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A água importa: Benefícios e Desafios 
Ligados à Água na América Latina e no Caribe

1. O crescimento econômico e social alcançado nas últimas décadas na região 
da América Latina e do Caribe (ALC) está cada vez mais em risco.  Impulsionado 
em grande parte pelos elevados preços das commodities, o crescimento 
econômico na região atingiu uma taxa média anual de 3,8% no período 2003-
12, o que contribuiu para a redução da pobreza e a expansão da classe média. 
Isso traduziu-se na redução da desigualdade e na proporção de pessoas que 
vivem na pobreza. O percentual de latino-americanos que vivem com menos 
de US$5,50 por pessoa por dia baixou de 44,7% para 26,7%; a proporção de 
pessoas que vivem em extrema pobreza (US$1,90 por pessoa por dia) diminuiu 
para menos da metade, tendo passado de 12,7% para 4,6% no mesmo período. 
No entanto, esse progresso foi seguido por uma fase de maior estagnação entre 
2013-19, quando o produto interno bruto (PIB) da região registrou uma contração 
de 2,7%, e, em 2019, tensões sociais explodiram em vários países como resultado 
da diferença entre as expectativas sociais e a realidade econômica. A ALC é a 
região mais atingida pela pandemia de Covid-19, e enfrenta impactos sociais 
e econômicos drásticos. Estima-se que apenas em 2020, o PIB da região tenha 
diminuído 8% em média, empurrando quatro milhões de pessoas para a pobreza 
nesse ano. Essa crise terá um impacto duradouro na região, impulsionado por 
choques ao capital humano e ao emprego, redução dos rendimentos futuros, e 
elevados níveis de endividamento.   

2. A maior parte do desenvolvimento e do crescimento social e econômico da 
região tem sido estimulada pela água, que, se gerida adequadamente, é peça 
central da perspectiva da região para o desenvolvimento sustentável resiliente, 
mais verde e mais inclusivo.  O maior acesso aos serviços de abastecimento 
de água e esgoto resultou na diminuição das doenças transmitidas pela 
água (diarreia, infecções entéricas, malária e doenças intestinais) e, 
consequentemente na melhoria das condições de vida de uma grande parte 
da população, especialmente daqueles que vivem em zonas urbanas. A região 
da América Latina e do Caribe é a maior exportadora líquida de alimentos do 
mundo, e aqui a água é essencial. A ALC é também a região mais verde do 
mundo em termos de produção de eletricidade, graças à grande participação 
(45%) da energia hidrelétrica na sua matriz de produção. Os recursos hídricos 
alimentam o crescimento dos setores industrial e de mineração, e compõem 
um elemento fundamental para o crescimento dos negócios da região, sem 
contar o desenvolvimento do seu potencial turístico e de navegação fluvial. 
Além disso, a água é fundamental para sustentar a rica biodiversidade da 
região. A ALC é uma das regiões mais biodiversas do mundo.

3. A perspectiva do desenvolvimento sustentável resiliente, mais verde e mais 
inclusivo é possível graças ao patrimônio hídrico da região.    A ALC é uma das 
regiões mais ricas em água do mundo, onde se encontram importantes rios e 
aquíferos internacionais, incluindo duas das cinco maiores bacias hidrográficas 
e dois dos dez rios mais longos do mundo. A região é responsável por 29% 
da precipitação terrestre do planeta e abriga 10% da população mundial. A 
disponibilidade de água é de 21.300 m³ por pessoa por ano, quatro vezes a média 
mundial. A região não tem dado muita atenção ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 6.4.2, relacionado ao monitoramento do nível de estresse 
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hídrico, muito embora países como Chile, México, e partes do Peru, Brasil, e 
Argentina apresentem  estresse hídrico. Essa complacência, juntamente com 
o fato de a região ser caracterizada por uma elevada variabilidade temporal e 
geográfica na distribuição da água, tem os dias contados e requer agora uma 
mudança de paradigma na gestão dos recursos hídricos para as gerações 
atuais e futuras em toda a região.

4. No entanto, esse capital natural é frágil.  Atualmente, a gestão insustentável 
dos recursos hídricos, a crescente demanda por água, a poluição e as mudanças 
climáticas traduzem-se em grandes lacunas de serviços com impacto nas 
pessoas, no meio ambiente e na economia, e colocam em risco o progresso 
socioeconômico da região. Ainda há 166 milhões de pessoas sem acesso a 
serviços de abastecimento de água geridos de forma segura, e 24 milhões 
sequer têm acesso a serviços básicos. A maioria dessas pessoas vive em zonas 
rurais, que estão claramente ficando esquecidas. O acesso aos serviços de água 
é desigual, havendo grupos marginalizados, como os povos indígenas (que 
constituem 60% da população pobre), e os afrodescendentes (que constituem 
50% dos extremamente pobres no Brasil, Uruguai, Panamá, Equador e Colômbia 
juntos) com um atraso importante no acesso aos serviços. Para muitos desses 
grupos, essa lacuna no acesso aos serviços tem impactado seu acesso à 
educação e ao emprego e tem ampliado a lacuna de gênero, o que leva a uma 
marginalização maior ainda. Além disso, 69% da população não tem acesso a 
serviços de saneamento geridos de forma segura, e o volume correspondente 
de águas residuais não tratadas aumenta o risco de doenças e tem um impacto 
negativo no meio ambiente e na capacidade de consumo de água por outros 
usuários. Os serviços de irrigação, que constituem mais de 70% da captação 
de água na região, também são ineficientes e por vezes precários, e a maior 
parte das terras cultivadas não dispõe de um serviço de irrigação confiável. 
Além disso, faltam serviços de drenagem em áreas agrícolas, o que leva a uma 
diminuição das terras produtivas em razão de alagamentos e salinização. É 
bem provável que essas lacunas nos serviços oferecidos aumentem ainda 
mais devido às mudanças climáticas e ao aumento da demanda por água, 
diminuindo a confiabilidade dos serviços prestados à população.

