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A oitava edição do Fórum Mundial da Água realizada no Brasil em 
março de 2018 mostrou com clareza que a agenda da água deve 
estar dentro da agenda de todas as pessoas do planeta hoje e para 
todo o sempre.

Tendo o cidadão como principal ator neste grande encontro, o 
desenho que se mostrou para nosso futuro neste mundo é o 

da necessidade e urgência do envolvimento de todos em prol de nossas águas, 
constatação fantástica e unânime que se sobressaiu em todas as atividades 
realizadas que só confirmaram este fato.

Esta publicação tem então como seu maior propósito agradecer a participação de 
todos, dignificar e honrar os cidadãos como defensores de nossos recursos hídricos 
e exaltar o engajamento e envolvimento de todos, em especial às crianças, que se 
prontificaram a serem as grandes defensoras da água no planeta.

PREFÁCIO
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8ºFÓRUM  

AS VOZES DAS ÁGUAS.
O 8º Fórum Mundial da Água realizado no Brasil foi construído por muitas mãos, sempre com a missão de 

elevar o debate e buscar soluções para este líquido tão importante para a vida humana.

Os resultados foram explícitos e estão narrados neste Documento que detalha quão grandioso foi este 

encontro entre tantos cidadãos do mundo para um melhor cuidar das águas, narrando desde a intenção de 

ter o evento no Brasil até a formulação de um legado para todos nós. Mergulhe literalmente nesta leitura.
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MUNDIAL DA ÁGUA  
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BENEDITO BRAGA

Presidente do 8º Fórum Mundial da Água, 

Presidente da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo e Presidente Honorário do Conselho Mundial da Água.

ÁGUA E CIDADANIA NO
8º FÓRUM MUNDIAL
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D
e todos os fóruns mundiais da água realizados, 

o 8º, em Brasília, ficou marcado pela intensa 

participação do cidadão. Tivemos a presença de 

autoridades políticas, pesquisadores, ativistas, 

administradores públicos e gestores de grandes 

empresas, mas o grande número de pessoas que 

visitaram a feira paralela durante o período do 

evento, indiscutivelmente, fez deste um encontro 

singular.

Foram mais de 100 mil pessoas, um fluxo cerca de três vezes maior do que 

o esperado inicialmente pela organização, visitando o pavilhão da Feira, 

mostrando que a preocupação com a água já é uma realidade para todos. 

Pudemos sentir que há claramente uma consciência emergente de que a 

água não nasce na torneira e não é um recurso inesgotável.

E, se a presença popular foi destaque em Brasília, o ápice dessa participação 

foi o Fórum Cidadão, com suas discussões sobre ações para o Brasil, para a 

América Latina e para o mundo.

Os 10 Princípios assinados pelo Fórum Cidadão mostram esse novo 

pensamento e apontam para os caminhos que devem ser trilhados na 

preparação de um futuro com segurança hídrica. São diretrizes que 

apontam para a garantia da água como direito básico, a valorização da 

vida e a preservação da saúde, a gestão compartilhada e transparente 

empenhada na prevenção de calamidades, a disseminação de informação 

e educação ambiental e, principalmente, a ênfase nas mulheres e jovens 

como sujeitos e a serem cuidados e protegidos em todos esses processos.

A água é fundamental para a nossa vida e os seus benefícios não se limitam 

à higiene, alimentação e saúde. Todos os processos produtivos utilizam, 

em sua medida, a água como insumo, além de atividades esportivas e 

de recreação. Ou seja, o desenvolvimento econômico, a possibilidade 

das pessoas progredirem socialmente e o seu conforto e bem estar estão 

ligados diretamente à disponibilidade hídrica.

O cidadão já tem clara noção disso e busca se informar, discutir, tomar 

posições e defender aquilo que acredita seja o melhor uso desse recurso 

natural tão importante. Por essa mobilização, Conselho Mundial da Água 

ficou extremamente grato à participação das pessoas em Brasília, trazendo 

sua energia renovadora aos debates sobre o tema.

Sabemos que ainda existem muitas pessoas nesse planeta sem acesso 

seguro à água. As soluções são variadas e cada caso deve ser analisado 

conforme as suas circunstâncias locais para definir qual o melhor caminho. 

Precisamos encontrar meios técnicos, institucionais e financeiros para 

garantir a segurança hídrica, mas sem dogmatismos, sempre colocando 

as pessoas como o centro do planejamento. E se o cidadão é o foco de 

todo esse debate, é fundamental que ele esteja incluído definitivamente na 

elaboração e implementação das soluções que estamos construindo para 

o futuro.
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PAULO SALLES

Co-Presidente do 8º Fórum Mundial da Água, representando o Brasil.

Paulo Salles é PhD em ecologia e professor associado na Universidade de 

Brasília. Foi presidente dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba 

e dos Afluentes do Rio Paranaíba no DF. Atualmente é Diretor Presidente de 

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa-DF) e 

membro do Conselho de Governadores do Conselho Mundial da Água. 

8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA: 
UM FÓRUM CIDADÃO!
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O
8º Fórum Mundial da Água, realizado em 

Brasília, entre 18 e 23 de março de 2018, 

tornou-se um marco histórico nas discussões 

internacionais sobre a água. Isso se confirma 

não só pelas inovações diversas, pelos painéis 

com altas autoridades mundiais sobre temas 

relevantes e centenas de discussões técnicas 

de alto nível, pelos números superlativos de 

participantes – cerca de 120 mil pessoas –, pelas mais de 100 de delegações 

estrangeiras ou de 73 autoridades governamentais e 12 chefes de Estado, 

mas também, e principalmente, pelo fato de que o 8º Fórum será lembrado 

como o mais inclusivo dos grandes encontros sobre água!

Frequentemente, os organizadores repetiam o mote: “O Fórum pertence 

a todos aqueles que bebem água”! E parece mesmo que o mundo estava 

sedento por discussões sobre um tema cada vez atual e preocupante: o que 

acontecerá com a água do planeta, caso as previsões sobre crescimento 

populacional, demandas por alimentos e energia, demanda por recursos 

hídricos e consequências das mudanças climáticas se tornem realidade? Na 

etapa preparatória, a participação institucional foi enorme: cerca de 400 

instituições engajadas no processo temático, 362 no processo regional, e 

mais de 500 organizações no Processo Cidadão! 

De fato, mais de 5.200 pessoas contribuíram para a preparação do Fórum 

Cidadão! E, assim, o Fórum se tornou um ambiente muito receptivo para a 

sociedade civil. Em primeiro lugar, o reconhecimento do direito humano à 

água e ao saneamento, explicitado em centenas de atividades, disseminou 

o sentimento de cidadania em todos os presentes. Além disso, o Fórum 

Cidadão promoveu a inclusão do público por meio da discussão de temas 

atuais, emergentes e relevantes para as sociedades mundiais, como 

minorias, povos indígenas, mulheres, agricultura familiar, rios urbanos, 

populações locais e comunidades em situações de vulnerabilidade e risco, 

jovens empreendedores da água, tecnologias de baixo custo, capital social, 

crimes ambientais, educação cidadã, diversidade, entre outras.

O Processo Cidadão promoveu diversas atividades na cidade sede (tais 

como corrida de rua, atividades no Lago Paranoá, um festival de cinema, 

e atividades culturais em escolas públicas) e criou espaços específicos na 

área do 8º Fórum. No Centro de Convenções, o Hydrocafé se tornou um 

movimentado ponto de encontro, com palestras, debates e entrevistas. 

No estacionamento do estádio Mané Garrincha, foi construída a Vila 

Cidadã. Composta de diversos ambientes, tais como o Cinema Cidadão, o 

Mercado de Soluções (pequenos estandes nos quais eram apresentadas 60 

soluções para problemas diversos), a Arena das Águas (anfiteatro para 300 

pessoas), o Green Nation (espaço com atrações com base em tecnologias 

de imersão e interação) e o Espaço Brasília, ocupado por órgãos do GDF, 

que promoveram 175 atividades para jovens e adultos e 170 atividades no 

espaço Criança Candanga. Sem dúvidas, a Vila Cidadã foi a maior inovação 

da história do Fórum Mundial da Água. Recebeu, gratuitamente, cerca de 

110 mil cidadãos. E a melhor notícia: desse total, cerca de 60 mil eram 

crianças e jovens!

Esta obra, LEGADO DO FÓRUM CIDADÃO, que a REBOB oferece ao 

público, descreve e analisa todas essas atividades, e vai mostrar que o 

Fórum Cidadão constituiu-se como uma plataforma aberta que fomentou 

a discussão e a cooperação para a busca de soluções para as questões 

sobre a água em todo o mundo. Porém, é preciso lembrar, sempre, que 

os Cidadãos e as Cidadãs têm muitos direitos, mas também têm deveres! 

E, entre estes, inscrito na Lei das Águas brasileira (Lei 9.433/ 1997) está o 

dever de participar da gestão dos recursos hídricos nos Comitês de Bacia 

Hidrográfica e, no cotidiano, usar a água de maneira racional e sustentável, 

pensando na coletividade, visto que, no Brasil, não existe a propriedade 

privada de água! Todos que bebem água têm responsabilidade sobre a 

quantidade e a qualidade da água!  
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8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA: 
LEGADO PARA O CIDADÃO

Diretor Executivo do 8º Fórum Mundial da Água.

Engenheiro Civil, Diretor da Agência Nacional de Águas 

e Governador Honorário do Conselho Mundial da Água. 

RICARDO ANDRADE
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A 
oitava edição do Fórum Mundial da água 

foi a maior já realizada. E não somente 

pelos números, mas principalmente pelos 

compromissos que esta edição deixa como 

legado.

Quando o Brasil apresentou sua candidatura 

para sediar o 8º Fórum, ficou estabelecido um 

compromisso com o Cidadão. Com aquele que “bebe água”. Aquele que 

não está necessariamente engajado em movimentos sociais, mas que é 

essencial e cujo envolvimento faz a diferença.

Além da sua agenda tradicional, conhecida de todos, com mais de 10.000 

participantes de mais de 170 países e aproximadamente 2.000 profissionais 

de imprensa, envolveu autoridades, acadêmicos, membros do parlamento 

e do judiciário, representantes de empresas públicas e privadas, reunidos 

em mais de 350 eventos técnicos, a oitava edição inovou, promovendo o 

mais inclusivo fórum já realizado.

Pela primeira vez, um espaço totalmente dedicado ao cidadão, totalmente 

gratuito e que proporcionou a mais de 110.000 visitantes, experiências 

únicas, desde debates a interações com alta tecnologia e até um Festival 

de Cinema, que, juntos, trouxeram para o público, questões relacionadas 

à água como direito humano, água e saneamento, uso racional da água, 

escassez de água, entre outros.

O “Fórum Cidadão” também deixou sua mensagem. 

Um documento contendo dez princípios que fazem parte de seu Legado, 

enfatizando as ideias em torno do compartilhamento, integridade de 

ecossistemas, cultura da água, participação ampla e descentralizada na 

tomada de decisões, e, como uma semente para o futuro, a gestão da 

água em todos os seus aspectos considerando em sua plenitude mulheres 

e jovens.

Não podemos deixar passar a oportunidade trazida por esta edição e 

não registrar os compromissos assumidos por todos para uma gestão 

compartilhada, participativa e descentralizada deste recurso tão importante 

para as nossas vidas. 

O uso responsável e consciente da água não é somente necessário, é 

indispensável, principalmente para as futuras gerações.

Que o Legado do Fórum Cidadão seja efetivo e eficaz. 
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LEGADO
FÓRUM CIDADÃO
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LEGADO
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CAPÍTULO 01
O 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA    E O PROCESSO CIDADÃO  
HISTÓRICO
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O 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA    E O PROCESSO CIDADÃO  
HISTÓRICO



18 Documento | Legado  Fórum Cidadão

02/06/17
5ª Reunião do ISC

24/11/16
3ª Reunião do ISC

27/04/17
2nd Stakeholders 

Consultation Meeting

23/06/17
Encontro dos Organismos 

de Bacia da América Latina

17/05/17
Lançamento do Prêmio 
“Professores do Brasil”

17/09/17
IX Fórum Brasileiro de 

Educação Ambiental

01/09/17
6ª Reunião do ISC

11/08/17
FORUM CIDADÃO – REGIONAL NORTE/ NORDESTE

Gestão Participativa e Social da Água

27/06/16
2ª Reunião do ISC

16/08/17
Oficina Preparatória da Participação de

Países do América do Sul no 8FMA

16/02/17
Abertura do Your Voice

02/10/17
Congresso da ABES

16/03/17
4ª Reunião do ISC

07/02/17
Lançamento da 
nota conceitual

14/09/17
Oficina Preparatória da Participação de 

Países da América Central no 8FMA

12/09/17
Oficina Preparatória da Participação de 

Países do Caribe no 8FMA

23/08/17
FORUM CIDADÃO – REGIONAL SUL
Gestão Participativa e Social da Água

27/06/16
Kick-off meeting

01/05/2016

LINHA DO TEMPO 
FÓRUM CIDADÃO
 
AMÉRICAS
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04/12/17
Fim do Edital da mostra de 
experiências e soluções

10/01/18
II Seminário Internacional de Água e
Transdisciplinariedade - Águas pela Paz

24/11/17
Taller de Integración de 
Organismos de Cuenca de América Latina

21/11/17
FORUM CIDADÃO – REGIONAL CENTRO OESTE
Gestão Participativa e Social da Água

18/03/18 - 23/03/18
8º Fórum Mundial da Água

28/01/18
Rumo a Brasília:
Salvador

23/01/18
Rumo a Brasília: Foz do Iguaçu

22/12/17
Fim das inscrições para 
"A Voz do Cidadão"

