à água potável segura e a um preço acessível para
todos, bem como o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos
para todos; e erradicar a defecação a céu aberto [...]. Trabalharemos para
garantir que essas infraestruturas [...] sejam implementadas de forma
participativa, considerando soluções sustentáveis, inovadoras, eficientes no
uso de recursos, acessíveis, específicas ao contexto e sensíveis a questões
culturais. (ONU HABITAT, 2017, p.30).

De forma semelhante, o Plano Estratégico 2020-2023 se coloca em prol da expansão do

acesso à água potável e saneamento, dando destaque a fatores de vulnerabilidade, como

pessoas em comunidades pobres, mulheres e pessoas com deficiência. No entanto, por

mais que esse plano estratégico expresse um cenário ideal para os centros urbanos, nota-se

uma carência de ações práticas para o alcance desse cenário (UN HABITAT, 2020).

Tendo em vista os quatro eixos estratégicos postos anteriormente, o foco dos

debates será nos de ‘redução de desigualdades e prevenção’ e ‘resposta eficaz às crises

urbanas’. Nesse sentido, os senhores delegados deverão pensar sobre acesso ao

saneamento e à água potável em centros urbanos, juntamente com seu uso e

gerenciamento sustentável.

O comitê debaterá, com base no NAUDS, as vacâncias no Plano Estratégico

2020-2023, e, a partir do ponto de vista da cidade, elaborará um novo plano, dessa vez

específico para o tema, contendo as ações e políticas que devem ser empreendidas para

alcançá-los nos centros urbanos.

3.2. Cooperação Descentralizada

A cooperação será o principal alvo visado neste comitê. Mais do que um alvo, a

cooperação será uma ferramenta importantíssima para que a questão da água possa ser

superada. A Cooperação para o Desenvolvimento é um conjunto de ações entre países de

diferentes rendas no âmbito internacional com a finalidade de impulsionar o progresso

econômico e “social dos países em vias de desenvolvimento, e conseguir progresso mais

justo e equilibrado no mundo, com o objetivo de construir um planeta mais seguro e pacífico”

(AYLLÓN, 2006, p. 7). Essas ações entre países podem acontecer por meio de entes

públicos ou privados, sempre de acordo com uma base comum de solidariedade, eficácia e

corresponsabilidade (AYLLÓN, 2006).

Em um senso comum, tendemos a pensar que as relações no plano internacional

acontecem apenas entre Países, ou governos desses Estados-Nações, Organizações

Internacionais, Organizações Não Governamentais e outros. No entanto, neste tópico

exploraremos outro ator central para este comitê: as Unidades Subnacionais, como cidades,
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estados, províncias etc. A esse arranjo de cooperação, que junto a esses atores mais

tradicionais, como Países, atuam as cidades, denominamos cooperação descentralizada.

De maneira análoga, a Diplomacia Intermunicipal põe em evidência as unidades

subnacionais, os interesses públicos e o exercício das funções públicas, sendo

caracterizada por um
conjunto de interações internacionais que se realizam entre os governos
nacionais e governos subnacionais, entidades da sociedade civil e de outros
Estados, incluindo empresas, ou organizações governamentais; entre
governos subnacionais com governos subnacionais estrangeiros ou com
entidades da sociedade civil ou organizações não governamentais
estrangeiras em função dos interesses públicos; e, entre organizações
governamentais de Estados diferentes sempre em função de interesses ou
bens públicos (CUADROS, 2009, p.59).

Com essa definição, conseguimos entender de forma bem clara a dinâmica que acontecerá

nos dias de simulação: unidades subnacionais, juntamente a ONGs, organizações da

sociedade civil e uma Organização Internacional, no caso a ONU Habitat, cooperando em

assunto que é de interesse público dessas unidades subnacionais.

Além disso, durante os dias de simulação é possível o intercâmbio de bens,

tecnologias e conhecimentos apenas entre as cidades formando redes. A cooperação

apenas entre cidades, sem a intervenção de outros atores “maiores”, nós denominamos

cooperação intermunicipal e é uma forma de cooperação para o desenvolvimento.

Tendo em vista todas essas possibilidades de cooperação, recomenda-se que todas

as delegações presentes usem desta ferramenta para buscar superar suas questões em

relação à água e saneamento. Assim, será possível criar um ambiente propício à

participação de todas as delegações, para a troca entre municípios, para a realização de

projetos, assessorias técnicas e trocas de experiências.

4 PRINCIPAIS POSICIONAMENTOS DO COMITÊ

Todas as delegações foram selecionadas cuidadosamente e se farão presentes na

reunião por algum motivo ou propósito, sendo, portanto, todas elas peças chaves para o

andamento das discussões. Por isso, neste tópico, serão colocadas as posições dos grupos

de delegações do comitê. Aqui, é importante entender que as representações aqui descritas

não são caixas fechadas e que cada delegação tem suas nuances e particularidades, que os

senhores terão maiores detalhes na leitura dos dossiês.