5. Em 2019, cerca de 150 milhões de pessoas na ALC viviam em zonas com grande 
escassez de água.  A escassez de água pode ter impactos econômicos e sociais 
negativos e resultar em uma redução global do PIB. Na Colômbia, por exemplo, 
estima-se que os impactos da escassez de água provoquem uma redução entre 
1,56% e 2,31% do PIB devido ao declínio na produção das lavouras, contração do 
emprego, redução na produção devido ao racionamento de água, e à falta de 
serviços de abastecimento de água potável, de saneamento e de condições 
de higiene (WASH, na sigla em inglês). A escassez de água tem um impacto 
desproporcional nos grupos pobres e marginalizados das áreas rurais, tais 
como os povos indígenas, que tiram o seu sustento da agricultura, o que leva à 
diminuição da renda e reduz ainda mais a sua resiliência contra futuros choques 
climáticos. Na região da ALC, apenas a seca causou prejuízos econômicos no 
valor total de 24 bilhões de dólares nos últimos 40 anos, sendo que choques 
de escassez hídrica mais fracos têm outros impactos econômicos discerníveis.

6. A escassez de água é exacerbada pelo aumento da poluição, o que limita 
a disponibilidade de água doce para consumo humano e usos produtivos 
e prejudica o meio ambiente. A descarga de efluentes não tratados dos 
municípios, da agricultura, das indústrias e da mineração em rios, lagos 
e aquíferos pressiona os recursos hídricos, e prejudica a saúde pública e os 
ecossistemas. Na América do Sul, cerca de 40-60% da água potável provém de 
aquíferos que enfrentam níveis de poluição cada vez mais elevados devido à 
exploração excessiva pelo setor de mineração e pela agricultura.
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7. No outro extremo, as inundações recorrentes também perturbam os meios 
de subsistência das populações, tendo um impacto negativo nas atividades 
econômicas e nas infraestruturas, e representando um risco adicional para a 
sustentabilidade e crescimento. De 1980 a 2019, houve mais de 900 grandes 
inundações e deslizamentos de terras na região da ALC, afetando um total de 73 
milhões de pessoas. Isto significa que, em média, mais de 1,8 milhão de pessoas 
por ano são afetadas, sendo que os prejuízos econômicos correspondentes 
rondam 1,7 bilhão de dólares por ano.

8. Embora o efeito das lacunas existentes em matéria de segurança hídrica 
nas economias regionais nem sempre seja evidente, de acordo com estudos 
recentes, os impactos representam 2,2%, podendo mesmo chegar a 3,1% do PIB 
nacional anualmente.

 
Fatores de stress

9. A variabilidade e as mudanças climáticas irão exacerbar ainda mais 
a escassez de água, aumentar os problemas de poluição, e aumentar a 
magnitude e frequência de secas e inundações. A análise das tendências 
realizada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) e as projeções para as mudanças climáticas sugerem um aumento 
geral da temperatura e da evapotranspiração, padrões de precipitação e 
escoamento superficial das águas potencialmente variáveis na região da ALC, 
com previsões de precipitação que variam conforme a região geográfica. 
Embora se espere uma diminuição da precipitação na América Central e 
nos Andes Centrais, foi identificada uma tendência crescente no sudeste da 
América do Sul, levando a um maior escoamento superficial na bacia de La 
Plata. Como aproximadamente 60% da área terrestre na América do Sul se 
encontra em bacias transfronteiriças - a porcentagem na América Central é 
de aproximadamente 40% -, o impacto das mudanças climáticas aumentará 
a necessidade de cooperação transfronteiriça.

10. A variabilidade e a mudança do clima também afetam os sistemas de 
abastecimento de água e os seus diferentes usos produtivos.  As mudanças 
climáticas aumentam a incerteza sobre a produção agrícola - principalmente 
na agricultura de sequeiro - mas também aumenta a pressão sobre os 
sistemas de irrigação. As mudanças climáticas também acrescentam mais 
incertezas ao desenvolvimento da energia hidrelétrica, levando alguns países 
da ALC a alterar a composição da matriz energética, voltando a aumentar 
a dependência dos combustíveis fósseis. Se não forem tomadas medidas 
concretas, a maior variabilidade, combinada com o rápido crescimento da 
demanda em todos os setores produtivos, pressionará ainda mais os recursos 
hídricos, aumentando a concorrência e prováveis conflitos entre os usuários 
de água. Além disso, como os diferentes serviços de água também contribuem 
para as emissões de gases de efeito estufa, o setor hídrico na região tem 
grande potencial para a mitigação das mudanças climáticas.

11. A capacidade de armazenamento de água na ALC está diminuindo. O 
degelo dos glaciares andinos - reguladores naturais de água, essenciais para 
garantir a disponibilidade de água durante as estações secas - está mais 
rápido  que em qualquer outra parte do mundo. As valiosas barreiras naturais 
contra a variabilidade, tais como os Páramos colombianos ou as zonas de 
recarga de aquíferos subterrâneos, estão sujeitas a pressões crescentes. Essas 
alterações nas funções reguladoras, juntamente com padrões de precipitação 
menos previsíveis, vêm desencadeando uma nova maneira de fazer a gestão 
hídrica nesta região, considerando a possibilidade de construção de novas 
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infraestruturas hidráulicas para armazenamento e transferência de águas 
de superfície. A falta de ações adaptativas poderá vir a afetar os modos de 
subsistência de milhões de pessoas.

