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A região da América Latina e do Caribe ainda enfrenta lacunas significativas no 

abastecimento de água e saneamento. Kala Vairavamoorthy e Daniel 

Nolasco descrevem alguns dos pontos fortes e oportunidades na região e as formas em 

que a International Water Association - IWA (Associação Internacional da Água) pode 

apoiar o seu progresso.      

  

"A região da LAC apresenta uma grande oportunidade para a IWA e seus 

membros contribuírem para o progresso da água e do saneamento na região" 

  

América Latina e Caribe (LAC por sua sigla em Inglês) tem uma adequada porção 

da diversidade como uma região do mundo: a grande extensão do Brasil e da Argentina, 

pequenos estados insulares como São Cristóvão e Nevis, as alturas extremas do Chile e 

Peru, e os abundantes recursos hídricos per capita da Guiana, que 

é escassamente povoada. 

Há diversidade entre países e diversidade dentro de cada país, mas, neste contexto, 

as principais figuras da região destacam o estado atual e as necessidades em relação ao 

abastecimento de água e saneamento. 



A LAC é uma região com um alto grau de urbanização. Segundo o Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA), a população da 

região em 2017 era de 644 milhões, dos quais 80% viviam em áreas urbanas. Em geral, 

há uma boa cobertura em termos de abastecimento de água.    

"A cobertura do tratamento de águas residuais é surpreendentemente baixa, 

dados os níveis de renda e a urbanização da região".  

Como em outros lugares, o saneamento fica para trás. Regionalmente, a cobertura de 

saneamento é de 66% em termos da população ligado a um sistema de esgoto. Menos de 

40% das águas residuais coletadas são tratadas.    

A WaterAid, em uma revisão recente, mostra uma preocupação paralela sobre a operação 

de estações de tratamento de águas residuais. Estas provas reunidas pelo Relator Especial 

dos Direitos Humanos da ONU para Água e Saneamento mostram que apenas 12 das 194 

plantas no estado mexicano de Chiapas estavam trabalhando.   

Esta é a imagem atual, mas não é estática. A estimativa da UNDESA 2018 sobre as 

perspectivas de urbanização, estima a população total da região em 718 milhões em 

2030.     

Junto a isso devemos adicionar os impactos das mudanças climáticas globais. A LAC 

vai precisar para enfrentar seu próprio conjunto de implicações, que vão desde as alturas 

dos Andes até as cidades dos deltas fluviais e as nações insulares do Caribe.   

O ponto é que é necessário antecipar a mudança contínua que deve formar as soluções 

para água que são procuradas na região. 

 

Respostas e oportunidades 

Esses números sugerem algumas linhas gerais de pensamento sobre o futuro da água 

na LAC. 

Um dos mais claros é observar que a cobertura do tratamento de águas residuais é 

surpreendentemente baixa, dados os níveis de renda e a urbanização da região. Os níveis 

de gestão e tratamento das águas residuais variam significativamente entre os países, com 

a média regional mascarando essa variação significativa. Mas a mensagem geral é que os 

déficits de tratamento são uma preocupação em termos de impacto na saúde pública, 

sustentabilidade ambiental e equidade  social.    

As estimativas do investimento necessário para cumprir a Meta de Desenvolvimento 

Sustentável Nº 6 em Saneamento estão na faixa de US $ 3 e US $ 12 bilhões por ano para 

o período 2016-30. Os países da LAC estão embarcando em programas massivos para 

coletar e tratar águas residuais, a fim de melhorar a situação das águas residuais na 

região. Isso representa uma grande oportunidade para a IWA trabalhar em parceria com 

instituições locais e internacionais dedicadas aos campos de água e saneamento. Os 

membros da IWA podem se envolver e contribuir para a causa do ambiente hídrico mais 

limpo por meio de aspectos como tecnologia, inovação, intercâmbio profissional e 

conferências.       