 
06/11/17
XIX ENCOB-Encontro Nacional
dos Comitês de Bacias

15/03/18
Fórum da Juventude do 8FMA

15/10/17
IDA World Congress 2017

26/11/17
ABRH

03/03/18
Esquenta do 8FMA

18/10/17
FORUM CIDADÃO – REGIONAL SUDESTE
Gestão Participativa e Social da Água

27/09/17
X Congresso da Associação Brasileira 
de Agências Reguladoras

23/03/2018

27/10/17
Oficina Construindo uma agenda de água e gênero 
para o Brasil e para América Latina
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01/05/2016

LINHA DO TEMPO 
FÓRUM CIDADÃO  

INTERNACIONAL

24/11/16
3ª Reunião do ISC

27/06/16
2ª Reunião do ISC

27/06/16
Kick-off meeting

29/05/17
IWRA XVI World Water Congress

12/09/17
Sharing and Caring for Water 2017 conference 

Voices of the People

27/04/17
2nd Stakeholders 

Consultation Meeting

16/02/17
Abertura do Your Voice

07/02/17
Lançamento da 
nota conceitual

26/07/17
Oficina Preparatória da Participação da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa no 8FMA

16/03/17
4ª Reunião do ISC

02/06/17
5ª Reunião do ISC
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23/03/2018

14/01/18
Central Asian Citizens Forum 
towards 8WWF

22/12/17
Fim das inscrições para 
"A Voz do Cidadão"

18/03/18 - 23/03/18
8º Fórum Mundial da Água

17/08/17
Stockholm Water Week

11/12/17
3º Asia-Pacific Water Summit

14/09/17
2017 Chuncheon 
Global Water Forum 

 

20/09/17
The Ecological river and the future 
of the Millennium city

15/03/18
Fórum da Juventude do 8FMA
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O 
Brasil realizou em março de 2018 o maior encontro 

pela água já ocorrido no planeta. A oitava edição do 

Fórum Mundial da Água aconteceu com a presença de 

representantes de mais de uma centena de países do 

mundo e teve o comparecimento inédito de mais de 120 

mil participantes que naquele espaço na cidade de Brasília, Distrito Federal, 

pensaram, discutiram, aprenderam e especialmente, compartilharam 

saberes sobre a água.

O Fórum Mundial da Água, realizado em parceria com o Conselho Mundial 

da Água, contribui para o diálogo do processo decisório sobre água em 

nível global, visando o uso racional e sustentável deste recurso. Por sua 

abrangência política, técnica e institucional, o Fórum tem como uma de 

suas características principais a participação aberta e democrática de um 

amplo conjunto de atores de diferentes setores, traduzindo-se em um 

evento de grande relevância na agenda internacional.

Um breve histórico das edições anteriores mostra um crescente interesse dos 

países e uma participação e envolvimento cada vez maior de autoridades 

governamentais, técnicos, empresas, setor privado, setor acadêmico, 

usuários e da sociedade civil nas discussões e nos comprometimentos 

de todos com os resultados e expectativas dos futuros eventos. Desde a 

primeira edição em Marrakesh, 1997, até esta oitava ocorrida em nosso 

país em 2018, o porte e a importância do Fórum Mundial da Água o 

transformaram no maior acontecimento do planeta sobre o tema.

No contexto histórico das edições anteriores e, primordialmente nesta 

oitava edição em nosso país, o Brasil tem apresentado uma participação 

sempre maior a cada edição, justificado pelas seguintes razões principais: 
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I) pelo porte e pela importância de deter aproximadamente 14% de toda 

a água doce do planeta e dois dos maiores aquíferos do mundo; II) por 

dispor de um sólido arcabouço institucional e legislação pertinente no 

que se refere à gestão dos recursos hídricos; III) por dispor de um setor 

estruturado com políticas e práticas de gestão de recursos hídricos; e VI) 

por uma sensibilização coletiva dos diferentes segmentos da sociedade 

brasileira e dos setores técnico, político, acadêmico e privado pelas ações 

de conservação, proteção, desenvolvimento, planejamento, gestão e uso 

eficiente da água retratado em modelo de gestão participativa, integrada 

e compartilhada. 

O Fórum Mundial da Água, organizado pelo Conselho Mundial da Água, é 

o mais importante evento do setor água. A cada três anos, um país e uma 

cidade são anfitriões desta importante iniciativa. Sete edições já haviam 

sido realizadas antes do Brasil: Marrakesh, Marrocos, 1997; Haia, Holanda, 

2000; Kyoto, Japão, 2003; Cidade do México, México, 2006; Istambul, 

Turquia, 2009; e Marselha, França, 2012 e Daegu, Coréia do Sul, 2015.

O 1º Fórum Mundial da Água, realizado em Marrakesh, Marrocos, em 

1997, reuniu cerca de 400 participantes e discutiu o papel da água potável 

no desenvolvimento sustentável, enfatizando temas como saneamento, 

energia e meio ambiente.

O 2º Fórum Mundial da Água, realizado em Haia, Holanda, em 2000, 

reuniu cerca de 5.700 participantes de 130 países, e teve como tema 

central “A Visão da Água para o Futuro”, discutindo a gestão de recursos 

hídricos, os modelos de financiamento do setor, os impactos ambientais, e 

a redução da pobreza.

O 3º Fórum Mundial da Água, realizado em Kyoto, Japão em 2003, teve 

12.000 participantes, cerca de 1.000 jornalistas e 130 ministros de Estado 

de mais de 100 de países. A agenda priorizou a discussão de compromissos 

assumidos pela comunidade internacional e visou uma maior articulação 

institucional para o enfrentamento dos desafios futuros.

O 4º Fórum Mundial da Água, realizado na Cidade do México, em 2006, 

reuniu cerca de 15.000 participantes, 1.500 jornalistas, representantes 

oficiais de 140 países, 120 prefeitos e 78 ministros de Estado. Foram 

discutidos temas como “água para crescimento e desenvolvimento”, 

“implementando a gestão integrada dos recursos hídricos”, “água potável 

e saneamento para todos”, “água para alimento e meio ambiente” e 

“gestão de riscos”.

O 5º Fórum Mundial da Água foi realizado em Istambul, Turquia, em 2009, 

reuniu mais de 25.000 participantes. O tema central do evento “Superar 

os Divisores de Água” contemplou abordagens como: “mudança global 

e gestão de risco”, “progredindo no desenvolvimento humano e nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, “administrando e protegendo 

os recursos hídricos”, “governança e gestão”, “financiamento” e 

“educação, conhecimento e desenvolvimento de capacidades”.

O 6º Fórum Mundial da Água, realizado na Marselha, em 2012, reuniu 

mais de 35.000 visitantes de 173 países, dos quais mais de 20.000 

participaram de Sessões Técnicas, Regionais e Políticas. Participaram, ainda, 

15 Chefes de Estado, Governos e secretários da Comunidade Europeia, 

112 Ministros, Vice-Ministros e Secretários de Estado, 176 delegações 

oficiais e organizações internacionais, mais de 750 membros dos poderes 



24 Documento | Legado  Fórum Cidadão

locais e estaduais, incluindo 250 prefeitos e 250 parlamentares, mais 

de 500 empresas e instituições patrocinadoras, 2.800 representantes de 

ONGs e da sociedade civil e 900 jornalistas credenciados. Nesta edição, 

tendo como lema “Tempo de Soluções”, o Fórum promoveu mais de 400 

sessões temáticas, debates, uma conferência ministerial, uma conferência 

parlamentar, uma conferência das autoridades locais, mais de 15 sessões 

ministeriais e painéis de alto-nível, tendo como estratégia “garantir o 

bem-estar de todos”, “contribuir para o desenvolvimento econômico” e 

“manter o planeta azul”. Entre os principais temas tratados destacam-se 

“Governança Global da Água”, “Segurança Alimentar”, “Adaptação às 

Mudanças Climáticas” e “Crescimento Verde”.

O 7º Fórum Mundial da Água foi realizado nas cidades de Daegu e 

Gyeongju na Coreia do Sul e reuniu 22.000 participantes. O evento teve 

a participação de vários Chefes de Estado, Ministros e Parlamentares. 

O tema central do evento “Água para nosso futuro” contemplou 

abordagens como: “gestão integrada de recursos hídricos”, “metas para 

o Desenvolvimento Sustentável”, “ciência e tecnologia no manejo dos 

recursos hídricos”, “governança e gestão” e “financiamento e pesquisa”.

A oitava edição, realizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, capital de 

nosso Brasil, teve seu início de planejamento já na cidade de Marselha, em 

2012, quando no cenário institucional brasileiro já se havia despertado um 

grande interesse que podia ser traduzido em duas constatações principais: 

a) na significativa representação institucional do país no Conselho Mundial 

da Água – participação à época no Conselho de Governadores com 4 

representantes e com 33 membros filiados; e b) na crescente participação 

brasileira nos fóruns.

Pavilhão Brasil 6º Fórum Mundial da Água.

Pavilhão Brasil 6º Fórum Mundial da Água.
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A presença brasileira nos dois últimos Fóruns já havia mobilizado mais 

de 100 instituições (sociedade civil, academia, empresas, associações 

profissionais, entidades de classe, órgãos de governo – federal, estadual e 

municipal), mais de 500 participantes, várias autoridades governamentais 

(Governadores, Ministros, Secretários de Estado e Prefeitos), um número 

destacado de parlamentares (Deputados Estaduais e Federais, Senadores, 

Vereadores) e dezenas de representantes da sociedade civil, associações 

profissionais e entidades de classe. O Brasil teve ainda nos Fóruns da 

França e Coreia do Sul, um espaço destacado nas Feiras com o Pavilhão 

Brasil, um espaço que recebeu nos dois eventos mais de 30.000 visitantes 

e que realizou dezenas de reuniões técnicas e apresentações culturais que 

transformaram este ambiente em um dos mais vistos nos eventos. 

A proposta de realização do 8º Fórum Mundial da Água no Brasil, no início, 

teve como base vários tópicos destacados dentro da temática dos recursos 

hídricos tais como seu potencial hídrico, seu fortalecido cenário técnico, 

institucional e legal afeto ao setor, e um ineditismo extremamente favorável 

em tempos de globalização: seria a primeira edição do Fórum no hemisfério 

Sul. Esta última característica, por si só, já justificou a oitava edição em 

nosso país, por sinalizar uma alternância política e um reconhecimento 

ao fortalecimento e participação de países em desenvolvimento em 

discussões de âmbito global, notadamente no que se refere ao uso dos 

recursos hídricos.

Neste cenário, coube ressaltar que os aspectos geopolíticos do planeta 

apontavam naquele momento para uma interdependência entre as nações 

e a constatação da necessidade de criar um mundo de oportunidades e 

responsabilidades compartilhadas. Esta foi, assim, uma oportunidade A
 a
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Pavilhão Brasil 7º Fórum Mundial da Água.

Pavilhão Brasil 7º Fórum Mundial da Água.
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excepcional para que o Conselho Mundial da Água, em seu papel 

organizador da realização dos Fóruns Mundiais da Água, deslocasse o 

eixo geográfico dos locais dos eventos e privilegiasse a realização de uma 

primeira edição no hemisfério Sul, com todos os ganhos geopolíticos e 

simbolismos que isto representava. Desta forma, o Brasil sediando o 8º 

Fórum Mundial da Água, se transformou num marco da história dos 

Fóruns e representou um ponto de inflexão na forma de abordar a troca 

de experiências técnicas e políticas, o compartilhamento de desafios 

do setor e a identificação de formas de cooperação entre as nações. 

Sua concepção, organização e realização, se ajustaram aos interesses e 

possibilidades imediatas de todos os países e suas instituições, de forma 

que o conjunto de ações desenvolvidas no 8º Fórum contribuiu para a 

conservação, proteção, desenvolvimento, planejamento, gestão e uso 

eficiente da água em todo o planeta.

Para a realização do 8º Fórum Mundial da Água em março de 2018 na cidade 

de Brasília/DF, o Brasil apresentou como tema central “Compartilhando 

Água”. A escolha do tema central traduziu a essência e o espírito que 

norteou o próprio evento, assim como os preparativos e, principalmente, 

seus ganhos e resultados. Esta proposta buscou, inicialmente, uma 

articulação com os temas das edições anteriores, visto que as realizações 

sequenciais dos Fóruns, em alguma medida, sempre buscavam contribuir 

para as ações globais referentes ao uso racional e sustentável da água. 

Desta forma, a proposta brasileira de “compartilhar água” abrangia 

o contexto técnico, político e institucional, além de compartilhar ideias 

entre a sociedade civil, compartilhar boas práticas e soluções, compartilhar 

benefícios para a utilização da água e, de forma mais geral e ampla, 

compartilhar ações entre as nações.

51ª Reunião do Conselho Mundial da Água que definiu o 8º Fórum no Brasil

Encerramento do 7º Fórum Mundial da Água.



27Documento | Legado  Fórum Cidadão

No processo de organização do 8º Fórum, a estruturação desenvolvida 

pelo nosso país levou em consideração, ainda, a relevância global da água 

e suas conexões com as esferas regionais, nacionais e locais. A proposta 

de compartilhamento de experiências visou assim evitar posicionamentos 

continentais ou regionais e buscou, prioritariamente, o intercâmbio de 

experiências em um contexto global. Neste contexto, o 8º Fórum Mundial 

da Água foi realizado calcado em 5 processos: Temático, Regional, Político, 

Sustentabilidade e Cidadão.