12. Os países reconhecem cada vez mais a importância da segurança 
hídrica como fator fundamental em suas Contribuições Nacionalmente 
Determinadas em nível nacional (NDC na sigla em inglês). Enquanto a 
maioria dos estados da ALC registrou uma elevada abundância de água per 
capita, a maioria assinalou que os impactos das mudanças climáticas irão 
se manifestar em mudanças no ciclo hidrológico, aumentando os desafios 
da insegurança hídrica em nível subnacional. As NDCs demonstram um 
elevado grau de compromisso com a gestão de bacias hidrográficas ou 
bacias de drenagem e a importância de ter um mecanismo de atribuição de 
recursos hídricos que possa ser facilmente adaptado às condições variáveis 
das mudanças climáticas. Além disso, muitas NDCs reconhecem as soluções 
baseadas na natureza (SBN) como um instrumento político e operacional para 
alcançar tanto a mitigação das mudanças climáticas como as prioridades 
de adaptação. Embora vários países tenham mencionado anteriormente a 
importância que abordagens semelhantes como a adaptação ecossistêmica, 
ou o papel da gestão dos serviços ecossistêmicos, têm desempenhado no 
cumprimento dos compromissos assumidos nas primeiras NDCs, muitos 
veem as SBN como um instrumento importante para abordar a adaptação e a 
mitigação das mudanças climáticas, bem como para fazer face aos desafios 
dos ecossistemas e da biodiversidade que estão sendo agravados pelas 
mudanças climáticas.

13. Além disso, a pandemia de Covid-19 deu origem a novos riscos, revelando 
a importância dos serviços de abastecimento de água e saneamento e a 
necessidade de manter os serviços de água para assegurar as cadeias de 
abastecimento. Água limpa, lavagem das mãos com sabão, e boas práticas 
de higiene são fundamentais para prevenir a propagação de doenças. No 
entanto, na região da ALC, as lacunas nos serviços do setor hídrico representam 
riscos urgentes face a futuras pandemias - especialmente em assentamentos 
urbanos informais, infraestruturas de saúde, escolas e outros espaços públicos, 
onde nem sempre estão disponíveis serviços adequados de abastecimento de 
água e saneamento. Além disso, o impacto da Covid-19 atingiu os fornecedores 
de serviços de água, revelando a falta de resiliência financeira e operacional 
contra choques externos.

14. As crescentes preocupações de ordem social em torno da desigualdade 
aumentam a necessidade de um acesso melhor e mais equitativo aos serviços 
de água. Essas preocupações foram intensificadas na sequência da pandemia 
de Covid-19, que teve um impacto desproporcional nas comunidades mais 
pobres e marginalizadas. O acesso equitativo aos serviços básicos requer 
maior transparência na distribuição de água, responsabilização por parte das 
instituições, e maior envolvimento da sociedade civil. Além disso, as mudanças 
ou tentativas de reforma dos mecanismos existentes de acesso/distribuição 
de água podem impactar os altos níveis de desigualdade na região, uma vez 
que o acesso seguro à água potável pode ser um fator de transformação ao 
fazer face às condições de vulnerabilidade social e econômica. Por outro lado, 
a incapacidade de eliminar as lacunas entre as populações urbanas e rurais 
- 14% dos habitantes urbanos vivem sem acesso a serviços básicos de água 
e saneamento, contra 30% dos habitantes das zonas rurais - aumentará as 
tensões e agitação sociais, e o risco de conflito. O mesmo acontece com as 
desigualdades regionais no acesso à água dentro dos países e entre eles (por 
exemplo, norte da Argentina ou norte e nordeste do Brasil), ou entre grupos 
étnicos, uma vez que os povos indígenas e afrodescendentes estão entre os 
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grupos com níveis de acesso mais baixos. A segurança hídrica é, portanto, 
essencial para combater o conflito e a fragilidade.

Principais obstáculos à superação de desafios

15.Os principais obstáculos à superação desses desafios fazem parte de duas 
dimensões diferentes: as significativas lacunas de desempenho observadas nos 
países da ALC no tocante à gestão dos recursos hídricos, prestação de serviços 
e mitigação de riscos; e as causas por trás dessas lacunas de desempenho 
relacionadas ao financiamento de infraestruturas e à governança. 

Lacunas no Desempenho 
16. Apesar dos esforços envidados pela maioria dos países da ALC, as 
instituições do setor enfrentam problemas de desempenho enraizados na 
falta de relevância política atribuída à gestão dos recursos hídricos.  Apesar da 
concorrência crescente no que diz respeito aos recursos hídricos, a necessidade 
de estabelecer e profissionalizar instituições de gestão desses recursos, ao 
mesmo tempo que se desenvolvem princípios para a sua boa gestão, ainda 
não é uma prioridade na maioria dos países da ALC. As instituições existentes 
carecem de recursos para cobrir os seus custos operacionais, bem como de 
profissionais com as competências necessárias para gerir adequadamente 
os recursos hídricos. Além disso, tem havido pouco esforço para aferir o 
desempenho e criar indicadores sólidos para fazer avançar essas instituições.

17. O desempenho na prestação de serviços está abaixo das expectativas 
no fornecimento de água e saneamento.  Os serviços de abastecimento de 
água têm níveis elevados de água não faturada (perdas físicas e comerciais) 
- estimados em 38% com base em dados obtidos de 11 países - juntamente 
com elevadas taxas de produção e consumo, mais que o dobro dos níveis 
internacionais. Na maioria das cidades médias e pequenas, vilas e zonas rurais, 
a qualidade do serviço continua a ser inferior. Os problemas comuns que afetam 
a prestação de serviços incluem a falta de potabilidade devido à presença 
de matéria fecal e de poluentes químicos, falta de pressão suficiente para 
assegurar a chegada da água aos andares superiores, e falta de continuidade 
no serviço com longos períodos de falta de água. Esses problemas limitam as 
opções e fontes de abastecimento ou aumentam os custos de tratamento antes 
do fornecimento. A sustentabilidade financeira dos serviços de abastecimento 
de água é também baixa. Embora a proporção média de cobertura dos custos 
operacionais (receitas operacionais sobre custos operacionais) na região seja 
superior a um (1,17), países como a Argentina ou o Panamá não cobrem os custos 
operacionais e de manutenção (O&M) com receitas próprias, e, salvo raras 
excepções, as tarifas cobradas não permitem recuperar totalmente os custos. 
Mesmo nos casos em que a eletricidade representa uma elevada porcentagem 
dos custos de O&M, os prestadores de serviços não fazem progressos no sentido 
de melhorar a eficiência energética.