Uma boa cobertura geral do abastecimento de água significa que existem inúmeras áreas 

nas quais a IWA e sua rede também podem contribuir nesse setor. Estas oportunidades 

incluem a redução de água não comercializada, a gestão do fornecimento de água 

intermitente, o desenvolvimento de sistemas adequados de tarifas, implementação de 

sistemas de distribuição energeticamente eficientes e a recuperação de energia, para citar 

algumas.   

 



Águas residuais e a economia circular. 

A lacuna no tratamento de águas residuais é de particular interesse. Da a oportunidade de 

tomar medidas práticas para implementar um modelo de economia circular. É uma 

oportunidade para garantir que os investimentos em gerenciamento de águas residuais 

sejam feitos da maneira mais sustentável e eficiente possível. É também uma 

oportunidade da qual outras regiões do mundo potencialmente podem aprender.    

O alto nível de coleta de águas residuais na região e o baixo nível de tratamento significa 

que há uma possibilidade real de implementar processos alternativos de coleta e 

tratamento. 

É por esta razão que em 2018 o Banco Mundial lançou na região a iniciativa “águas 

residuais: de resíduo a recurso”, para aumentar a consciência do potencial de águas 

residuais como um recurso (ver artigo separado nesta edição da The Source). 

A iniciativa identifica as principais ações para alcançar uma mudança de 

paradigma. Estes são para:   

   Desenvolver iniciativas de águas residuais como parte de um marco de 

planejamento de bacias. 

   Mudar de “plantas de tratamento de esgoto” para “instalações de recuperação de 

recursos hídricos”. 

   Maximizar o uso das instalações existentes, avaliando e otimizando processos.   

   Explorar modelos de negócios inovadores e financiamentos sustentáveis. 

   Implementar estruturas normativas, institucionais e reguladoras para promover 

mudanças. 

A iniciativa destaca que a região da LAC já possui ótimos exemplos de instalações de 

recuperação de recursos hídricos. Mais do que isso, já existem esforços em 

andamento para avançar na abordagem da economia circular. Por exemplo, no Brasil (ver 

artigo separado nesta edição da The Source), o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

em Estações de Tratamento de Águas Residuais Sustentáveis (INCT STPs Sustentáveis) 

foi criado em 2017. Tem como objetivo alcançar uma mudança de paradigma no 

tratamento de águas residuais no Brasil, construído especialmente em torno do uso da 

tecnologia de tratamento anaeróbico. Segue um modelo de ciclo fechado para tornar o 

tratamento de águas residuais mais sustentável e aumentar o acesso ao saneamento, além 

de fornecer resultados relevantes para uma região mais ampla da LAC .     

As avaliações, até o momento, analisaram tanto pequenas como grandes estações de 

tratamento de águas residuais. Apoiam uma visão delas como geradoras de renda, fazendo 

conexão com as economias locais através do fornecimento local de gás domestico 

para cozinhar e a produção de lodo desinfetado para uso na agricultura, por exemplo. O 

projeto Brasil também ilustra como a IWA tem a sorte de se beneficiar da participação e 

contribuição de pessoas importantes na região.      

  

 Conexões e associatividade 

Existem muitos atores na região da LAC: aqueles que estão dentro e aqueles que vêm de 

fora. A IWA pode usar sua abordagem de rede para conectar esses diferentes atores 

de maneiras que apoiem mudanças nas principais questões. 

A IWA fornece acesso a uma rede de alcance e profundidade excepcional. A experiência 

focada dos nossos Grupos de Especialistas abrange tópicos altamente relevantes. Nossa 

vibrante comunidade de Jovens Profissionais traz mudanças, informa e ajuda a espalhar 



o pensamento sobre soluções em evolução. Nossos programas e associações 

internacionais fornecem as melhores práticas internacionais reconhecidas que orientam 

ações práticas, como os Planos de Segurança da Água e os Princípios da IWA para 

Cidades com Uso Racional de Água. Conhecimentos e experiências são compartilhados 

por meio de eventos, publicações, recursos on-line e através de interações diretas entre 

grupos de pares dos vários grupos que se formam sob a nossa estrutura flexível e 

adaptável.       