A estrutura condutora da programação temática foi ancorada nas 

questões afetas a compartilhamento de benefícios para água, induzindo 

ao intercâmbio de soluções e boas práticas, e, num horizonte mais 

amplo, à cooperação entre países e instituições nos diferentes aspectos 

que compõem a agenda da água no planeta. Assim, o Brasil desenvolveu 

temas de interesse global relacionados à água sempre no contexto do 

“compartilhamento de benefícios da água” e contemplou com clareza 

as temáticas: clima, pessoas, desenvolvimento, ambientes urbanos, 

ecossistemas e finanças, temas este transversalizados pelos temas 

compartilhamento, capacitação e governança.

Em paralelo, foi amplamente debatida e desenvolvida uma abordagem 

regional na programação do 8º Fórum dentro do Processo Regional, 

sendo que a presença de representantes de mais de uma centena de 

países fortaleceu o debate e as demandas e especificidades das diversas 

regiões do planeta foram exploradas nas inúmeras sessões realizadas 

regionalmente e no âmbito global do próprio evento, permitindo a 

identificação de convergências e assimetrias e uma melhor e mais justa 

definição de resultados e recomendações. Como resultado direto, tivemos 

o apontamento e celebração de parcerias e ações de cooperação que, em 

termos técnicos e geopolíticos, contemplaram objetivamente ações de 

cooperação regional que traduziram sempre as necessidades conjuntas e a 

busca de soluções estabelecidas dentro de um equilíbrio e sustentabilidade, 

motes do evento. 

Já o Processo Político dentro da programação do 8º Fórum, permitiu 

uma discussão ampla entre os diferentes segmentos políticos afetos ao 

setor água, diálogo este que foi fortalecido pela grande representação 

política e ministerial dos países participantes, sendo que destes debates 

foram definidas muitas atividades que a posteriori do evento estão sendo 

rapidamente internalizadas nas políticas públicas e ações executivas nos 

países, incluindo aquelas de caráter regional.

Permeando os processos que deram vida ao 8º Fórum Mundial da Água, 

o Brasil trouxe o Grupo Focal Sustentabilidade que foi uma inovação 

na agenda do evento principal e trouxe reflexões de diferentes setores 

institucionais sobre o tema da água e sua importância social, econômica 

e ambiental, sob o objetivo de discutir o tema da água sob a perspectiva 

da sustentabilidade desse recurso de forma que ampliasse o espectro 

institucional presente em fóruns similares e que incluísse, prioritariamente, 

os jovens, estudantes, representantes da sociedade civil de diferentes 

perfis, mídia, empresários e outros, para que discutissem aspectos da 

sustentabilidade dos recursos hídricos à luz dos compromissos multilaterais 

existentes neste campo e exercitasse o exame de desafios atuais, 

notadamente nos países que apresentam deficiências no setor e carências 

importantes, inclusive de acesso à água potável.
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FÓRUM CIDADÃO

O Processo FÓRUM CIDADÃO foi um dos cinco processos na organização 

do 8º Fórum Mundial da Água, e deixou um legado marcante que impactou 

todo o Brasil e o mundo pela amplitude, profundidade das discussões e 

pela diversidade de formas de participação social. 

A perspectiva cidadã foi tratada pelo enfoque da Governança Participativa 

da Água, com diálogos e debates diversidade de representação social e 

com o desenvolvimento de atividades e espaços educativos e sensoriais 

que apontam para uma cidadania da água em construção. 

A rede de colaboradores do Brasil e de vários países do mundo criada pelo 

processo FÓRUM CIDADÃO deu ressonância e amplitude à organização 

do evento como um todo e colocou o cidadão dentro da agenda de todos 

os processos de tal forma a estabelecer uma sinergia entre a água e as 

pessoas, propiciando a este grande encontro das águas uma conexão com 

o mundo.

A extensa programação do Processo FÓRUM CIDADÃO que aconteceu no 

Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na Vila Cidadã e no Cine Brasília 

contou com a realização de 1 Painel de Alto Nível, 55 Sessões (Especiais, 

Ordinárias, Hydrocafe e Rodas de Conversa), 52 Experiências exitosas de 

boa gestão da água na forma participativa e compartilhada que foram 

expostas nos estandes do Mercado de Soluções, 17 Atrações Culturais, 

12 Oficinas Formativas, 36 apresentações de filmes profissionais e 111 

apresentações de filmes de curta metragem na “Voz do Cidadão”. 

Foram mais de 120 mil pessoas, entre elas mais de 40 mil crianças, que 

pessoas
crianças

120 mil
40 mil

55 sessões
52 experiências exitosas

17 atrações culturais
12 oficinas

147 filmes
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estiveram juntos, integrados e compartilhando saberes sobre os recursos 

hídricos. 

O objetivo deste DOCUMENTO LEGADO FÓRUM CIDADÃO é apresentar 

a diversidade de atividades do Processo Cidadão antes e durante o 8º 

Fórum Mundial da Água e refletir sobre o legado deixado por estas ações 

para o planeta, trazendo um rico documental que sirva de pesquisa e 

conhecimento a todas as pessoas.

A agenda da ÁGUA é a agenda das PESSOAS.

Participação ativa de crianças e jovens.

Entrada da Vila Cidadã.Vista aérea do 8º Fórum Mundial da Água.
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CAPÍTULO 02
A DIVULGAÇÃO, 
O ENGAJAMENTO 
E A DISSEMINAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO
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O 
histórico no Brasil referente à participação do cidadão nos processos de gestão da água já tem mais de 30 anos e hoje é consolidado com o profícuo 

trabalho realizado pelos mais de 250 Organismos de Bacias Hidrográficas instalados no país, em especial os Comitês de Bacia, trabalho este que envolve 

direta e indiretamente mais de 70 mil pessoas em todo território brasileiro.

Ao focar com primordial importância dentro da organização do 8º Fórum Mundial da Água a gestão participativa, integrada e compartilhada dos recursos 

hídricos, o Brasil não apenas pode mostrar as inúmeras experiências exitosas de boa gestão da água com participação das pessoas já desenvolvidas 

dentro de nosso país, como também abriu a oportunidade para que houvesse uma integração com os muitos trabalhos similares que estão ocorrendo 

em todo planeta, em específico com o envolvimento dos diversos atores da sociedade.

Desta forma, anteriormente ao 8º Fórum Mundial da Água ocorrido em março de 2018, já começaram a acontecer dentro de nosso país desde meados de 2016, quando o Brasil 

já estava definido como anfitrião deste grande encontro, vários eventos, oficinas, apresentações, debates e diálogos relativos ao Processo FÓRUM CIDADÃO realizados visando 

fundamentalmente a informação, a comunicação e o engajamento de todos os atores e segmentos para o grande encontro que ocorreria em nosso país.

Dada a importância da participação de todos os segmentos da sociedade no 8º Fórum, sejam representações no Brasil ou no exterior, o processo FÓRUM CIDADÃO buscou, com 

a formação de uma ampla rede de colaboradores do mundo todo, desenvolver um trabalho que abrangesse todos os atores da sociedade, de tal forma a lastrear com informações 

e direta comunicação, a aproximação de entidades, associações, universidades, ONGs, comunidades tradicionais, representações de gênero, dos jovens, para um grande encontro 

das águas. Um encontro que permitisse a integração, a troca de experiências, a sinergia e o compartilhamento do conhecimento sobre os recursos hídricos.

Neste sentido, observaram-se três grandes fases de trabalho desenvolvido pelas pessoas na equipe do Processo FÓRUM CIDADÃO em consonância com a rede de colaboradores:

a) Disseminação da informação 

b) Engajamento

c) Convocação e Integração
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FASE 1
DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO (COMUNICAÇÃO)

Muitas foram as reuniões e apresentações, mídias e informações produzidas e distribuídas pela equipe do Processo Cidadão desde meados de 2016 no Brasil e em vários países do 

mundo através da rede de colaboradores, com o intuito de informar e comunicar a todos os segmentos, atores e ambientes sobre a importância da temática da água, em especial 

com o foco na gestão participativa, integrada e compartilhada dos recursos hídricos e no importante momento que seria vivido em Brasília em março de 2018 com a integração 

de inúmeras pessoas que dialogariam sobre água vinda de todos os cantos do mundo. 

A ideia central desta fase foi trabalhar com os mais variados veículos de comunicação e mídia existentes procurando chegar ao maior número de pessoas no mundo com uma 

série de informações relevantes sobre o cuidar da água, sempre contando com as mais variadas entidades, associações, organismos e ONGs representativas dos mais diversificados 

atores, onde destacou-se o trabalho feito junto às comunidades tradicionais, aos indígenas, aos refugiados, às questões de gênero, ao envolvimento dos jovens e crianças, mas no 

geral, envolvendo todos os segmentos que tem a água como indutor de vida e desenvolvimento.

Neste contexto, muitas foram as atividades desenvolvidas no Brasil e no mundo, sendo que grande foi a recepção pelo tema e a sinergia criada entre todos os participantes, de tal 

modo que o FÓRUM CIDADÃO já criava neste momento uma conexão mundial pela água. Destacamos:

Oficinas e Reuniões para disseminação da informação junto aos segmentos: Organismos de Bacias Hidrográficas, Mulheres (gênero), Jovens, Comunidades Tradicionais, Indígenas, 

Igreja,  Clubes de Serviços, Associações de Profissionais das mais variadas atividades (odontólogos, engenheiros, médicos, informática, etc).

Oficinas e Reuniões da Equipe do FÓRUM CIDADÃO com universidades e órgãos de ensino, órgãos de governo (municipal, estadual e federal) e segmentos associativos de várias 

áreas (transportes, saneamento, energia, lazer, saúde, etc).

Mídias diversas de divulgação com parceria de vários sites de entidades e associações de recursos hídricos.

O brilhante resultado do trabalho desenvolvido nesta fase fortaleceu a segunda fase planejada, a do engajamento das pessoas no processo FÓRUM CIDADÃO.
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FASE 2
ENGAJAMENTO

Quando o tema é água, observa-se que o interesse das pessoas é gigante. 

A água tem ligação direta com o ser humano, pois ela lhe proporciona a vida e é mote para o 

desenvolvimento que cria emprego e renda. 

As pessoas sabiam, quando foi disseminada com ênfase a temática da água e o evento a ser realizado 

no Brasil, que não se pode viver sem esse recurso, mas seria necessário aprender a cuidar dele. Este é o 

ponto mais importante para tê-la em disponibilidade e qualidade para viver. 

Assim, nesta fase de engajamento das pessoas, a disposição de todos os envolvidos para aprender sobre 

a água se mostrou explícita e a integração de ideias trouxe de imediato a adesão de dezenas de pessoas 

e entidades para o trabalho de levar o tema de forma abrangente a todos de tal forma que o 8º Fórum 

Mundial fosse o ponto de encontro de tantas pessoas em prol dos recursos hídricos.

Desta forma, em paralelo à Fase 1 que mobilizaram com os trabalhos de disseminação da informação, 

foram realizados vários eventos específicos do Processo FÓRUM CIDADÃO e realizadas várias 

apresentações em eventos com a temática da água em vários locais no Brasil e no mundo, visando 

engajar as pessoas para o propósito de melhor cuidar deste precioso líquido.

O objetivo maior desta Fase 2 foi, portanto, o engajamento do maior número de atores dos mais 

diversos segmentos, para colaborar nos processos de organização, implementação e participação no 

FÓRUM CIDADÃO dentro do 8º Fórum Mundial da Água. 

Foi esta Fase que contemplou, além da disseminação da informação sobre o tema, a formação de 

uma extensa rede de colaboradores brasileiros e estrangeiros que se integraram para a formatação do 

Processo FÓRUM CIDADÃO ocorrido durante o 8º Fórum Mundial da Água no Brasil. 
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Como meta desta fase, houve intensa mobilização tanto da equipe do Processo FÓRUM CIDADÃO como dos colaboradores  engajados, dentro dos trabalhos desenvolvidos 

para uma integração e planejamento visando a implementação de uma ampla grade de ações e atividades nos dias do evento no Brasil. 

Os trabalhos da equipe e dos colaboradores que visaram engajar e trazer o maior número de pessoas e entidades foi realizado tanto presencialmente como através de 

videoconferências e mídia eletrônica, sendo que destacaram-se:

Oficinas, Reuniões e Apresentações com segmentos específicos e em regiões específicas como ocorreu com os Organismos de Bacia da América Latina, com entidades de 

gestão da Água de países da Ásia ou da Língua Portuguesa e ainda eventos na Europa, América do Norte e África.

Apresentações do Processo Fórum Cidadão em diversos eventos com a temática da água ocorridos no Brasil tais como ABRH (Assoc. Brasileira de Recursos Hídricos–Brasil), 

ABAS (Assoc. Brasileira de Águas Subterrâneas-Brasil), ABES (Assoc. Brasileira de Engenharia Sanitária-Brasil), ABAR (Regulação – Brasil) e outros, e no mundo tais como 

GWP, SIWI, Pacific Water Summit, Budapest Summit, etc.

Foi o resultado do engajamento de muitas pessoas do mundo todo, proporcionado nesta fase do FÓRUM CIDADÃO, que apontou no 8º Fórum Mundial da Água a 

importância da participação de todos nos processos de gestão e governança da água, da necessidade da sociedade através de suas representações nos mais diversos setores 

e segmentos atuar, juntamente e em parceria com o poder público, nas decisões sobre os recursos hídricos dentro das bacias hidrográficas. 
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FASE 3
CONVOCAÇÃO E INTEGRAÇÃO

O 8º Fórum Mundial da Água estava perto de ocorrer.