18. Também existem atrasos na prestação de serviços de irrigação e drenagem.  
No caso dos prestadores de serviços de irrigação e drenagem, a situação é 
semelhante. Na maioria dos casos, a incapacidade de cobrir os custos de O&M 
dos sistemas coletivos leva ao adiamento da manutenção necessária e resulta 
na sua degradação. Consequentemente, torna-se muitas vezes necessário 
reabilitar os sistemas de irrigação e drenagem repetidas vezes usando subsídios 
públicos significativos. O potencial para ganhos de eficiência e produtividade 
da água é considerável, mas o desafio é melhorar o desempenho da irrigação 
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sem comprometer a sustentabilidade.

19. Uma avaliação do desempenho da região na mitigação dos riscos 
hidrológicos revela várias deficiências. Em primeiro lugar, os elevados 
níveis de exposição e vulnerabilidade às inundações devem-se à falta de 
planejamento adequada dos riscos existentes e à falta de cumprimento. Em 
segundo lugar, as rápidas mudanças não controladas no uso da terra, tais 
como o desmatamento, a expansão da fronteira agrícola e práticas agrícolas 
inadequadas alteram o equilíbrio hídrico e aumentam a exposição às 
cheias e à seca também nas zonas rurais. E, em terceiro lugar, a capacidade 
de monitoramento e previsão insuficiente, juntamente com mecanismos 
deficientes ou mesmo não existentes para fazer face às secas e inundações, 
contribuem para o mau desempenho.

Lacunas em matéria de infraestruturas e 
de financiamento

20. Embora nas últimas décadas tenham sido desenvolvidos importantes 
projetos de infraestruturas de abastecimento de água, proteção contra 
enchentes, e produção de energia em toda a região, muitos países têm um 
grande potencial inexplorado para o desenvolvimento de infraestruturas para 
o armazenamento de água verde e de água cinza de modo a aumentar os 
níveis de segurança hídrica. Em média, a capacidade de armazenamento de 
superfície em relação aos recursos renováveis na ALC é da ordem de 7%, o 
que é significativamente inferior em relação, por exemplo, aos Estados Unidos 
(24%) ou à China (29%). Se por um lado uma análise em escala nacional oculte 
inevitavelmente os aspectos de armazenamento regional, por outro lado 
aponta para uma possível falta de capacidade de armazenamento de água, 
o que é essencial para assegurar o abastecimento durante períodos de seca.

21. A maioria dos países apresenta baixos níveis de investimento em 
infraestruturas hídricas em nível nacional, não conseguindo assegurar a 
arrecadação de receitas suficientes dos usuários para cobrir os custos de 
O&M. Na realidade, o déficit de financiamento para grandes infraestruturas 
hídricas é considerável. A título de exemplo, os investimentos para a reabilitação 
das barragens hidrelétricas existentes foram estimados em 33 bilhões de 
dólares em toda a região, mas o acesso ao financiamento continua a ser um 
dos principais gargalos em toda a ALC. O setor público tem desempenhado 
um papel importante nessas intervenções. No entanto, na construção de 
barragens, o financiamento público deriva muitas vezes de empréstimos em 
condições favoráveis oferecidos por doadores multilaterais. Os investidores 
privados geralmente sentem-se relutantes em investir em infraestruturas 
hídricas devido à percepção de alto risco causada por numerosas incertezas 
associadas às mudanças climáticas e a outros fatores.

22. Para alcançar os ODS 6.1 e 6.2, relativos ao acesso a serviços hídricos e 
saneamento geridos com segurança, o abastecimento de água deve ser 
expandido para atender 166 milhões de pessoas e a rede de saneamento deve 
ser aumentada para servir 443 milhões de pessoas.  O saneamento é o maior 
desafio, uma vez que a maior parte da infraestrutura existente é considerada 
básica. O déficit de financiamento para atingir o acesso universal até 2030 está 
estimado em 14 bilhões de dólares por ano. Isto significa que a região não está em 
condições de alcançar os ODS em matéria de abastecimento de água e acesso 
ao saneamento até 2030. Se o ODS 6 não puder ser alcançado, isso irá impactar 
os outros ODS, uma vez que o acesso à água está na base de quase todos eles.
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23. Superar o déficit de financiamento necessário para o abastecimento de 
água e saneamento requer um grande esforço para maximizar os recursos 
públicos e identificar outras fontes de financiamento. Não havendo estratégias 
de orientação e critérios claros para a atribuição de recursos públicos, a 
eficiência das despesas no setor hídrico diminui. Isso leva a uma baixa 
previsibilidade nos fluxos de financiamento para os serviços públicos que acaba 
por afetar a sua capacidade de planejamento e desempenho. Além disso, o 
fato de os operadores com fraco desempenho apresentarem baixos níveis de 
credibilidade também limita a implementação de projetos financiáveis e a 
participação do setor privado.

24. Os investimentos para aumentar a eficiência da irrigação também são 
significativos. Só na Argentina, estimam-se quase 2 bilhões de dólares apenas 
para compensar os impactos nas culturas de irrigação existentes devido 
à diminuição da disponibilidade de água como resultado das mudanças 
climáticas. É provável que essas necessidades aumentem se os esforços de 
investimento no setor não forem considerados prioritários e os custos associados 
às lacunas na segurança hídrica forem mais elevados, principalmente devido 
aos efeitos das mudanças climáticas. 