Nosso potencial para efetuar mudanças, fortalecer e expandir a concorrência na região é 

multiplicado por meio de parcerias. 

A IWA possui conexões fortes e duradouras com a região da LAC. Inclusive, a IWA foi 

formalmente lançada em nosso Congresso Mundial em Buenos Aires, Argentina, em 

2000. Outras atividades recentes e parcerias frutíferas viram a IWA alcançar um 

crescimento considerável em reconhecimento na região nos últimos anos, demonstrando 

amplamente a escala de nossa oportunidade futura.  

O bem-sucedido Congresso e Exposição da IWA de Água e Desenvolvimento em Buenos 

Aires em 2017 representou um evento histórico. Estamos trabalhando para colaborar em 

eventos com organizações da região, como a Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), braço brasileiro da associação regional do 

setor AIDIS.  

A IWA também tem sido ativa no desenvolvimento de laços estreitos com a AIDIS Chile 

e recentemente concordou em cooperar com o regulador do setor, a Superintendência de 

Serviços de Saneamento ( SISS ), para avançar os Princípios da IWA para 

Cidades Racionais com Água no país. A SISS liderou o desenvolvimento da Agenda 2030 

para Água e Saneamento do Chile, apresentada em um evento em dezembro com a 

participação do Ministro das Obras Públicas do país e do Ministro da Habitação e 

Planejamento Urbano. José Luis Inglese, membro do Conselho Estratégico da IWA, e 

Jorge Rivas, chefe da SISS, assinaram uma carta pública na qual a SISS endossava os 

Princípios e pretendia trabalhar com a IWA para seguir os Princípios e o marco dos ODS 

para alcançar os objetivos da sua Agenda 2030.   

AIDIS Argentina, AIDIS Chile e ABES indicaram sua intenção de ingressar na IWA 

como membros governantes, e há outros sinais tangíveis de progresso. 

 

Apoiando empresas de serviço público 

O poder das parcerias estratégicas e o papel que elas podem desempenhar na região são 

destacadas pelo trabalho que a IWA realizou para apoiar as empresas de serviços 

públicos, por meio de uma forte parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). O sistema AquaRating para avaliar o desempenho das 

concessionárias de água foi desenvolvido por meio de uma colaboração entre o BID e a 

IWA. O sistema foi projetado para ajudar as concessionárias a transformar seu 

gerenciamento em uma prestação de serviços mais eficiente. Até o momento, mais de 60 

empresas de serviços públicos em todo o espectro de tamanhos de empresas passaram 

pelo processo AquaRating. Entre elas, o BID implementou com sucesso o AquaRating na 

AySA, empresa de serviços de água da cidade de Buenos Aires e arredores, que atende 

mais de 14 milhões de pessoas. Todo este processo AquaRating (auto avaliação e 

certificação independente) para uma empresa de serviço público é um dos maiores até 

agora na região.      

Isso representa uma contribuição influente por si só. A IWA, em associação com o BID, 

planeja levar isso adiante, estabelecendo uma Comunidade Global de 



Práticas AquaRating. Com mais de 700 profissionais em todo o mundo trabalhando com 

o AquaRating, há uma oportunidade de reuni-los para apoiar e acelerar o aprendizado 

sobre como melhorar o desempenho dos serviços públicos. Essa iniciativa terá um recurso 

on-line que documenta as aplicações dos casos. Significativamente para a LAC, a 

Comunidade de Prática não apenas fornecerá uma plataforma para os profissionais da 

região desenvolverem sua experiência e compartilhar com outros na LAC , mas também 

abrirá as experiências da região para outros em todo o mundo.     

 

Regulamento 

O trabalho da IWA sobre regulamentação, na região da LAC e em geral, é uma 

oportunidade particularmente importante, especialmente considerando as necessidades 

atuais de governança e melhorias institucionais na região. É novamente uma oportunidade 

em que as associações podem desempenhar um papel vital.  