Nos dois meses anteriores, iniciou-se a Fase 3 que se desenvolveu inicialmente nestes período anterior ao evento e fortemente após durante o evento, tendo como objetivo 

macro agregar ao Processo FÓRUM CIDADÃO o maior número de pessoas da sociedade, de forma integrada, participativa e com o foco do compartilhamento.

Esta convocação a toda a sociedade para estarem juntos no grande encontro ocorrido no 8º Fórum Mundial da Água teve o resultado de aproximar os mais diversos atores 

e segmentos da sociedade do Brasil e do mundo, mostrando a força efetiva do cidadão dentro do contexto de que cuidar da água é tarefa de todas as pessoas em todos 

os momentos da vida.

Foi no decorrer desta Fase que se definiram os painelistas, apresentadores e coordenadores de todas as sessões e atividades acontecidas na programação do FÓRUM 

CIDADÃO, com o envolvimento de todas as entidades, organizações e associações representadas durante o evento, de tal maneira que esta integração de todos resultou 

num profícuo trabalho desenvolvido durante o evento. 

Em resumo, esta integração de todos os participantes, cidadãos, foi o que trouxe a este grande encontro das águas um alto grau de sucesso nos trabalhos desenvolvidos e 

apontaram uma sintonia eficiente, integração plena e compartilhamento total entre todos que ajudaram a construir o Processo FÓRUM CIDADÃO.

O 8º Fórum Mundial mostrou, assim, pela união das pessoas, uma gama enorme de atividades pela água ocorridas dentro do evento, tanto no Centro de Convenções, como 

na Vila Cidadã, como mostramos em síntese:

Oficinas, Apresentações, Mobilizações, Rodas de Conversa, Conferências e outras atividades desenvolvidas durante o 8º Fórum Mundial da Água dentro do Processo FÓRUM 

CIDADÃO marcaram uma ampla integração de ações conjuntas e uma sinergia entre todos os participantes.

Resultados relevantes de cooperação, integração e replicamento de ações exitosas e de boa gestão participativa da água, em especial com aplicação de tecnologia local.

Estabelecimento de acordos de cooperação e ampla troca de saberes.
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CAPÍTULO 03
8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA 
O DIÁLOGO ENTRE A 
ÁGUA E O CIDADÃO
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C
om mais de 10 mil inscritos congressistas, o 8º Fórum 

Mundial da Água recebeu representantes de mais de 

170 países que se integraram e compartilharam ideias e 

dialogaram sobre água em seus mais diversos aspectos nas 

mais de 300 Sessões realizadas no Centro de Convenções 

Ulisses Guimarães na cidade de Brasília, Distrito Federal.

Cidadãos do mundo todo puderam durante os dias do evento, interagir 

com conferencistas e painelistas de todas as regiões do mundo, soluções 

e avanços nas questões de gestão dos recursos hídricos, em especial 

avançando no debate sobre segurança hídrica para todos os habitantes do 

planeta, com foco na efetiva governança e sustentabilidade deste precioso 

líquido, vital ao ser humano.

No Centro de Convenções, o Processo FÓRUM CIDADÃO se desenvolveu 

dentro da Programação do evento, em 29 sessões, sendo 18 especificamente 

voltadas à inserção das pessoas nos processos de gestão da água nos 

mais variados temas, 10 integradas com os Processos Temático e Regional 

onde efetivamente se colocou a perspectiva do cidadão dentro dos temas 

discutidos e 1 Painel de Alto Nível onde o tema foi “Parcerias inclusivas, 

multi-institucionais e governança participativa”, que buscou fortalecer o 

diálogo dos mais variados atores dos mais amplos segmentos nas questões 

e pontos importantes que definem termos água em quantidade e qualidade 

para todas as pessoas do planeta. 

Mas também o FÓRUM CIDADÃO ocorreu no interior do Centro de 

Convenções, em sua parte central onde havia grande movimento de 

pessoas, dentro de um ambiente de inteira descontração denominado de 
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Hydrocafé, onde ocorreram várias rodas de diálogo com os mais variados 

temas, de uma maneira mais descontraída e na perspectiva de maior 

envolvimento das pessoas com entrevistas e opiniões.

Cabe destaque a organização do Processo FÓRUM CIDADÃO dentro do 8º 

Fórum Mundial da Água no cenário da ampla participação de vários atores 

dos mais variados segmentos da sociedade. Neste contexto, as Sessões do 

FÓRUM CIDADÃO tiveram o envolvimento de representantes de grandes 

universidades do mundo, de diversas ONGs representativas, da juventude, 

dos indígenas e das comunidades tradicionais, dos organismos de gênero, 

do setor de prestação de serviços, de representantes do poder público 

em todas suas instâncias, do poder judiciário, do legislativo, de diversas 

empresas e fortemente dos organismos de bacias hidrográficas de várias 

partes do planeta.

Este fato, que abrilhantou os diálogos e debates ocorridos nas Sessões 

propostas pelo Processo FÓRUM CIDADÃO, apontou e demonstrou 

explicitamente:

A efetivação de ampla interlocução e articulação com organizações da 

sociedade civil de todo o mundo para diálogos com outros segmentos da 

sociedade;

Equilíbrio de gênero, aportando um espaço de protagonismo feminino na 

moderação, coordenação e painelistas das sessões;

Diversidade de representações da sociedade civil organizada com 

multiplicidade de tipologias, incluindo organizações de base social (atores 

diretamente afetados – agricultores, povos indígenas e tradicionais, 

associações entre outros), de todos os continentes, fortalecendo a não 

centralização de opiniões; 
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Interlocução e participação direta com representantes de organizações 

de base social e comunidades impactadas ou produtoras de tecnologias 

sociais relevantes, aportando experiências exitosas e casos concretos 

para os diálogos das sessões;

A criação de “pontes” entre sociedade civil e diferentes segmentos 

e setores das sociedades, dando coerência com a perspectiva de 

ampliação da participação social em processos de discussão e de 

tomada de decisão; 

Ênfase na mobilização e participação de organizações e atores sociais 

do Brasil e América Latina, dando relevância e coerência à realização do 

evento no Brasil;

Interlocução e participação de organizações presentes de Fóruns 

anteriores e de novas que fortaleceram a formação de redes atuando 

pela água. 

Reconhecimento de assuntos e temas relevantes e conceitos emergentes 

para o debate de água e de sua governança participativa no mundo, 

articulando o local com o global.
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sessõesresumo das O 
Processo Cidadão foi planejado e desenvolvido 

na Programação do 8º Fórum Mundial da Água, 

buscando abranger todos os principais temas 

relativos aos recursos hídricos e focar em primeiro 

plano a exposição da perspectiva cidadã no 

contexto da governança da água.

 

Interagindo com todos os participantes, as Sessões que 

aconteceram no Centro de Convenções mostraram a importância 

da gestão participativa e fortaleceram o elo do cidadão com a 

tomada de decisões dentro do setor. 

As Sessões coordenadas pelo Processo Cidadão trouxeram 

painelistas de todas as partes do mundo e de forma integrada 

com os participantes. Inclusive, todos os temas discutidos foram 

contextualizados, discutidos e os resultados geraram diversas 

recomendações que estão expostas neste Documento.
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Abastecimento público ou privado: Barreiras e desafios 

para tornar realidade os direitos humanos à água e ao 

saneamento.

Ação de base comunitária na gestão das águas e 

governança de bacias hidrográficas.

Desafios enfrentados pela agricultura familiar - Pequenos 

agricultores.

Direitos do rio: perspectiva das pessoas e dos cidadãos 

até o Direito ambiental - Sessão especial.

Diversidade e inclusão nas relações de poder e nos 

processos de tomada de decisão na gestão das águas.

Do conflito à sustentabilidade: Casos que transformaram 

problemas ambientais, relacionados à água, nos melhores 

exemplos em gestão ambiental  - Sessão especial.

Educação para a cidadania e água: experiências 

mundiais.

Acordos globais de águas desafios para cooperação 

internacional, governança e gestão sustentável de águas 

transfronteiriças e nacionais.

Estratégias de comunicação para a adaptação das 

comunidades urbanas e rurais vulneráveis às mudanças 

climáticas, incerteza, vulnerabilidade e resiliência (sessão 

especial – parceria com temático).

Fortalecimento da participação dos cidadãos: política, 

representatividade e desafios - Sessão especial.

Garantia de fundos para projetos comunitários e 

organizações sociais para incrementar a resiliência às 

mudanças climáticas (Sessão especial – parceria com 

temático).

Gestão comunitária da água e saneamento: como 

garantir abordagens participativas. 

Governança política versus governança sustentável: 

recursos financeiros, interesses e poder.

Monitoramento e avaliação da participação social na 

gestão das águas.

Histórias de sucesso ou fracasso de minorias e indígenas 

considerando seus direitos de acesso à água.

Inovação de jovens empreendedores pela água.

Justiça sócio-ambiental para a governança da água. 

(Sessão especial – parceria com temático).

Mulheres: Perspectivas e desafios.

Parcerias inclusivas, multi institucionais e governança 

participativa. (Painel de alto nível). 

Responsabilidade, justiça e compensação por crimes 

ambientais e violação de direitos.

Rios urbanos: Cidadãos como agentes transformadores 

deste ambiente.

Sociedade civil e capital social.

Tecnologias de purificação de água ambientais e de 

baixo custo. 

Culturas de água dos povos indígenas da América latina. 

(Sessão especial – parceria com regional) 

Relações entre a natureza e as comunidades locais para 

a segurança hídrica.

Como as comunidades tradicionais e rurais estão se 

adaptando às mudanças climáticas? (Sessão especial – 

parceria com temático).

Participação dos jovens nos processos de tomada de 

decisão.

Monitoramento social da água: instrumentos e 

mecanismos de monitoramento participativo da 

qualidade da água em áreas rurais e periurbanas. (Sessão 

especial – parceria com temático).

Acquawareness. (Sessão especial – parceria com 

regional).

SESSÕES - TEMÁTICA
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ABASTECIMENTO
PÚBLICO OU PRIVADO
BARREIRAS E DESAFIOS PARA TORNAR 
REALIDADE OS DIREITOS HUMANOS À ÁGUA 
E AO SANEAMENTO 

COORDENAÇÃO LEO HELLER BRASIL

RELATORES ANNE KAROLINE DA SILVA DEL CORZO BRASIL
RODRIGO MANZIONE BRASIL

PAINELISTAS SATOKO KISHIMOTO BÉLGICA
BENJAMIN GESTIN FRANÇA

DAVID BOYS CANADÁ
ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO BRASIL
GLORIA TABÓN DE GARZA MÉXICO
MAMADOU DIA SENEGAL
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Contextualização 
De forma geral foi discutido como cada modalidade de abastecimento pode contribuir para que o acesso à água e esgotamento sanitário sejam direitos humanos 

efetivados. Do ponto de vista do setor privado, não se trata de ser dono da água: o foco da prestação privada é personalizar o serviço em cada região para atingir seu 

potencial máximo no sistema de saneamento e trabalhar na eficiência para fornecer água potável e manutenção onde o sistema público não alcança. O setor público, 

considerando a água como propriedade do “povo”, entende que a população tem mais autonomia caso a gestão seja pública, possibilitando água limpa a preços 

acessíveis nas cidades e mais reconhecimento de seus direitos em prestações públicas. O setor público apresentou diversos exemplos de insucesso nos serviços privados: 

México, França, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Indonésia, mas ressaltou-se que os serviços públicos não são perfeitos por serem públicos e que há desafios 

relacionados à transparência e sustentabilidade, especialmente.

Recomendações
A recomendação do setor público foi fomentar a participação da população para alcançar um caminho comum no sistema público de água, bem como educar a nova 

geração com um uso consciente da água. Recomendou-se ainda a continuação do trabalho quando partidos políticos divergentes assumem o poder e tentam desfazer 

o trabalho da administração anterior; união de todas as esferas para fazer um esforço melhor na universalização ao acesso a água potável; maior transparência e 

atenção aos investimentos envolvidos, para não haver superfaturamento e de modo que os valores de tarifas sejam adequados ao que a comunidade possa realmente 

arcar. Em certos casos, as administrações pública e privada podem trabalhar em conjunto para melhorar os serviços de saneamento ao mesmo tempo em que ampliar o 

pertencimento dos cidadãos à cidade, tornando a água acessível para todos.

Conclusões
Como conclusão, para além da escolha entre serviços de saneamento públicos ou privados de água, a água foi enfocada como um tema que deve reunir os setores para 

garantir os direitos humanos com acesso à água potável. 
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AÇÃO DE BASE 
COMUNITÁRIA NA 
GESTÃO DAS ÁGUAS 
E GOVERNANÇA 
DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

COORDENAÇÃO JANG CHUL CHIN CORÉIA DO SUL

RELATORES ELIANE MEIRE DE SOUZA ARAÚJO BRASIL
ÍCARO AUGUSTO PACHÊCO BRASIL

PAINELISTAS LUCIANE M. TEIXEIRA BRASIL

DONGIL SEO CORÉIA DO SUL

ROLANDO MARINS COSTA RICA
KOTARO TAKEMURA JAPÃO
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Contextualização 
De forma geral foram discutidos tópicos de gestão integrada dos recursos hídricos e de governança da água. No exemplo asiático, os pontos essenciais da gestão 

integrada dos recursos hídricos são a integração institucional para a gestão da água, a gestão integrada de bacias hidrográficas, e o engajamento de todas as partes 

interessadas. Considerando que a gestão da água significa basicamente gestão de conflitos pelo uso da água, trata-se, especialmente, de um desafio gerí-la de maneira 

sustentável. Gestão de recursos hídricos sustentável implica no sucesso de sua governança. 