25. Historicamente, a drenagem e outras infraestruturas de mitigação de 
enchentes têm sido subfinanciadas. Estudos regionais anteriores estimaram 
que a região necessitava de 33,6 bilhões de dólares para atingir 85% das 
necessidades de drenagem pluvial, incluindo obras de renovação, até 2030. 
Esses tipos de obras tendem a ser financiados com recursos públicos, portanto, 
as administrações têm dificuldades em encontrar formas sustentáveis de cobrir 
os custos de O&M. Há bons exemplos em outras regiões, onde uma parte das 
tarifas da água se destina a financiar infraestruturas de drenagem, mas esse 
tipo de modalidade não é muito comum na América Latina (principalmente no 
México). Os sistemas de alerta precoce de inundações são ainda incipientes 
na ALC. Assim, tanto as administrações nacionais como as regionais não 
conseguem garantir o financiamento necessário para a O&M adequadas, e 
também para a modernização e expansão dessas infraestruturas.

 Lacunas de Governança 

26. O mau desempenho do setor e o financiamento insuficiente estão interligados 
como resultado da má governança. A governança setorial é assimétrica em toda 
a região, havendo zonas, como é o caso da América Central, onde as questões 
ligadas à água têm menos prioridade que em outras sub-regiões. Apesar da 
existência de instituições consolidadas de gestão de recursos hídricos, como 
a Comissão Nacional da Água (CONAGUA) no México, a Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA) no Brasil, e instituições de água em algumas 
províncias argentinas, e do desenvolvimento de sistemas consolidados de 
direitos à água ao longo do tempo, vários países da ALC ainda carecem de um 
ambiente favorável (por exemplo, leis, regulamentos e quadros institucionais) 
e de ferramentas necessárias à tomada de decisões que permitam apoiar a 
gestão de recursos hídricos em diferentes escalas, especialmente no âmbito 
das bacias hidrográficas. A falta de coordenação interagências e a falta de 
cooperação com outros setores de políticas públicas, incluindo o planejamento 
urbano e de uso do solo e a gestão dos recursos naturais, impede a gestão 
integrada dos recursos hídricos. A falta de informação hidrológica impede o 
desenvolvimento e a implementação de regimes adequados de distribuição de 
água, uma causa comum de conflitos entre os usuários. Além disso, apesar do 
grande número de recursos compartilhados, a América Latina está também entre 
as regiões com pior classificação em termos de cooperação transfronteiriça, o 

A maioria dos 
serviços de 

água na região 
não dispõe de 
estruturas de 

governança 
de atividades 
que separem 

a propriedade 
e o controle 

empresarial, o que 
poderia reduzir 
a interferência 

política na gestão 
de serviços 

públicos.



9

novembro 2022 | Banco Mundial

que dificulta a gestão integrada dos recursos hídricos. Essa falta de cooperação 
limita a capacidade dos governos nacionais de gerir as bacias ou os aquíferos 
de forma estratégica visando otimizar tanto os benefícios econômicos como 
ambientais para a região. Além disso, a água em geral é politizada em partes da 
região, tornando sua governança não só desafiadora, mas também um assunto 
muito delicado.

27. As boas práticas de governança corporativa nas concessionárias de água 
e saneamento ainda não estão difundidas por toda a região. Os princípios 
de governança corporativa nas concessionárias de serviços públicos de 
água contribuem para a resolução de conflitos entre agências, para o reforço 
dos mecanismos de responsabilização, e para a tomada de decisões de 
investimento que criam valor econômico. A maioria das concessionárias de 
água na região não possui estruturas de governança corporativa que separem 
a propriedade e o controle empresarial, o que permitiria reduzir a interferência 
política na gestão das concessionárias de serviços públicos de água. Além 
disso, a maioria dos países não adotou diretrizes relativas à nomeação de 
membros do conselho de administração das concessionárias de serviços 
públicos de água que promovam a responsabilização no tocante à gestão 
das decisões de investimento no setor. Uma vez que os credores exigem 
o tipo de estabilidade e autonomia na gestão dos serviços públicos que as 
estruturas de governança corporativa proporcionam, esses desafios limitam 
a capacidade das concessionárias de serviços públicos de terem acesso ao 
financiamento comercial.

28. Processos de descentralização incompletos ou disfuncionais na região 
costumam fazer com que as concessionárias de serviços públicos tenham 
um fraco desempenho. Um problema comum é a falta de políticas de 
financiamento coerentes quando a responsabilidade pela prestação de 
serviços recai no governo local, que carece de capacidade para investir, 
e o governo central é o principal investidor. Além disso, a fragmentação 
dos serviços de abastecimento de água e de saneamento, resultante de 
processos de descentralização incompletos, apresenta um desafio, uma 
vez que os problemas de desempenho são comuns a pequenos operadores 
com menor capacidade e menos recursos. As autoridades reguladoras na 
região, com alto grau de descentralização na prestação de serviços, não 
estão promovendo estruturas de governança mais eficientes onde uma 
única concessionária de serviços públicos possa servir múltiplas regiões ou 
localidades para tirar partido de economias de escala. O desempenho das 
autoridades reguladoras também pode ser melhorado em áreas como a 
prestação de contas e transparência; as ferramentas e a capacidade para 
desenvolvimento das suas funções também são limitadas.

