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Fórum Mundial da Água 

Entre os dias 18 e 23 de março de 2018, Brasília 
recebeu o 8º Fórum Mundial da Água – o maior e mais 
importante evento global sobre o tema –, organizado pelo 
Conselho Mundial da Água, que reúne cerca de 400 
instituições de aproximadamente 70 países. 

Dentre as diversas abordagens do tema ‘água’ 
vinculadas ao ‘Processo Político’ durante o Fórum, destaca-
se uma declaração conjunta intitulada ‘Manifesto dos 
Parlamentares’

1
, resultante da conferência que reuniu 

representantes de parlamentos de todos os continentes 
para debater “O papel dos Parlamentos e o Direito à Água”. 
O manifesto reconhece a “importância do esforço dos 
parlamentares para garantir segurança hídrica, 
universalização do acesso a água potável, eliminação das 
desigualdades e promoção do desenvolvimento 
sustentável”.  

Tanto em sua abertura quanto em sua conclusão, o 
manifesto recorda o compromisso de universalização da 
água potável e do saneamento como 6º Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável, subscrito por todos os 193 
Estados-Membros da ONU – dentre os quais o Brasil – na 
Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável, realizada em 2015. 

Nesse contexto, o Instituto Trata Brasil elaborou um 
estudo

2
, com dados obtidos do Sistema Nacional de 

Informações de Saneamento – SNIS, que mostra a melhora 
nos números de saneamento da cidade do Rio de Janeiro 
entre 2005 e 2015. 

 

Fonte: SNIS. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. 
Extraído de ITB, 20172. 

                                                           
1 FMA – 8º Fórum Mundial da Água. Programação. Processo Político. 
Disponível em: http://www.worldwaterforum8.org/pt-br. Acesso em: 
26/03/2018. 
 
2 ITB – Instituto Trata Brasil. Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão 
do Saneamento no Rio de Janeiro. 2017. Disponível em: 
http://www.tratabrasil.org.br/estudos/estudos-itb/itb/beneficios-
economicos-e-sociais-da-expansao-do-saneamento-no-rio-de-janeiro. 
Acesso em: 26/03/2018. 

De acordo com o estudo, em 2015, 
aproximadamente 110 mil moradores da cidade do Rio de 
Janeiro ainda não eram atendidos por abastecimento de 
água potável (1,7% da população), enquanto cerca de 1,1 
milhão de moradores não tinham coleta de esgoto (16,9% 
da população). 

Os gráficos aqui apresentados evidenciam que os 
incrementos na distribuição de água e coleta de esgoto 
entre os anos de 2005 e 2010 foram insuficientes para 
acompanhar o crescimento populacional no mesmo período, 
relação que só foi corrigida entre 2010 e 2015. 

 
Fonte: SNIS. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. 

Extraído de ITB, 20172. 

 
No que se refere ao tratamento de esgoto, apenas 

74,2% de todo o esgoto coletado na cidade do Rio de Janeiro 
no ano de 2015 eram devidamente tratados antes de seu 
despejo no meio ambiente. Em comparação com o volume 
de água faturada ao cidadão carioca no mesmo ano, os 
dados do SNIS mostraram que, para cada 100 litros de água 
potável entregues à população, cerca de 30 litros de esgotos 
eram despejados in natura na Baía de Guanabara e em mar 
aberto. Os déficits de coleta e tratamento são, portanto, um 
problema persistente na cidade do Rio, como em todo o 
Brasil, e impactam diretamente a qualidade das águas, 
colocando em risco a saúde da população e das espécies 
animais e vegetais de ocorrência nos ecossistemas do 
Município.  

Atingir a universalização do abastecimento de água, 
da coleta e do tratamento de esgotos é passo decisivo para 
aumentar a qualidade de vida da população, reduzindo 
sobremaneira as pressões sobre o sistema de saúde, o meio 
ambiente e a economia do Município. 
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