Recomendações
Como recomendação neste contexto em que a crise da água já está nos impactando e que todas as pessoas têm direito a ter acesso a água potável e saneamento 

básico, a água oferece oportunidade ou nos convida para cooperação mundial. É importante que a gestão dos recursos hídricos nos países reúna todos os stakeholders: 

sociedade civil, comitês de bacia hidrográficas e usuários, além do fortalecimento das ações do poder público. Apesar da existência das várias leis em relação aos rios, 

à água potável, desenvolvimento do solo, indústria, água superficial e profunda, muitas vezes a governança da água não interconecta essas atividades, diminuindo a 

sua eficiência. A solução para o preenchimento dessas lacunas é a participação de empresas privadas, ONGs, Comitês de bacia hidrográfica e a população compondo 

organizações próprias para bacias hidrográficas, que auxiliam na melhora do uso de tal recurso, em uma gestão mais horizontal.

Conclusões
Em conclusão, apontou-se que a sociedade percebeu que a decisão sobre problemas relacionados à água deve basear-se nos pensamentos e esforços ativos para 

aumentar a sustentabilidade e melhorar o ambiente para a água potável e o saneamento. Para que essa percepção ocorra, é importante a existência da educação hídrica. 

Somente os cidadãos informados podem desempenhar os papéis importantes no estabelecimento de uma boa governança da água, que em consequência colaborará 

com a gestão integrada dos recursos hídricos.
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DESAFIOS 
ENFRENTADOS 
PELA AGRICULTURA 
FAMILIAR

COORDENAÇÃO SHARDA KHANAL GHIMIRE NEPAL

RELATORES JOÃO RICARDO RAISER BRASIL
MARINA RIQUE CANGIANO BRASIL

PAINELISTAS LOUISE KAISER BÉLGICA

FATIMA CABRAL BRASIL

MARCIRIO LEMOS BRASIL
ASHA ABDULRAHMAN QUÊNIA

PEQUENOS AGRICULTORES
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Contextualização 
De forma geral, foram discutidos os desafios enfrentados pelas agricultura familiar no Brasil, Quênia e Nepal, devido a uma série de incertezas, contradições, disputas e 

oportunidades em relação a políticas, participação e impactos na água provenientes principalmente de grandes usuários. A sessão identificou que existe uma necessidade 

de alteração do atual modelo de desenvolvimento, que prioriza commodities, concentra terras e padroniza os produtos produzidos. Uma solução do Brasil se destacou: 

“Comunidade que Sustenta a Agricultura” (CSA), uma solução decorrente da organização social, sem mediação governamental, que têm trazido bons resultados aos 

agricultores que desenvolvem uma relação comercial direta com o consumidor.   

Recomendações
Como recomendações, destaram-se que soluções externas ou de caráter imediato não resolvem os problemas: precisa-se de soluções adaptadas às necessidades de 

cada realidade local. Projetos de cisternas e bancos de sementes crioulas, a valorização dos conhecimentos e saberes locais que são fruto do aprendizado histórico das 

populações, devem ser incentivados. A capacitação, troca de experiências, difusão de informações e boas práticas favorecem a melhoria das condições de produção 

e vida. Identificou-se a necessidade de programas contínuos de financiamento, apoio e incentivo à produção familiar. As variações climáticas e a escassez de água 

comprometem a capacidade produtiva, e a falta de incentivos e suporte dificulta a continuidade das atividades. Outra recomendação foi a de que não há como enfrentar 

a seca: é preciso conviver ou adaptar-se a esse processo.

Conclusões
Como conclusão foi enfatizada a solução para a escassez de água requer não só obras hidráulicas, tais como o aumento da capacidade de reservação, mas também ações 

de gestão e solução de conflitos entre os diversos usuários dos recursos hídricos. A concentração da água e da terra é um dos problemas importantes a serem enfrentados. 

As populações são usuários que precisam ter as suas necessidades atendidas. É preciso atuar para fixar a população no campo, com boas condições de vida, manutenção 

e renda no campo.
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DIREITOS DO RIO: 
PERSPECTIVA DAS 
PESSOAS E DOS 
CIDADÃOS ATÉ O 
DIREITO AMBIENTAL

COORDENAÇÃO JOSÉ RUBENS MORATO LEITE BRASIL

RELATORES AMONRA ARUANDA SILVA BARBOSA BRASIL
LÍLIA DINIZ BRASIL

PAINELISTAS RAWIRI TITIRAI NOVA ZELÂNDIA

JOSÉ RUBENS MORATO LEITE BRASIL

AILTON KRENAK BRASIL

LAFAYETTE SOBRINHO BRASIL

SESSÃO ESPECIAL
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Contextualização 
De forma geral foram discutidos como os direitos da natureza se tornaram uma preocupação central para acadêmicos, pensadores e ativistas em várias discussões em 

todo o mundo. Para tanto, pressupõe-se mudanças radicais nas formas de conhecer e se relacionar com o mundo natural e não humano e no nosso modo de vida social, 

cultural e político, o que representa um desafio fundamental para o mundo contemporâneo. Propôs-se evoluir de uma visão limitada e antropocêntrica a respeito do rio 

e compreendê-lo não é só como um objeto no qual utilizamos dos recursos, sem nenhuma precaução, mas considerando as perspectivas das diversas culturas sobre o rio. 

Assim o rio deve ser reconhecido como ente com personalidade jurídica. Isto implica que o ato de atacar ou poluir o curso d’água passa a ser tratado como se ocorresse 

a um cidadão do país, com punições e consequências correspondentes com responsabilidade objetiva. Além disso o rio poderia entrar na justiça, tomar empréstimos, 

adquirir bens, entre outras atividades reservadas aos cidadãos.

Recomendações
Como recomendações, o entendimento do rio como um agente não-humano é um reconhecimento biocultural, ancestral e sagrado do rio. Assim tratamos o rio de forma 

integrada ao ecossistema, com a compreensão de que somos parte da natureza e que esta é parte de nós. O principal desafio é garantir mecanismos jurídicos e práticos 

para a ecologização do direito, que reconheça o rio como sujeito de direito biocultural e de direito intrínseco à vida. Essa discussão no Brasil, pode inclusive ser incluída 

como interpretação do previsto no Art. 225 da Constituição Federal brasileira, considerando experiências internacionais para configurar esse direito no país.

Conclusões
Em conclusão, propôs-se ir além da inclusão de leis sobre os direitos da natureza, mostrando as contradições do atual sistema, e questionando as “necessidades” humanas 

cada vez maiores, conseguindo ir além dos direitos jurídicos. Ir além dos direitos jurídicos significaria avançar a uma sociedade cuja consideração moral não se limita aos 

seres humanos, e sim se estende à toda a comunidade da Terra. A água, por exemplo, deve ser reconhecida como um bem ambiental de uso comum biocultural, sendo 

que deve-se mudar sua relação/valor como mercadoria.
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COORDENAÇÃO REBECCA ABERS BRASIL

RELATORES AMONRA ARUANDA SILVA BARBOSA BRASIL
LÍLIA DINIZ BRASIL

PAINELISTAS CLAUDIO DI MAURO BRASIL

LYDIA MEADE MÉXICO

HANNA TSVIETKOVA UCRÂNIA

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
NAS RELAÇÕES DE PODER E 
NOS PROCESSOS DE TOMADA 
DE DECISÃO NA GESTÃO 
DAS ÁGUAS
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Contextualização 
De forma geral foi discutido sobre a inclusão de grupos vulnerabilizados nas tomadas de decisão e seus desafios associados, um deles o do engajamento público em 

processos de tomada de decisão relacionada à gestão de recursos hídricos. Discutiu-se a necessidade de empoderar grupos invisibilizados, oportunizando a sua fala e 

escuta e de não negligenciar as comunidades vulneráveis, refugiados, indígenas e outros grupos em discussões e abordagens participativas. Discutiu-se como algumas 

situações podem mudar a postura das pessoas em relação a órgãos e autoridades governamentais. Uma delas é em situação de conflitos pela água, que se tornam lutas 

políticas, cuja participação na resistência aos conflitos produz um empoderamento dos participantes, manifestando mudanças individuais e coletivas na esfera pessoal 

(empoderamento psicológico) e na política (empoderamento político). Apontou-se que a falta de participação das mulheres nos espaços de tomada de decisão impede 

que suas necessidades e interesses sejam considerados adequadamente no modelo de políticas públicas de água e esgotamento sanitário.

Recomendações
Como recomendações, destacaram-se: a promoção da participação popular da comunidade civil na tomada de decisão como peça fundamental; a motivação e o 

fortalecimento da participação da mulher neste processo de decisões e nas políticas públicas de gestão dos recursos hídricos em territórios hidros sociais; a promoção de 

uma educação transformadora que mude o cenário atual; a elaboração de políticas públicas claras e definidas para os recursos hídricos com sua respectiva regulamentação; 

a gestão efetiva de bacias hidrográficas; a identificação das áreas de conflitos e a resolução das possíveis disputas por recursos hídricos; e a discussão e construção com 

as comunidades, povos nativos e ribeirinhos das políticas públicas.

Conclusões
Propõe-se, portanto, uma governança para a água com participação de todos, baseada em uma educação transformadora. Romper com o modelo atual de tomada de 

decisão e de educação é essencial para superar a miséria e incluir os grupos vulnerabilizados.
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COORDENAÇÃO RICARDO BURG MLYNARZ BRASIL

RELATORES AMONRA ARUANDA SILVA BARBOSA BRASIL
LÍLIA DINIZ BRASIL

PAINELISTAS SILVANA VITORASSI BRASIL

TAKAYOSHI KUSAGO JAPÃO

TETSURO YOSHIMOTO JAPÃO

DO CONFLITO À 
SUSTENTABILIDADE
CASOS QUE TRANSFORMARAM PROBLEMAS 
AMBIENTAIS, RELACIONADOS À ÁGUA, 
NOS MELHORES EXEMPLOS EM GESTÃO 
AMBIENTAL (SESSÃO ESPECIAL)
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Contextualização 
De forma geral foram apontados desafios sociais, ambientais e políticos quando da ocorrência de desastres ou problemas ambientais sérios relacionados à água. De frente 

para esses problemas, pode-se partir para soluções conhecidas, com obras de infraestrutura sem diálogo social ou realmente considerar a oportunidade do diálogo social 

para constituir um modelo diferenciado e sustentável que refaça laços sociais e políticos e que promova a vitalização daquele território (social, cultural, ambiental, político 

e econômico). Para tal, deve-se promover ações: de engajamento das comunidades; profunda participação social considerando que determinados desastres implicam 

na reconstrução de vilas e cidades; a intergeracionalidade no processo; o planejamento de abordagem bottom-up, que leva em conta a sustentabilidade dos modelos 

propostos em longo prazo; as metas de desenvolvimento sustentável a serem atingidas  e o caráter das fronteiras municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Não 

se trata, portanto, de olhar apenas para o ambiente, mas também tomar ações que melhorem a vida das comunidades e das pessoas ou não fazem sentido. 

Recomendações
Não é possível dissociar o ser humano do ambiente, e a escuta da voz das comunidades afetadas é caminho necessário para uma gestão ambiental que supere desastres 

e problemas sérios relacionados à água e o ambiente. Quem vivencia o problema e está vinculado àquele território é quem tem mais condições de opinar sobre as ações 

necessárias a ser  tomadas para um processo de sustentabilidade. O desafio é dar as ferramentas e gerar conhecimento e consciência sobre o problema para preparar o 

terreno para o crescimento social sustentável em todos os seus aspectos. Um dos exemplos apontados no Japão, foi a existência de uma Vila devastada por um terremoto, 

cuja maioria da população era idosa e não queria sair daquele local. Após o terremoto a vila teve a idade média da população aumentada, porque os jovens abandonaram 

a vila. Houve uma grande resistência da população remanescente de se engajarem na reconstrução da Vila. Entre as muitas ações realizadas, estudantes voluntários 

visitaram essas pessoas, ouviram suas histórias e isso mudou a visão dos moradores sobre si mesmos e seu potencial, dando-lhes uma perspectiva mais positiva para a 

reconstrução. Isto fez com que a população se revitalizasse e conseguisse restaurar a autoestima e as atividades da vila. Um outro exemplo de reestabelecimento foi com a 

construção da Hidrelétrica de Itaipu. A empresa Itaipú Binacional investiu na educação ambiental com mobilização social e em uma agenda de desenvolvimento econômico 

e de empoderamento das comunidades e dos trabalhadores locais, possibilitando a fixação da população rural em seu território, evitando o êxodo e mantendo a qualidade 

da vida no campo. Um outro exemplo foi a metodologia Jimotogaku, aprendizagem em comunidade, realizada em Minamata, Japão, com a contaminação de mercúrio 

na água do mar, infectando plantas e peixes e as pessoas que comeram os peixes. A população ficou extremamente doente e isolada no Japão. Foi apresentado todo o 

processo de revitalização comunitária e ambiental no local, reconhecendo e formando mestres em processos de produção sustentável, promovendo organização local 

e revitalização das comunidades rurais, promovendo uma alimentação saudável e processos tecnológicos (em conjunto com as comunidades) para superar o problema.    