4.1 Cidades
Estas delegações são o foco central do comitê. As cidades presentes no comitê são,

em geral, cidades que: 1) estão em situação de estresse hídrico e têm um mau
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gerenciamento de recursos no que tange a distribuição e/ou sustentabilidade; 2) Cidades

com bom gerenciamento de recursos. Ao primeiro tipo, cabe buscar no comitê soluções

inteligentes para a questão da água, e, ao segundo tipo, servir de exemplo de

gerenciamento para as cidades com maiores dificuldades. Aqui, não dividimos esses dois

tipos em dois blocos opostos, pois cada delegação é singular e a maioria das cidades tem

qualidades a serem evidenciadas e problemas a serem superados, não devendo se limitar a

um título.

4.3 Organizações Internacionais e Organizações de Especialistas

As Organizações Internacionais são instituições de cooperação internacional, que,

junto aos Países Membros, propõem leis, regras, normas e procedimentos para diversos

temas. As Organizações de Especialistas que estarão presentes neste comitê, por sua vez,

são associações voluntárias de profissionais e estudiosos que estão situados em diversos

países e formam redes internacionais de especialistas em água.

As Organizações Internacionais e as Organizações de Especialistas presentes neste

comitê têm em vista os ODS e sua atuação é de extrema importância para o desenho de

novas políticas sobre água, saneamento, monitoramento e produção de relatórios sobre a

situação da água no mundo. Desse modo, é de extrema relevância a presença destes atores

como membros observadores, uma vez que a proposta é que os delegados redijam um

plano de ação que possa ser executado nas cidades, apresentando soluções e serviços em

diversos âmbitos para o progresso da gestão da água e saneamento em todo o mundo.

4.4 Organizações Não Governamentais

As Organizações Não Governamentais (ONGs) têm um papel fundamental na

consolidação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma vez que essas metas

globais exigem esforços não só dos governos, mas também de empresas e de organizações

da sociedade civil. As ONGs, enquanto organizações da sociedade civil, têm o papel de

responsabilizar e pressionar os governos para que cumpram seus deveres, bem como para

que políticas sustentáveis sejam incluídas na agenda governamental (O PAPEL…, 2020).

Além disso, como as ONGs presentes já são ativas e buscam, por meio de projetos, a

efetivação do ODS 6, têm o papel de contribuir com o debate mostrando a sua experiência

prática e construir projetos junto aos governos.
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5 QUESTÕES RELEVANTES PARA O DEBATE

Esta última seção é uma síntese dos pontos-chave do debate nos dias de simulação.

São estes pontos que os senhores delegados e delegadas deverão usar de norte para as

pesquisas e estudos para as discussões, e para a produção do Documento de Posição

Oficial (DPO). Desta forma, a equipe da ONU Habitat (2023) acredita que seja de extrema

importância a reflexão acerca dos seguintes pontos:

● Quais novas tecnologias devem ser empregadas para que os recursos hídricos

possam chegar a mais lugares das cidades?

● Quais novas políticas devem ser empregadas para que estes recursos possam ser

universalizados?

● Como fazer com que essas novas tecnologias sejam acessíveis a todos?

● Quais atualizações devem ser feitas no Plano Estratégico 2020-2023 para que ele se

torne de fato um plano de ação prático?

● Como garantir que o manejo da água, e principalmente do saneamento, aconteça de

forma ambientalmente sustentável?

● Como medir ou certificar a longo prazo que as medidas implementadas são

eficientes?

● Como engajar as comunidades beneficiadas pelas mudanças com ações

sustentaveis?

6 QUADROS DE REPRESENTAÇÕES
6.1 Cidades com bom gerenciamento de recursos.

Amã - Votante

Auckland - Votante

Cidade do Cabo - Votante

Curitiba - Votante

Genebra - Votante

Madri - Votante

Manila - Votante

Pristina - Votante

São Petersburgo - Votante
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Santiago - Votante

Shenzhen - Votante

6.2 Cidades que estão em situação de estresse hídrico e tem um mau gerenciamento
de recursos no que tange distribuição e/ou sustentabilidade

Beirute - Votante

Brazzaville - Votante

Buenos Aires - Votante

Cairo - Votante

Cartagena - Votante

Cidade do México - Votante

Colombo - Votante

Pequim - Votante

Havana - Votante

Istambul - Votante

Khartoum - Votante

Kinshasa - Votante

Kigali - Votante

La Paz - Votante

Lima - Votante

Luanda - Votante

Nova Delhi - Votante

São Paulo - Votante

Siem Reap - Votante

6.3 Organizações Internacionais

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) - Observador
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Organização Mundial da Saúde (OMS) - Observador