29. As preocupações em torno da equidade na distribuição de água foram 
trazidas à tona por protestos sociais e movimentos políticos em 2019 no Chile e 
no México; problemas em torno da transparência na distribuição de água, do 
monopólio dos direitos à água, e da corrupção têm sido tópicos de debate nos 
últimos anos no Chile, México e Peru. A corrupção é um desafio persistente para 
o setor hídrico na ALC, com impacto na eficiência e eficácia no fornecimento de 
serviços. Existem certas características no setor hídrico que o tornam vulnerável 
a práticas pouco éticas, tais como o fato de os serviços ligados à água serem 
um monopólio natural, requererem um elevado nível de participação do setor 
público e exigirem investimentos em grande escala para o desenvolvimento 
de infraestruturas necessárias. A corrupção e a falta de transparência também 
ajudam a explicar os baixos níveis de implementação de medidas de redução 
de risco.
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30. A participação comunitária e a inclusão de gênero têm ampla margem 
para melhorias. A participação e o sentido de propriedade do sistema de 
água são essenciais não apenas para manter sua funcionalidade, mas 
também para assegurar a inclusão, a responsabilização e abordagens bem-
sucedidas de gestão comunitária nas zonas rurais. Na região da ALC, 71% dos 
países comunicaram que possuem menos de 50% dos recursos financeiros 
necessários para garantir a participação de usuários e comunidades no 
fornecimento de serviços de abastecimento de água potável e saneamento 
nas zonas rurais. No tocante aos recursos naturais, as mulheres ainda não 
estão bem integradas na gestão da água em nível local, nacional e regional, 
estando, portanto, excluídas do processo de tomada de decisões sobre a 
água e outros recursos naturais relacionados. Embora a ALC esteja se saindo 
relativamente bem em termos de representação de trabalhadores do sexo 
feminino em comparação com as médias globais, as mulheres continuam a 
constituir uma pequena fração da força de trabalho nas concessionárias de 
serviços públicos de abastecimento de água, sobretudo em nível técnico e de 
gestão. Os serviços públicos na ALC ainda estão longe de atingir a paridade 
de gênero.

31. As lacunas de governança na gestão dos riscos relacionados com a água 
devem-se principalmente a mecanismos orçamentários pouco claros, à 
baixa capacidade técnica, à falta de conhecimento por parte da comunidade, 
e ao fato de não ser dada prioridade, em nível político, à preparação para 
enfrentar as questões ligadas à água. As políticas continuam a se concentrar 
na assistência em caso de desastres naturais em vez de se debruçarem sobre 
a preparação em geral, a mitigação, e outras medidas de redução de risco.  
O baixo nível de capacidade leva a  deficiências técnicas para desenvolver 
protocolos e manuais operacionais, ou para fazer a manutenção adequada dos 
sistemas. As estratégias gerais usadas na região para incluir as comunidades 
na preparação para desastres não conseguiram incorporar de maneira eficaz 
esta abordagem essencial, talvez devido a mecanismos de coordenação 
fracos dentro e entre setores, à falta de envolvimento das partes interessadas e 
de uma atribuição clara de responsabilidades.

O que pode ser feito de forma diferente 

Gestão de Recursos Hídricos
32. A implementação dos princípios da gestão integrada dos recursos hídricos 
(GIRH) deve ser feita com base na priorização bem fundamentada das 
necessidades mais prementes do país para evitar reformas complexas ou a 
implementação de uma diversidade de ferramentas de GIRH inadequadas 
para produzir resultados tangíveis.   Os princípios da GIRH têm sido promovidos 
há décadas na ALC, mas a sua implementação tem sido lenta, como 
demonstra o monitoramento do ODS 6.5.1. A situação deve-se em parte ao 
fato de a implementação dos princípios e instrumentos básicos da GIRH exigir 
um compromisso político a longo prazo, juntamente com o aprimoramento 
contínuo das competências institucionais. Para evitar perder o interesse 
político, essas reformas a longo prazo devem primeiro abordar o fortalecimento 
e a implementação de funções-chave na gestão dos recursos hídricos que 
permitam lidar com os problemas dos países (ou seja, concentrando-se em 
poucas reformas essenciais em vez de transformações de todo o setor).
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33. É importante desenvolver indicadores quantitativos que permitam a 
aferição e o monitoramento do desempenho das instituições de gestão 
dos recursos hídricos. Ao contrário do setor de abastecimento de água e 
saneamento, as instituições responsáveis pela gestão dos recursos hídricos 
raramente são aferidas e não existem indicadores de desempenho comuns 
que acompanhem o progresso institucional nessa área. O desenvolvimento 
desse tipo de indicadores poderia permitir orientar melhor futuras reformas 
institucionais e avaliar os recentes esforços de reforma.

34. Além disso, a ALC ainda precisa melhorar a forma como lida com três 
importantes desafios institucionais. Em primeiro lugar, através da criação de 
instituições básicas de gestão de recursos hídricos, principalmente na América 
Central. Em segundo lugar, através da modernização dos quadros institucionais 
existentes de modo a aprimorar os princípios que regem a autonomia técnica, 
a responsabilização e prestação de contas, a transparência, a resiliência, e a 
eficiência. E em terceiro lugar, através da capacitação e do fortalecimento das 
instituições responsáveis pela gestão das bacias hidrográficas.
 
35. Modernização de ferramentas básicas de gestão dos recursos hídricos, 
tais como informação e planejamento. É preciso aumentar os esforços 
envidados para coletar, sistematizar, monitorar e compartilhar dados sobre a 
disponibilidade, qualidade, usos e necessidades relativas aos recursos hídricos, 
de modo a assegurar que os planos de gestão das bacias hidrográficas 
possam identificar com maior precisão os problemas, estabelecer medidas 
que permitam enfrentar esses problemas e definir os orçamentos necessários, 
além de avaliar a implementação dos planos delineados. Os instrumentos 
de planejamento das bacias hidrográficas são fundamentais e devem ser 
reconhecidos como instrumentos essenciais para o desenvolvimento territorial 
e para a gestão ambiental, notando que em alguns casos podem mesmo ser 
instrumentos juridicamente vinculantes em termos de conformidade. Tanto 
os instrumentos de informação como de planejamento podem se beneficiar 
da incorporação de novas abordagens que foram testadas com sucesso 
nos últimos anos. 71% dos países comunicaram que têm menos de 50% dos 
recursos financeiros necessários para garantir a participação dos usuários e 
das comunidades rurais nos serviços de abastecimento de água potável e de 
saneamento. 