Conclusões
Como conclusões observam-se algumas tendências futuras, como o crescimento de uma noção de vida sustentável rural; a predominância de abordagens focadas no 

desenvolvimento humano, de forma holística; conceito de desenvolvimento centrado nas capacidades dos indivíduos; gestão participativa da água; e um conjunto de 

procedimentos e ferramentas para formar um espaço profícuo de diálogo com as comunidades.
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Contextualização 
A sessão discutiu experiências de educação e cidadania, em que todas apontaram para a necessidade de produzir mudanças culturais profundas, a partir de processos 

permanentes, continuados e articulados de educação e cidadania, com todas as forças que trabalham com o tema água. Os desafios apontam para justamente a 

promoção e incentivo desse processo de educação. As experiências apresentadas demonstram ser essencial pensar a questão da água e sua relação com a educação 

como uma questão também de cidadania, seja do ponto de vista político ou pedagógico. Devido aos desafios da gestão da água no mundo e a perspectiva de alcançar 

os objetivos de desenvolvimento sustentável, com foco no ODS-6, a mobilização e a participação das sociedades tornaram-se essenciais. Discutiu-se também as diferentes 

abordagens educacionais devem ir além de uma simples capacitação. Trata-se de promover uma educação que resulte em cidadania ativa que seja fortalecida por meio 

do engajamento social e político da base da sociedade com a gestão ambiental e de recursos hídricos, a fim de desenvolver sociedades com valores democráticos, sociais, 

justos e ambientais, assegurando a qualidade de vida a todos.

Recomendações
A sessão elencou um conjunto de diretrizes, tais como: não desistir dos processos educacionais, visto que as mudanças se dão em longo prazo; educar para inserir, 

transformar, mudar; inclusão das mulheres de modo ativo nesse processo educativo, inseridas no diálogo; compreender que as pessoas estão em um conflito pessoal, 

comunicacional, e às vezes não possuem ferramentas para superar esses conflitos, desse modo deve-se buscar  ferramentas para superar os diversos contextos sociais, 

vulneráveis ou não; ser persistente nos processos; enxergar as crises como oportunidades;  respeitar a  diversidade e questionar as necessidades essenciais e simbólicas 

para manutenção do modo hegemônico de produção de bens e consumo.

Conclusões
A sessão concluiu existirem muitos caminhos já traçados para a educação em águas e recursos hídricos. Entretanto é um caminho longo e nem sempre fácil, devendo ser 

de responsabilidade não só dos órgãos de ensino, pesquisa e extensão, mas também incluídos nas diversas políticas do Estado. É importante dar continuidade às ações 

de referência em andamento.



62 Documento | Legado  Fórum Cidadão

COORDENAÇÃO RUBENS HARRY BORN BRASIL

RELATORES MARCELA FELIX DE PAULA BRASIL

PAINELISTAS OSCAR RIVAS PARAGUAI

RUBENS HARRY BORN BRASIL

MARA TIGNINO SUÍÇA

PATRICIA E. PERKINS CANADÁ

SATOKO KISHIMOTO BÉLGICA

ACORDOS GLOBAIS 
DE ÁGUAS
DESAFIOS PARA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL, GOVERNANÇA 
E GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ÁGUAS 
TRANSFRONTEIRIÇAS E NACIONAIS



63Documento | Legado  Fórum Cidadão

Contextualização 
A sessão discutiu a escassez global crescente da água doce em qualidade e fluxos adequados como resultados da degradação ambiental e, considerando a água e o seu 

acesso como direito humano, que temos motivações importantes para a promoção dos acordos globais. Tais acordos devem contar com a valorização das dimensões 

humanas, da democracia e da justiça, além do diálogo e engajamento de diversos atores da sociedade civil na formação, na implementação e no monitoramento de 

acordos globais e de seus desdobramentos em políticas nacionais e locais. 

Recomendações
Recomenda-se o engajamento da sociedade civil para o fortalecimento da cooperação internacional e governança de águas como elementos essenciais para o sucesso 

dos acordos globais no cenário atual de falta de adesão de alguns países e insuficiente implementação de dois acordos globais existentes sobre águas doces. Não se deve 

minimizar as questões relacionadas a água visto que são regulamentações que envolvem a vida. Água não é mercadoria, nesse sentido, é preciso buscar o engajamento 

e a participação pública obtendo o envolvimento da sociedade civil. Há uma dificuldade de fazer com que acordos globais sejam seguidos, devemos perseverar mediante 

sensibilização, conscientização e mobilização. Deve-se analisar os acordos já existentes, na esfera regional e global, para a proteção e uso sustentável de águas. Sugere-se 

a inclusão do tema “escassez global e conservação da água doce” em acordos globais relacionado a água e outros desafios ambientais, como por exemplo no Acordo de 

Paris (mudanças de clima), Ramsar (áreas úmidas e espécies ameaçadas) e nas Metas de Aichi (Biodiversidade).

Conclusões
Como conclusões apontou-se que acordos envolvendo água doce, acordos vinculados a bacias hidrográficas regionais e transfronteiriças, devem ser estudados e 

discutidos entre diversos segmentos, com foco no ser humano e no ecossistema, e que os mesmos não podem parar no papel, isto é, deve haver um forte compromisso 

e planejamento para a sua implementação. As convenções globais são úteis se forem implementadas, como no caso da gestão compartilhada do Aquífero Genebra 

(França-Suíça), o único tratado de água subterrânea considerado bem sucedido. 
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Contextualização 
A sessão discutiu os desafios do enfrentamento da vulnerabilidade às mudanças climáticas. Apontou que países que mais sofrem por causa de eventos naturais extremos, 

causados pelas mudanças climáticas são os que menos contribuem para as emissões de gases poluentes. As comunidades desses países que estão em uma situação 

de vulnerabilidade (social, geográfica e econômica), são vítimas de ações e interesses de outros países, são refugiados climáticos e, portanto, protegê-las é um desafio, 

visto que não estão no radar das principais pautas da agenda climática. A agricultura internacional é também um dos maiores agentes contribuidores para os problemas 

climáticos, pois muitas comunidades em situação de vulnerabilidade foram expulsas de suas terras originais em função de um agronegócio predatório. Eles são refugiados 

na cidade, vivendo em condições degradantes, porque a área rural está sendo explorada por esse mercado. No Brasil, a grande parte das comunidades em vulnerabilidade 

geográfica estão localizadas nas regiões sudeste e nordeste, por conta da exploração das terras (nordeste) as pessoas se movem cada vez mais para os polos industriais 

(sudeste) em busca de trabalhos. Além disso, na parte rural do Brasil a monocultura tem degradado o solo, diminuindo diversidade das plantações. Existem somente a 

adoção de medidas paliativas com essas comunidades em situações de vulnerabilidade.

Recomendações
Recomendou-se a motivação aos governos a tomarem ações sustentáveis e mais ecológicas, com vistas a um desenvolvimento sustentável de longo prazo. Além disso, 

recomenda-se o compartilhamento de experiências, especificamente, procurando conexões de diásporas para links globais e reconhecendo sinergias entre governos, 

como formas de compartilhar conhecimentos.  Para isso é necessário suprir as dificuldades de comunicação entre cientistas e a comunidade, transformando dados 

climáticos em informações simples que podem ajudar a sociedade. Nesse sentido, três iniciativas tiveram destaque e são recomendadas como exemplos: CEMADEM 

(monitoramento de indicadores pluviométricos para comunidades pequenas), PREPData (plataforma que contempla dados históricos coletados com as comunidades) e os 

Tours Tóxicos feitos em South Durban, África do Sul.

Conclusões
Conclui-se que todos são responsáveis pelas mudanças climáticas, mas em diferentes níveis. As mudanças climáticas afetam todos os países, inclusive os ricos, porém 

a África é o continente que menos contribui para as mudanças climáticas globais, e é o que mais sofre. Resolver os problemas passa por compartilhar conhecimento e 

tomar ações mais sustentáveis em níveis governamentais. Assim é importante compartilhar o conhecimento e não privatizá-lo e tratá-lo como um produto econômico.
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Contextualização 
Os desafios elencados na sessão referem-se à garantia da participação efetiva de todos os setores da sociedade na governança da água. Para isto, foi levantado o desafio 

de deliberar com clareza os projetos e programas que possam de fato ser implementados e a necessidade de financiamento às instituições de forma que haja a defesa do 

interesse do coletivo e não os interesses dos financiadores.

Recomendações
As grandes recomendações da sessão foram vinculadas a grandes desafios: a participação de todos os setores usuários e o diálogo para a solução de conflitos, sendo os 

conselhos ou comitês de bacia o melhor palco para que todos os atores se reúnam e possas encontrar as melhores soluções para a gestão da água; o incentivo à participação 

da sociedade nas resoluções, principalmente do cidadão comum, garantindo sua representatividade e também o equilíbrio de gênero; melhoria na comunicação dos 

conselhos para a população, com a introdução de mais participantes com boa visibilidade local, como líderes comunitários, professores, agentes de saúde, jornalistas e 

influenciadores de opinião; utilizar uma linguagem acessível ao público; institucionalizar a participação pública no processo, inclusive identificando atores importantes e 

lhes dando voz; em alguns casos pode ser necessário capacitar os atores para uma participação efetiva. Para conseguir adesão das comunidades locais é preciso agregar 

valores culturais locais nas discussões relacionadas à água. 

Conclusões
Considerando esses desafios, como tendências aponta-se ampla mobilização social dos grupos comunitários, com um processo de tomada de decisão coletivo; maior 

confiança, transparência, comunicação, participação e representação efetiva; maior representatividade indígena; maior importância à qualificação e ao treinamento dos 

participantes da gestão. Foi apontada a necessidade de considerar os impactos ambientais advindo dos usos da água; diálogo na resolução de conflitos e considerar os 

recursos hídricos como um grande ativo do mundo, buscando o crescimento econômico e social equitativo.
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Contextualização 
A sessão apresentou e debateu diversas maneiras de garantir fundos para projetos comunitários e de organizações sociais. Um dos pontos mais relevantes, neste contexto, 

foi o pagamento pelo uso da água e pelos serviços ambientais (PSA), visto que em nenhum país os financiamentos públicos são suficientes para evitar os impactos na 

bacia. Nos dois casos (de financiamento de projetos e de pagamento por serviços ambientais) vê-se o desafio de garantir que o recurso arrecadado seja de fato investido 

na bacia, com devido monitoramento e transparência dos resultados. Em contraposição à estas oportunidades, apontou-se que o valor da cobrança pelos usos da água 

ou de multas pelo uso indevido ainda são baixas para mudar o comportamento de atividades produtivas de impacto - poluidoras ou de desperdício. O planejamento e 

implementação dos mecanismos financeiros precisam de investimentos e recursos humanos. Isso muitas vezes mostra-se um impasse na medida que algumas organizações 

não possuem sequer bens ou recursos para oferecer como contrapartida. A cobrança pelo uso de água possibilita à bacia obter recurso perene que pode ajudar nesse 

sentido (como, por exemplo, na Bacia PCJ, Rio Paraíba do Sul e Rio São Francisco).

Recomendações
Recomenda-se o constante monitoramento e divulgação de resultados, visto que são muito importantes para acompanhar o projeto, para conseguir acessar fundos e 

motivar os usuários a pagar pela água. O sucesso dos Projetos Produtores de Água da TNC está associado à essa divulgação de resultados. É preciso engajar a sociedade 

civil na gestão hídrica: a implantação do projeto exigiu bastante tempo para a compreensão de sua importância e contribuições para a população envolvida (muitos não 

acreditavam na possibilidade de receber para preservar) e para o envolvimento dos atores (Prefeitura de Extrema, Agência de Água em Camboriú, por exemplo).

Conclusões
Conclui-se que existe uma diversidade de mecanismos de redistribuição financeira ou de fundos disponíveis, mas que são geralmente muito exigentes em relação às 

informações exigidas, seja para o acesso ao recurso, seja para própria manutenção do projeto, reforçando mais ainda a importância de monitorar, registrar e divulgar 

os resultados das ações empreendidas.
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Contextualização 
A sessão discutiu a possibilidade de abordagens participativas na gestão da água e do esgotamento sanitário. Diante da ênfase à participação na gestão de algo que 

constitui um direito humano fundamental (água), e considerando o momento atual, marcado pela escassez de água em algumas regiões do país e do mundo é relevante 

discutir essa experiência participativa, por isso deve-se buscar constantemente o envolvimento de todos os atores envolvidos na busca pela gestão comunitária dos 

recursos hídricos. Deve-se ter o cuidado que esse envolvimento chegue até a governança completa, pois no exemplo chileno as comunidades realizam o gerenciamento 

administrativo e operacional do serviço, bem como a manutenção da infraestrutura, no entanto, sua governança, seu ambiente e sua sustentabilidade ainda não estão 

garantidos. A gestão, em todos os países, normalmente é centralizada nas grandes cidades, dificultando o acesso às populações rurais. 

Recomendações
Neste cenário, é preciso garantir a equidade de gênero nos processos de planejamento e gestão da água; o envolvimento da juventude; mecanismos de voluntariado; 

apoio político; saneamento rural de qualidade; processos de intercâmbios e parcerias entre instituições frágeis (dada falta de representantes legítimos); controlar a 

demanda real de água e saneamento; capacitação de gestores políticos; capacitação de novos estudantes; aprimorar os arranjos institucionais; integração da sociedade 

para viabilizar a gestão de pequenas comunidades.

Conclusões
Está em pauta o desafio de provocar esforços para a ampla capacitação dos agentes sociais, abrangendo todos os atores, principalmente os mais vulneráveis e excluídos, 

para que, organizados, possam superar as dificuldades existentes. No caso do saneamento, a natureza não deliberativa dos órgãos colegiados é uma grande dificuldade. 

Uma importante conclusão foi a necessidade de valorizar os saberes locais, promover maior participação da família e realizar as decisões com transparência e democracia. 