UN Water

6.4 Organizações de Especialistas

International Water Association - Observador

World Water association - Observador

6.5 Organizações Não Governamentais

Trata Brasil - Observador

Water Aid - Observador

WWF - Observador
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Anexo 1 - Questões Interdisciplinares que devem ser consideradas

gestão das águas interiores, estuarinas e
marítimas costeiras

São consideradas águas interiores os
mares fechados, lagos e rios, como
também as águas no interior da linha de
base do mar territorial. (ex.: A Baía de
Guanabara, no Rio de Janeiro) (CETESB,
2021). Estuário é um termo amplo,
contemplando desde a desembocadura de
um rio, até a entrada do mar para o interior
do continente (BARROSO, 2016). Já as
águas marítimas costeiras correspondem
ao mar territorial, ou seja, até 12 milhas
náuticas a partir da costa ou linhas de base
de cada país.

gestão das águas interiores superficiais e
subterrâneas

Águas superficiais são aquelas que se
acumulam na superfície, encontradas em
rios, riachos, lagos, pântanos, mares etc.
Por não penetrarem no solo e o acesso a
elas ser mais fácil, são, atualmente, a
principal fonte de abastecimento dos
centros urbanos. As águas subterrâneas,
por sua vez, são aquelas que ocorrem
naturalmente ou artificialmente no subsolo,
principalmente, em espaços vazios entre
rochas, formando aquíferos. Em muitos
locais a extração das águas subterrâneas é
complexa, em razão da profundidade do
lençol freático ou da presença de rochas
muito duras, o que torna o seu uso mais
difícil e caro. Por causa da falta de água
doce em muitas regiões, as águas
subterrâneas tornam-se uma excelente
opção para o uso em diversas atividades
Em alguns casos em que não há presença
de água encanada, são extraídas do
subsolo por meio de poços artesianos para
consumo (SIMA, 2017).

gestão das águas de várias origens e de
vários meios hídricos

Origens e Meios tais como rios, lagos,
pântanos, águas pluviais, lençóis freáticos
etc.

diversos usos da água São exemplos de usos da água: irrigação,
abastecimento, fins industriais, geração de
energia, mineração, aquicultura,
navegação, turismo e lazer (ANA, 2021)

aspectos relacionados com a oferta e a
procura de água

Os entes responsáveis pelo manejo da
água devem ser capazes de oferecê-la em
quantidade igual ou superior à quantidade
demandada pela população da cidade.
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Caso haja um desequilíbrio em que tenha
menos água disponível do que necessário,
alguns locais ficam desabastecidos e, os
que ainda tem abastecimento, o valor fica
mais alto (TUCCI, 2005).

gestão das águas residuais Não é necessário apenas levar água limpa
para as pias e bebedouros da pessoa, mas
também tratar as águas residuais, ou mais
popularmente conhecida como água de
esgoto. O esgoto tem alto potencial
poluente, e a gestão dos mesmos necessita
de 2 etapas: 1) estruturas que coletem essa
água das casas e da indústria e; 2)
estruturas adequadas para remover
contaminantes. Uma vez removidos, o
descarte dessa água passa a ser menos
agressivo aos ecossistemas e pode
inclusive ser reutilizado para processos
industriais, recarga de aquíferos, irrigação e
até virar água potável novamente (DORIA,
2017).

diferentes formas de poluição pontual e
difusa

As fontes pontuais são individuais e
podem ser identificadas com facilidade.
(Exemplo: uma vala de esgoto em local
inadequado, uma indústria que descarta
poluentes diretamente na água)
As fontes difusas de poluição são
caracterizadas por serem geradas em áreas
mais extensas, tornando-as mais difíceis de
serem controladas e de terem sua origem
identificada. (Exemplo: infiltração de
agrotóxico no solos ou escoamento de
chorume de lixo de aterros sanitários -
ambos podendo contaminar lençóis
freáticos-, lançamento irregular de esgotos
nos rios) (POLUENTES…, 2020)

medidas estruturais e não-estruturais de
gestão da água

Essas medidas são em relação à evitar
enchentes, que não são o foco do comitê,
mas que devem ser consideradas em certa
medida. As medidas estruturais são obras
de engenharia e medidas mais concretas
que devem ser tomadas (ex: cobertura
vegetal, controle de erosão do solo,
mudança de caminho de canais, construção
de reservatórios) (TUCCI, 2005).
As não-estruturais são reduzidos pela
melhor convivência da população com as
enchentes, utilizando-se medidas
preventivas (Ex: alerta de inundação,
zoneamento das áreas de risco) (TUCCI,
2005)
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sistemas de monitoramento relacionados
com a gestão da água

Devem ser desenvolvidos meios de
monitoramento do nível de abastecimento
dos centros urbanos

Questões selecionadas com base em Belén Garrido (2020)