Elas incluem a integração de tecnologias de sensoriamento remoto, uso de 
drones para complementar os sistemas de informação, e a introdução de novas 
metodologias de planejamento que incorporem uma abordagem de gestão de 
risco que permita compreender melhor as incertezas do sistema na bacia (ou 
seja, usar a metodologia da árvore de decisão).
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Prestação de serviços de água: Abastecimento 
de Água e Saneamento

36. Acelerar o acesso a serviços de água e saneamento confiáveis e melhorar 
os níveis de serviço existentes é essencial para reduzir a vulnerabilidade, 
aumentar a eficiência e a resiliência, e reduzir as desigualdades na ALC. 
O caminho para alcançar esse objetivo não é fácil e requer: (i) encontrar 
mecanismos sustentáveis para expandir e modernizar rapidamente os serviços 
de abastecimento de água e saneamento (A&S) no contexto de uma crise 
macroeconômica; (ii) aumentar a eficiência financeira, bem como a eficiência 
operacional e energética dos prestadores de serviços, o que permitiria 
reduzir os custos operacionais e de manutenção; (iii) adaptar os quadros 
regulamentares para incentivar a eficiência e a adoção de abordagens de 
economia circular, definindo estruturas tarifárias adequadas e promovendo 
um planejamento sólido através da utilização de indicadores-chave de 
desempenho; (iv) promover a sustentabilidade institucional através da boa 
governança corporativa nas concessionárias de serviços públicos de água, ao 
estabelecer mecanismos de responsabilização e incentivar o cumprimento dos 
princípios de governança corporativa que contribuem para minimizar o risco 
de captura política e de corrupção; (v) estabelecer metas para uma maior 
resistência a choques climáticos e não climáticos e promover a diversificação 
do abastecimento sustentável da água; e (vi) acelerar a modernização através 
do aproveitamento da inovação e das tecnologias digitais.

37. A ligação das populações em áreas urbanas marginais e pobres à rede de 
abastecimento de água e saneamento é essencial, mas também complexa. 
As concessionárias de serviços públicos devem encontrar formas de acelerar 
e maximizar a conectividade nessas áreas. Do ponto de vista financeiro, 
uma das formas mais eficientes de usar recursos públicos é subsidiando 
custos de ligação à rede pública em áreas de baixa renda. No entanto, essa 
estratégia torna-se mais complicada ao considerar grandes áreas urbanas 
informais, carentes não só de água e saneamento, mas também de outros 
serviços públicos. Assim, a prestação de serviços nessas áreas exige muitas 
vezes processos integrais e complexos de “melhoria de favelas”, envolvendo 
uma vasta gama de instituições que requerem mecanismos de coordenação 
eficazes. As abordagens baseadas no desempenho também são utilizadas 
para alcançar a última milha.

38. As zonas rurais não devem ser preteridas em termos de acesso aos 
serviços de A&S, o que exige estratégias consolidadas para uma participação 
mais forte dos usuários na concepção, construção e operação dos sistemas 
de A&S. As políticas de expansão precisam dar mais importância ao acesso 
nas zonas rurais e nas pequenas cidades e vilas, mas também às populações 
indígenas e afrodescendentes, respeitando sua visão de mundo e preferências. 
Por conseguinte, as expansões devem ser implementadas paralelamente às 
abordagens para o envolvimento dos cidadãos na prestação de serviços, onde 
são exploradas diferentes formas de participação ativa.

39. O acesso ao saneamento precisa aumentar mais rapidamente e de forma 
mais sustentável.   Para tal, várias estratégias podem ser seguidas. Em primeiro 
lugar, o debate sobre como eliminar a lacuna de financiamento tem que 
incluir investimentos em saneamento. Mas o setor também precisa superar as 
soluções tradicionais e caras e diversificar a gama de opções acessíveis para 
maximizar a expansão da oferta do serviço. As concessionárias de serviços 
públicos precisam considerar o saneamento como uma oportunidade e não 
como um ônus. A adoção dos princípios da economia circular proporciona uma 
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oportunidade adicional para que as empresas de abastecimento de água se 
beneficiem das oportunidades advindas de se transformarem resíduos em 
recursos, promovendo sua eficiência, mitigação e resiliência. Cobrir os custos 
de saneamento e o financiamento de iniciativas em prol de uma economia 
circular requer também uma cuidadosa consideração de estruturas tarifárias 
adequadas e de subsídios inteligentes.

40. A pandemia de Covid-19 ampliou a crise de segurança hídrica, servindo 
como um alerta da necessidade urgente de aumentar a resiliência a uma 
vasta gama de choques para além dos climáticos, através da expansão 
dos serviços de forma mais resiliente e rápida. Nesse sentido, a resiliência 
e a inovação devem fazer parte do conceito de eficiência, e devem ter 
como objetivo dispor das ferramentas necessárias para fazer a adaptação 
à mudança. Essas ferramentas podem incluir Planos de Prevenção para 
Emergências, ferramentas financeiras para a resiliência, ou a adoção de 
métodos de construção adaptativos no que diz respeito às infraestruturas 
de abastecimento de água e saneamento. O conceito de flexibilidade deve 
ser introduzido nos instrumentos de planejamento como uma abordagem 
essencial para lidar com a crescente incerteza.