Capacitar políticos e estudantes para realizarmos arranjos institucionais e multisetoriais são de vital importância para tais projetos, assim como a clareza sobre seus papéis, 

funções e atividades. É importante que todos os atores possam interferir positivamente na gestão pública, orientando as ações e os gastos governamentais na direção dos 

interesses coletivos, neste caso, em defesa do acesso a um bem da maior importância: a água.
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Contextualização 
A sessão discutiu a relação entre a governança política e a governança sustentável da água, nos tempos atuais. Para os painelistas, falar em crise hídrica não é um absurdo, 

pois é o resultado da forma como estamos tratando a água e o ambiente de forma geral, de forma insustentável, com grande desequilíbrio no resultado dessas políticas 

entre ricos e pobres, o que tem feito com que a água, fonte de vida, esteja sendo na verdade um vetor de doenças e desabastecimento. Deve prevalecer o interesse e o 

benefício da sociedade. Portanto deve-se pensar a governança política e a sustentável de forma integrada. A água não deve ser tratada somente como uso, ou balanço 

hídrico, mas de forma integrada, articulada principalmente com as mudanças/variações climáticas e respeitando-se a sua dimensão e usos culturais. As mudanças 

climáticas afetam diretamente a disponibilidade hídrica e nos trazem muitas fragilidades e incertezas. Não é possível enfrentar essas mudanças com a atual estrutura e 

instrumentos. Os novos desafios vão além de questões hidráulicas ou de engenharia. 

Recomendações
Dentre as diretrizes, as principais são o reconhecimento da questão da água e estruturação de uma governança capaz de enfrentar os problemas existentes; integração e 

articulação com mudanças climáticas, para adquirir capacidade de atuação, e enfrentamento das incertezas; ampliar a participação da sociedade, especialmente os sub-

representados, no processo decisório, para que as decisões tomadas realmente reflitam a realidade. 

Conclusões
É preciso envolver a sociedade no processo decisório, e isso vai além da discussão sobre a forma de prestação de serviços de saneamento, deve estar em todas as etapas e 

processos ligados à água, mas é preciso reconhecer que não há modelos ou fórmulas para garantir a participação da sociedade e a gestão, cada região tem a sua realidade, 

e ela precisa ser considerada e adequada. O setor de recursos hídricos é cada vez mais pressionado, pelo aumento da produção, população, efluentes, entre outros, e 

é preciso dar respostas a essa nova realidade. O pouco conhecimento e envolvimento da população é fator crítico para este processo. Reconhece-se a necessidade de 

investir no setor, mas ela não se materializa em ações e projetos e isso só mudará com a participação da sociedade. Reconheceu-se a necessidade de superar a resistência 

na inclusão de minorias, e também de participação das mulheres em uma relação de equidade. 
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Contextualização 
A sessão abordou os desafios ligados às suas experiências no âmbito governamental (no Estado do Rio de Janeiro e na Colômbia) e também de uma iniciativa voltada 

para a criação de um observatório de governança da água – organização não governamental. O principal desafio no campo do “monitoramento e avaliação” foi a 

subjetividade e dinamismo da participação social. A experiência do Observatório de Governança da Água falou sobre os desafios ligados ao monitoramento de uma 

política nacional de recursos hídricos em um país de dimensões e diversidades geográficas e culturais como o Brasil. O país já tem instalados mais de 200 comitês de bacia 

hidrográfica. Existe nesses contextos uma crise de representatividade, onde em geral os grupos menos favorecidos nos conflitos sobre a água estão excluídos do debate 

por falta de oportunidades e qualificação. 

Recomendações
Deve-se desenvolver métodos e indicadores que se adaptem aos diferentes contextos sociais e culturais. O monitoramento, por exemplo, deve detectar se os critérios 

de representatividade no âmbito da governança da água estão sendo respeitados, para que essa diversidade de representações seja garantida. Deve-se, ainda, criar 

mecanismos de avaliação da participação social; trabalhar para melhorar a representatividade de grupos vulneráveis nas instâncias de participação associado às informações 

técnicas de qualidade e quantidade; associar a avaliação aos sistemas de informação georreferenciada; e desenvolver metodologias para a construção de consensos e 

pactos, e implementar sistemas de controle que acompanhem a difusão de novas práticas de participação social.

Conclusões
A participação e união dos setores em prol de um objetivo comum, coletivo, é um grande motivador para ação e participação da sociedade. A participação da sociedade 

é fundamental para a evolução da gestão, planejamento dos usos e mobilização das condições necessárias para enfrentar os problemas e desafios. A informação e o 

desenvolvimento de capacidades favorecem a participação da sociedade na tomada de decisões.
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Contextualização 
A sessão discutiu, sob perspectivas de representantes de algumas populações indígenas do Brasil, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá, o acesso e usos dessas 

sociedades à água. Alguns desafios enfrentados pelos povos indígenas ali representados são: a insegurança hídrica dos povos indígenas; morosidade ou ausência de 

demarcação das terra; não reconhecimento da relação que os povos da floresta possuem com a água; pouca participação e  poder decisório nos níveis locais, nacionais 

e mundial; grandes impactos causados pelos grandes empreendimentos  que acabam destruindo os biomas locais e contaminam os recursos hídricos utilizados pelas 

populações indígenas; e a falta de reconhecimento dos direitos da natureza definiria maior responsabilidade e responsabilização com os impactos ambientais. As 

populações indígenas, de modo geral, reconhecem na água um valor muito maior do que apenas seu uso. Consideram que o atual modo de gestão da água da civilização 

não reconhece os valores e modo de vida das populações indígenas - e sua compreensão da água como um elemento sagrado, essencial ao equilíbrio da vida. Desde a 

colonização, os rios ancestrais desses povos têm sido usados para a mineração, fornecimento de energia (por meio das hidrelétricas), produção de papel e irrigação do 

agronegócio. Tais práticas represam e poluem águas utilizadas por essas populações para sobreviver, mudando o regime da pesca e promovendo sua contaminação pelo 

uso de agrotóxicos. Não existe a consulta prévia a essas populações, cuja relação com os rios são seculares, de vida, existência, de lazer e subsistência. 

Recomendações
Recomenda-se dar maior poder de decisão, oferecimento de oportunidades para participação na gestão e  espaço para diálogo entre povos indígenas e governos; 

reconhecer os conhecimentos ancestrais de conservação e adaptação à natureza, divulgando-os para serem referência de gestão da água; conservação das terras 

indígenas, garantindo a esses povos água em quantidade e qualidade e o seu direito de acesso à água e um ambiente equilibrado; evitar que danos ambientais possam 

atingir reservas / Terras indígenas; e possibilitar que as comunidades se habilitem para tomar as próprias decisões sobre seus territórios, e comandem as produções de 

conhecimento.

Conclusões
Concluiu-se que os indígenas busquem ampliar o protagonismo de seu futuro para si, monitorando os impactos dos territórios habitados, participando de encontros e 

discussões e também ajudando a encontrar soluções (dentro de sua comunidade e com as autoridades locais), para que sua visão ancestral seja incorporada nas políticas 

públicas. Os indígenas e povos tradicionais têm hoje a capacidade de se articularem contando com a tecnologia para a troca de conhecimento e ampliação de sua voz. É 

fundamental que usem isso para que a sabedoria ancestral seja respeitada e aplicada nas políticas públicas. 
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Contextualização 
Os desafios e tendências apresentados nesta sessão foram a inclusão de jovens em projetos de sustentabilidade hídrica, o incentivo ao empreendedorismo e também 

a participação das mulheres em projetos de variadas tendências tecnológicas. Mais especificamente, os principais desafios foram que a sociedade ao redor de todo o 

mundo ainda não valoriza a força dos jovens na participação e tomada de decisão de políticas públicas. Já se sabe que pessoas jovens trazem geneticamente a qualidade 

de responder de forma mais rápida e criativa a problemas devido a resiliência natural em busca da sobrevivência. No entanto, a baixa representatividade jovem em 

conselhos e colegiados, por exemplo, induz a ciclo vicioso de exclusão dos jovens. A inclusão digital é ainda um problema para conectar jovens de comunidades de baixa 

renda às oportunidades de capacitação e participação. Um desafio organizacional para recrutar e gerir voluntários jovens em iniciativas sociais.  Apesar disso, experiência 

com participação da juventude vêm se desenvolvendo ao redor do mundo e podem inspirar outras iniciativas jovens. Em El Salvador, um projeto propõe a captação de 

água em pequena escala através de unidades simples de fácil manuseio e manutenção por parte da comunidade ou mesmo famílias em áreas remotas. O envolvimento 

das mulheres liderando a implantação e manutenção destes projetos tem se mostrado de grande valia e os resultados apresentados sugerem a disseminação em escala 

maior para este tipo de solução realista e econômica. No Brasil foi apresentado um importante projeto (fa.vela) de incentivo a jovens empreendedores em comunidades 

carentes por meio de educação e projetos que propiciem geração de renda, inclusão digital e a multiplicação de novos empreendedores. No Egito um projeto simples e 

econômico de implantação de fossas sépticas móveis para comunidades que não dispõe deste serviço, cujo envolvimento de jovens é elemento central no sucesso das 

propostas detalhadas. No Camboja um projeto de saneamento fortemente concentrado na educação de jovens, transformando-os na força de mudança da população 

para novas práticas sanitárias.

 

Recomendações
Recomenda-se aumentar a representação jovem. Além disso, temos dois aspectos que devem ser considerados: a apresentação de projetos econômicos de fácil acesso 

e fácil manutenção, dentro de uma perspectiva bastante realista e condizente com as condições econômicas das regiões de implantação destes trabalhos; e os projetos 

devem poder ser mantidos e gerenciados pelas próprias comunidades, sempre através do desenvolvimento de capacidades e treinamentos adequados. 

Conclusões
Todos os países, dentro de suas peculiaridades, devem implementar ações para inovação e com participação da juventude à sua maneira, sempre se guiando pelos 

princípios básicos norteadores toda concepção e filosofia apresentada no próprio Fórum Mundial da Água. Cada país tem um desafio diferente, pois os paradigmas e 

a adoção de novas formas de convivência com os recursos hídricos enfrentam barreiras e resistências históricas diferentes e difíceis de serem superadas e somente pela 

educação e capacitação de jovens e também com o envolvimento das mulheres, estas barreiras podem ser vencidas. Também a captação de recursos por intermédio 

de agências e órgãos internacionais é de extrema importância para a continuidade e ampliação destes projetos que hoje ainda possuem alcance limitado. Por fim, o 

envolvimento de jovens e mulheres como agentes de transformação social, adequando-se gradativamente as famílias numa nova concepção onde o uso racional e 

sustentável dos recursos hídricos devem permear a vida diária de todos os usuários deste recurso vital para a preservação da vida.
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Contextualização 
A sessão enfocou no conflito entre interesses econômicos e interesses socioambientais. Tratou-se da matriz energética brasileira, muito estabelecida com as hidrelétricas, 

tal como Belo Monte, afetam diretamente a qualidade e quantidade da água e as populações que dela dependem. Em todos os casos, a população é convidada para 

defender as causas socioambientais, pois verificou-se que tanto no caso do rio São Francisco, do rio Xingu (Brasil) como o lago Naivasha (Quênia) foram observados 

problemas similares: a população tem o dever de reagir às medidas que geram injustiça socioambiental, e são tomadas pelos governos. Ainda que o empreendimento 

possua licenciamento ambiental, não está isento de ser questionado. 

 

Recomendações
Apontou-se a necessidade de se fortalecer outras matrizes energéticas, pois as hidrelétricas afetam diretamente os recursos dos rios. Além disso, conscientizar a população 

sobre a necessidade de recuperação dos rios, pois qualidade da água está sendo comprometida. Também recomenda-se fortalecer os comitês de bacia para legitimar 

ações, com novos espaços para uma geração futura que se auto gerencia, pois ele contribui para uma sociedade mais igualitária e participativa com os desafios deste 

novo milênio (eventos extremos de chuvas e secas). Por fim, é importante gerir empreendimentos que interferem nos recursos hídricos com ampla participação pública, 

escutando e incorporando seus anseios e recomendações. No caso da construção de hidrelétricas, é importante lidar com mais qualidade/atenção às externalidades 

negativas que acompanham os empreendimentos, com contaminação dos rios e lagos, morte da biodiversidade e perda econômica por parte dos ribeirinhos são também 

uma grande parte do desafio. 

Conclusões
A população afetada é a que mais deve se manifestar e pedir o apoio de instituições e universidades em relação aos impactos e potenciais impactos das hidrelétricas. A 

participação de novos atores sociais nas políticas públicas relacionadas à água deverá se modificar de uma dimensão predominantemente técnica da gestão da água para 

uma dimensão que envolva questões sobre os seus múltiplos usos e formas de apropriação; ou seja, considera-se necessário abrir espaço para o debate e questionar as 

considerações exclusivamente mercantis de utilização da água e defende formas e modelos mais igualitários e sustentáveis de acesso e apropriação desse recurso natural 

fundamental. Por fim, qualidade e quantidade são insuficientes por si só para discutir qualidade de vida em todos os seus aspectos.
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Contextualização 
A sessão discutiu como fomentar a participação, não só das mulheres, mas de todos os usuários de água, entidades da sociedade e órgãos públicos, pode trazer novas 

soluções para os problemas relacionados à água, evitar desperdícios de investimentos, realizar projetos mais sustentáveis, estabelecer  objetivos para reduzir a fome, 

mortalidade infantil e melhorar a igualdade de gênero. Traçando um panorama atual da participação feminina, mesmo em locais onde há igualdade numérica de 

gênero, pode-se afirmar que influenciam, mas não decidem nas questões estratégicas da gestão de recursos hídricos.  Os desafios envolvem uma significativa mudança 

cultural sobre o papel da mulher na sociedade e na gestão da água, não apenas como a que organiza, administra, dá suporte técnico e operacional para que as coisas 

acontecerem, mas também a que tem poder para inserir, no centro das discussões e decisões, seu ponto de vista. Tratam-se de questões relevantes para as mulheres as 

quais são a maioria dos usuários dos recursos hídricos e com poder de influenciar quanto à qualidade, disponibilidade e regulamentação de seu fornecimento. 