Essa atividade inclui o trabalho com a Associação de Reguladores de Água e Saneamento 

das Américas (ADERASA). Em novembro de 2018, a IWA e a ADERASA assinaram 

um memorando de entendimento para apoiar a melhoria operacional e a eficiência 

comercial dos serviços de água na região e o fortalecimento do setor de água da LAC por 

meio do desenvolvimento profissional e da capacidade de reguladores e profissionais da 

água.  

Isso foi seguido em março de 2019 pela criação de uma Comissão Conjunta de membros 

da IWA e da ADERASA, coordenada pelo Secretariado da IWA como parte de seu 

trabalho sobre política e regulamentação da água. O plano de trabalho de três anos da 

comissão se concentra no desenvolvimento de capacidade, política e colaboração em 

inovação. A primeira parte do plano de trabalho foi finalizada em 2019 por meio de uma 

parceria com o BID, avaliando os papéis dos reguladores e estruturas reguladoras para 

alcançar os direitos humanos à água e ao saneamento na região da LAC.   

Em abril de 2019, na Conferência LatinoSan (Costa Rica), a IWA realizou uma sessão 

sobre direitos humanos e lançou a versão em espanhol do “Manual da IWA sobre direitos 

humanos para água potável e saneamento para profissionais”. Em agosto de 2019, a IWA 

foi convidada para palestrar no Congresso ABAR no Brasil, organizado pela rede 

multissetorial de reguladores no Brasil. Lá lançamos a Agenda de Ação de Bacias 

Hidrográficas em cooperação com a ANA, ADASA e jovens líderes da água.   

A atividade focada nos reguladores da IWA incluiu a organização de um Fórum regional 

de reguladores de água em associação com a ADERASA, no Fórum Ibero-Americano de 

Regulação da FIAR, na Colômbia, em outubro de 2019. 

As atividades em andamento na área de política e regulamentação da água incluem a 

construção da primeira parte do plano de trabalho da Comissão Conjunta, o 

desenvolvimento e a implementação de uma segunda fase focada no desenvolvimento de 

capacitação e o desenvolvimento de capacidades focadas nos países. 
  
Apoiando a oportunidade 

Em resumo, a região da LAC apresenta uma grande oportunidade para a IWA e seus 

membros contribuírem para o progresso da água e do saneamento na região, 

particularmente no contexto da meta de 2030 para os ODS da ONU. 

Dada essa tremenda oportunidade, a IWA entrará em vigor na região da LAC nos 

próximos 18 meses para levar nossa contribuição ao próximo nível. 

As etapas práticas que a IWA adotará para apoiar isso incluem aumentar a disponibilidade 

de traduções em espanhol / português das publicações e materiais da IWA, para ajudar a 



melhorar o acesso à nossa rica e autorizada base de conhecimento. Vamos também 

trabalhar de forma mais ampla do que isso para oferecer plataformas bilíngues, a fim de 

expandir ainda mais o nosso alcance. Isso pode incluir, por exemplo, o trabalho com 

parceiros regionais para criar sites bilíngues para grupos de especialistas da IWA que são 

de particular relevância para a LAC.   

A IWA também está considerando um evento regular, idealmente bienal, a ser realizado 

na região da América Latina e Caribe, que ajuda a promover o progresso e a inovação, e 

está procurando fazê-lo em parceria com o BID. 

Todas essas ações apoiarão o progresso com as muitas oportunidades relacionadas à água 

na região e, especialmente, em torno de um salto quântico em direção a uma abordagem 

de economia circular para o tratamento de águas residuais na LAC. 

O foco estratégico da IWA é construir alianças com atores locais já fortes. Ao trabalhar 

cooperativamente através dessas associações, a IWA está pronta para ter um impacto 

efetivo e relevante na região.  

  

Dr . Kala Vairavamoorthy é CEO da Associação Internacional da Água.    

Eng. Daniel Nolasco é presidente da NOLASCO e Asociados SA e presidente do 

Conselho Estratégico IWA   

______________________________________________________________________ 

  

Traduzido para o português por Eng. Jose Luis Inglese, presidente da Inglese 

Consultores SA e membro do Conselho Estratégico da IWA 

  

 