Irrigação
 

41. Aumentar o acesso aos serviços de irrigação e de drenagem ao mesmo 
tempo em que se levam em consideração a viabilidade econômica, financeira 
e ambiental.  Aumentar o acesso à irrigação e à drenagem é um elemento 
central de estratégias mais amplas de adaptação às mudanças climáticas 
que considera o aumento da frequência e da gravidade da falta de água e das 
enchentes na agricultura, mas que podem também expandir o papel da região 
na segurança alimentar global. No entanto, essas estratégias devem ser bem 
pensadas. Vários fatores têm que ser considerados ao examinar a expansão 
da irrigação. Em primeiro lugar, a viabilidade de novos empreendimentos 
deve passar por diferentes pontos de controle, tais como a sustentabilidade 
financeira e ambiental, o interesse dos agricultores, e a disponibilidade de água, 
o que requer um conhecimento profundo da dinâmica de água na área/bacia 
hidrográfica, incluindo os diferentes tipos de uso de água existentes. Segundo, é 
preciso garantir a existência de infraestruturas de comunicação e de logística 
adequadas que permitam a rápida entrega de produtos aos mercados. Por 
último, torna-se essencial ter formas inovadoras de financiamento para 
mobilizar o financiamento junto ao setor privado. O papel do setor público é 
mais uma vez fundamental para criar um ambiente propício.

Energia Hidrelétrica

42. As prioridades são investir na renovação das infraestruturas envelhecidas, e 
considerar as mudanças climáticas como uma nova fonte de incertezas nos novos 
empreendimentos hidrelétricos. O envelhecimento dos projetos hidrelétricos 
requer melhorar a segurança das barragens em toda a região com a elaboração 
de regulamentos, aprimoramento da capacidade institucional e orientação 
dos investimentos para a implementação de procedimentos de segurança 
durante todas as fases de um projeto de barragem. Além disso, para assegurar a 
sustentabilidade dos projetos de infraestrutura e evitar desequilíbrios energéticos 
durante os períodos de seca, os projetos hidrelétricos têm de ser analisados 
e adaptados de forma a limitar a vulnerabilidade às mudanças climáticas e 
concebidos no âmbito de uma abordagem de planejamento de bacias a fim de 
evitar conflitos entre usuários concorrentes. Além disso, o desenvolvimento de 
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projetos hidrelétricos deve ser examinado no contexto de uma discussão mais 
ampla sobre a política energética, que que está além do escopo deste relatório. 
A criação das Ferramentas de Sustentabilidade Hidrelétrica da Associação 
Internacional de Hidroeletricidade e o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial 
oferecem novas ferramentas e orientações em torno da segurança de barragens 
que podem ser utilizadas para criar novas oportunidades de desenvolvimento 
hidrelétrico e de barragens. 

Mitigação dos riscos relacionados à água

43. A abordagem para lidar com os impactos dos extremos hidrometeorológicos 
deve concentrar-se na redução da vulnerabilidade e no aumento da resiliência. 
Para isso, é necessário melhorar as informações confiáveis; a incorporação de 
infraestruturas para a gestão de água verde e cinza; e a construção de planos 
de preparação financeira e de contingência para os fornecedores de serviços 
de água, gestores de recursos hídricos, e usuários. Além disso, são apresentadas 
recomendações específicas nos casos de enchentes e de secas.

44. No caso de enchentes, não obstante os esforços para reduzir a exposição 
aos perigos e tornar os ativos menos vulneráveis, sempre haverá um risco 
residual.  Assim, é fundamental aprimorar a capacidade das pessoas e dos 
prestadores de serviços para fazer face aos riscos de enchentes, reduzindo 
a sua vulnerabilidade e aumentando a sua resiliência, por meio de: (i) 
diversificação das receitas para as famílias; (ii) inclusão financeira; (iii) seguro 
de mercado; (iv) proteção social adaptativa; e (v) financiamento para os riscos 
de desastres. Essas medidas são complementares a outras medidas ex-ante 
tais como o desenvolvimento e expansão de sistemas de alerta precoce, planos 
de contingência, e infraestruturas de proteção contra enchentes, com especial 
atenção às soluções baseadas na natureza (SBN).

45. No caso de secas, os sistemas de monitoramento, os planos de contingência, 
a coleta de água e o aumento do armazenamento de múltiplas finalidades 
são fundamentais para a robustez do sistema. Para além do monitoramento, 
os sistemas de informação também devem ser capazes de prever o nível 
de gravidade das secas através de um sistema de indicadores específicos/
direcionados (por exemplo, agricultura, fornecimento de água potável) em 
nível da bacia. As estratégias de resiliência à seca devem incorporar cada vez 
mais, estratégias diversificadas para o armazenamento de água, otimizando 
a utilização de barreiras de proteção naturais (ou seja, águas subterrâneas, 
neve derretida). Um melhor conhecimento dos recursos de águas subterrâneas 
pode também otimizar a sua utilização como reservatórios, promovendo 
assim o uso simultâneo de águas superficiais e subterrâneas. Além disso, as 
autoridades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos precisam avançar 
no planejamento para tratar das mudanças na dinâmica dos glaciares e da 
neve. O importante papel regulador dessas barreiras naturais de proteção 
precisa ser substituído - provavelmente por outros tipos de armazenamento. 
Os planos de contingência também devem incluir a distribuição adaptativa e 
flexível e regras de funcionamento para os sistemas de água existentes.
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46. A reconstrução de um caminho para o crescimento mais resiliente, inclusivo, eficiente e mais 
verde para a ALC por meio da segurança hídrica exigirá uma ação coletiva por parte dos profissionais 
que trabalham com água, dos parceiros de desenvolvimento e dos governos em nível regional.   Para 
tal, é necessário: (i) elevar as questões de segurança hídrica para patamares mais altos no diálogo 
para o desenvolvimento nacional; (ii) incorporar os objetivos de segurança hídrica como parte das 
NDCs e dos planos de adaptação; (iii) impulsionar a geração de informação relacionada à água e, 
mais importante ainda, compartilhá-la, para preencher as lacunas de monitoramento existentes; 
(iv) fazer avançar a agenda de gestão transfronteiriça da água à medida em que as questões 
regionais se tornam mais relevantes; e (v) alinhar as prioridades políticas entre os parceiros de 
desenvolvimento para evitar sobreposições e unir esforços para apoiar a priorização da água nas 
agendas nacionais e regionais.