Recomendações
Como recomendações para atingir as metas estabelecidas até 2030 nas ODS 5 e 6 serão necessárias mudanças na mentalidade e  reconhecimento da contribuição das 

mulheres; quota e divisão de papéis,   representações  igualitárias e  integração entre homens e mulheres na gestão, especialmente na tomada de decisão; orientação 

sobre igualdade e equidade; disponibilidade  de recursos financeiros e não financeiros; treinamento técnico profissional em diferentes níveis para capacitar as mulheres; 

apresentação de dados  desagregados em relação ao gênero; envolvimento de todas as partes interessadas, comunidade local,  governo e sociedade civil na busca pela 

associação entre igualdade de gênero e acesso a água e esgotamento sanitário.

Conclusões
A superação do desafio da desigualdade envolverá ações de educação, capacitação, conscientização, articulação e mobilização. Uma transformação fundamental é 

necessária, exigindo ação em todos os níveis. É um processo contínuo e gradual de transformação.
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Contextualização 
A sessão apresentou reflexões e contribuições para a participação de todos os setores da sociedade na governança da água. Um dos principais desafios é a inclusão de 

setores que historicamente foram excluídos desse processo, como mulheres, jovens, comunidades indígenas e tradicionais, entre outros, os quais geralmente não são 

consultados nos processos decisórios até as políticas estarem formuladas.. Existe uma grande necessidade de uma governança participativa, que aborde as questões 

sociais e econômicas de maneira salutar, para que a população esteja envolvida nos processos de tomada de decisão e formulação de políticas de água. O desafio de aliar 

desenvolvimento econômico dos recursos hídricos e proteção da biodiversidade e dos ecossistemas através da gestão da água. A falta de integração entre os setores é um 

retrocesso, uma vez que os diálogos acontecem internamente nos diferentes setores. Mudanças concretas são necessárias para o desenvolvimento sustentável relacionado 

à gestão integrada de águas, uma vez que a demanda está em crescimento e a oferta está estável ou diminuindo. Uma das principais limitações para a participação dos 

jovens são os recursos financeiros. Um outro ponto de destaque importante é que as populações vulneráveis são geralmente consultadas após a formulação de avisos 

públicos, não participando dos processos de tomada de decisão e são os mais afetados por essas questões. 

Recomendações
A tecnologia não é suficiente para resolver as questões relacionadas à água, assim, as grandes recomendações são: governança descentralizada, exigindo comunicação 

eficiente em todos os níveis; transparência total e real, incluindo todos os cidadãos na preparação da política da água; valorização da água não apenas como recurso 

econômico, mas também para a manutenção da vida de todos os seres na Terra, onde seu valor só pode ser estabelecido com a participação de todos os cidadãos.

Conclusões
Conclui-se que parcerias multi-institucionais são alavancas essenciais para uma gestão bem sucedida e para o progresso, devendo envolver um processo de inclusão. A 

comunicação e o desenvolvimento de capacidades dos atores participantes, com enfoque nos cidadãos, é necessária, assim como a avaliação da representatividade e 

equidade de gênero, juventude, comunidades tradicionais, indústria e comércio e governos. Deve-se mudar o horizonte de significado, fomentar processo de disseminação 

e engajamento em uma cultura de cuidado com a água.
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Contextualização 
A sessão discutiu como tratar questões relacionadas à água quando ocorrem situações de conflito ou crime ambiental. Conflito e guerras geram ou agravam problemas 

ecológicos, a escassez e doenças de veiculação hídrica. A água é um direito humano fundamental e a violação dos direitos das pessoas de ter acesso a água de qualidade 

e quantidade precisa ser combatido. Assim, é preciso uma Cooperação Internacional forte que obrigue os países em conflito a garantir o acesso à água e evitar desastres 

ambientais. Há uma falta de efetividade dos instrumentos jurídicos existentes e necessidade de desenvolver e construir outros instrumentos para contemplar o momento 

de crise ambiental atual, além de promover políticas e projetos que respeitem o meio ambiente, não alienem a terra e possam proteger a boa saúde das pessoas, as águas 

e os lares.

Recomendações
A sessão recomendou reconhecer as falhas existentes na gestão hídrica e a necessidade de construção, desenvolvimento e implementação de políticas públicas, 

participativas e inclusivas onde todas as comunidades sejam ouvidas. Deve-se garantir acesso às pessoas em um tribunal penal internacional mesmo de forma subsidiária 

quando seu estado não tem condições de garantir a tutela e a preservação ambiental. É preciso também responsabilizar as instituições pela poluição ou agressão às águas 

de modo objetivo e baseada no princípio do controle de risco - não sendo admitido quaisquer riscos. Deve-se reconhecer o valor intrínseco da água, sua integridade e 

valor cultural ancestral e espiritual, garantindo o respeito aos povos indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos e marisqueiras, aos Maoris (povo nativo da Nova 

Zelândia), que muitas vezes tem seus direitos e necessidades colocados de lado frente ao interesse de grandes empresas e do governo. Para essas populações, deve-se 

respeitar todas as formas de vida como sagradas, pois o rio e o povo estão ligados intrinsecamente.

Conclusões
Concluiu-se pela necessidade / garantia das comunidades ancestrais participarem dos processos decisórios, visto que na maior parte dos processos decisórios ao redor do 

mundo essas populações são excluídas e, muitas vezes, diretamente afetadas. Mostra-se importante promover e incentivar projetos não alienadores e protetores da boa 

saúde das pessoas, águas e do local em que vivem. Considerar de forma integrada a água superficial e a água subterrânea. Por fim, entende-se o direito à água como o 

direito para a água.
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Contextualização 
Com o processo de desenvolvimento, principalmente nas cidades, os rios foram ou estão sendo escondidos nos projetos de infraestrutura e com isso esquecidos pelas 

sociedades. Essa situação tem trazido muitos transtornos à própria sociedade e ao funcionamento das cidades. A sessão discutiu essa relação entre os rios e as cidades. 

É preciso parar de entrar em conflito com a água e perceber a necessidade de reversão desse processo de planejamento e ocupação, buscando a recuperação das águas 

nas cidades. A mudança passa por “perguntar ou perceber o que água quer, qual o melhor caminho a seguir”, em uma reconciliação da sociedade com as águas, 

principalmente nas áreas urbanas. Além da recuperação é necessário mudar a forma como estamos planejando e estruturando a expansão das cidades, visando prevenir 

a degradação e manter o que já foi recuperado: é preciso recriar os espaços dos rios. 

Recomendações
Recomenda-se  a revisão dos processos de planejamento e ocupação, buscando a recuperação das águas; a reconciliação da sociedade com as águas, principalmente 

nas áreas urbanas  em que estão escondidas, redescobrir os rios; adotar uma visão holística do problema, incluindo questões relacionadas à cultura, artes, populações 

tradicionais e outros assuntos necessários; que ocupação não degrade possíveis fontes de abastecimento, prejudicando a capacidade de abastecimento das próprias 

cidades; que a água deve ser fio condutor do planejamento da expansão das áreas, bem como para a recuperação das áreas já ocupadas; e a recuperação pode considerar 

o fluxo da nascente para o leito principal.

Conclusões
É preciso reconhecer que os rios têm direitos, seus espaços precisam ser respeitados, o que passa pela responsabilidade da população. Se os rios são pensados em todas as 

suas funções, somando visões de hidráulica, dos usos, ambientais e sociais, ele responderá positivamente às intervenções realizadas. Já temos o conhecimento necessário, 

é preciso agir, tendo como base as diretrizes corretas com a recuperação: da nascente para o leito principal. A governança das águas urbanas não funciona sem a 

participação dos cidadãos. Assim, deve-se trabalhar na articulação, capacitação e envolvimento da sociedade nos processos, desde os cidadãos comuns aos representantes 

do poder público, tendo a água como base dos processos de desenvolvimento.
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Contextualização
Considerando a água como centro do interesse de diferentes camadas econômicas, e o caráter conflitivo de sua gestão e usos, a sessão buscou abordar a relação entre 

sociedade civil, capital social e a água. Diante das desigualdades sociais, que ocasionam um acesso desigual a água, apontou-se a prevalência dos agentes econômicos 

sobre o capital social nas políticas públicas brasileiras. Um dos principais desafios encontrados nas ações de gestão democrática na Bolívia e República Dominicana foi 

a superação das desigualdades sociais que se intensificaram com o processo de urbanização, levando ao crescimento de uma população marginalizada concentrada ao 

redor da bacia de Ozama-Isabela, por exemplo. No caso da República Dominicana uma importante estratégia de gestão democrática foi incluir os grupos indígenas na 

separação das bacias e sub-bacias do país. Como caso relevante, em um exercício de dividir as regiões por grupos de semelhanças conforme cinco aspectos (como a água 

e o solo), evidenciou-se a diferença entre a visão dos técnicos e a percepção dos grupos indígenas sobre suas organizações sociais. Ao fim do exercício, ao invés de 25 sub 

-bacias pensadas inicialmente pelos órgãos governamentais, indígenas e técnicos obtiveram somente 7 aglomerados, considerando os principais níveis socioprodutivos 

dos Urus, o que teve resultados positivos na sua gestão. Como resultado, a lição é que se não se partir da percepção das pessoas alvos dos projetos, os projetos tendem 

ao fracasso e não serem concluídos. Um outro caso realizado na República Dominicana foram cursos realizados com mulheres para analisar como relações de poder 

refletiam no uso dos recursos naturais disponíveis, no caso o uso do rio, que era a fonte de água daquelas mulheres. Buscou-se também mapear todos os caminhos d’água 

conhecidos por elas, a fim de entender a percepção dos Urus sobre os recursos naturais e, a partir disso, saber onde estavam os principais problemas que elas viam. Com 

isso, gradualmente fizeram dinâmicas e discussões relacionadas à temporalidade da vida da mulher. Assim, puderam analisar não só a temporalidade das relações entre 

as mulheres, e entre homens e mulheres, mas também das relações socioprodutivas com o espaço em que tais relações se dão, em um exemplo de efetiva governança 

da região.

Recomendações
A falta de uma gestão democrática da água traz uma visão de que a água deveria ser tratada como um bem público pelas instituições políticas, através do fomento a 

espaços participativos de caráter não somente consultivo, mas deliberativo, principalmente. Assim recomenda-se que a participação seja deliberativa, e que os projetos, 

como o caso apresentado da República Dominicana, sirvam de referência para outros.

Conclusões
Ao final, concluiu-se que se não se partir da percepção das pessoas alvos dos projetos, os projetos estão fadados ao fracasso: vão só até certo ponto e param. Persistência 

e fortalecimento dos comitês locais são essenciais para a evolução dos projetos.
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Contextualização 
Os grandes desafios em termos de tecnologias de baixo custo é que há um grande contingente de comunidades vivendo à margem dos sistemas de saneamento básico 

convencional. São comunidades urbanas e rurais excluídas seja por isolamento geográfico, reduzida capacidade de pagamento de tarifas e impostos, situação fundiária 

irregular. Ou seja, o mapa de exclusão em relação às condições dignas de vida coincide frequentemente com ausência de acesso à água potável e serviços de saneamento. 

O próprio isolamento de muitas comunidades é também um desafio ao desenvolvimento de projetos que demandem envolvimento de mão de obra externa, como 

cientistas. Há um ambiente complexo a ser considerado no desenvolvimento dessas tecnologias: as limitações, a cultura, a governança, a qualidade, o ecossistema, o 

acesso, a gestão descentralizada. A cobrança pelos serviços de saneamento é também um desafio.

Recomendações
Recomenda-se tornar o saber tradicional um alicerce do desenvolvimento de tecnologias sociais de saneamento: o uso de materiais e técnicas locais, por exemplo, reduz o 

custo dos projetos e facilita a apropriação do sistema instalado pela comunidade. Deve-se estabelecer um real diálogo entre técnicos e comunidade, para identificar com 

mais proximidade os desafios e oportunidades locais. Recomenda-se ainda: estabelecer uma política de pagamento pelos serviços, mesmo que simbólica, para reduzir a 

dependência dos financiamentos e também criar na comunidade uma valorização dos serviços para a melhoria de sua qualidade de vida; capacitar gestores, construtores 

e educadores locais para reduzir a dependência de recursos humanos externos que encarecem os projetos sociais e por vezes o tornam insustentáveis; e estabelecer uma 

relação afetiva, conectada, honesta e humilde com o projeto e a comunidade.

Conclusões
O desenvolvimento de tecnologias de baixo custo está frequentemente ligado ao relacionamento com comunidades com especificidades na sua história e dia a dia. É 

fundamental criar uma relação afetiva, conectada, honesta e humilde com o projeto e a comunidade. Essa abordagem é essencial para o sucesso do projeto e também 

para manter as expectativas da comunidade alinhadas com os objetivos.
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Contextualização 
A sessão discutiu as relações culturais dos povos indígenas com a água, que essencialmente não se trata de apenas um direito humano, mas também, como um elemento 

espiritual e ancestral. Para compreender essa ligação com a água, diferente da usual, deve-se promover a conexão entre as pessoas e a natureza e entender a água não 

somente como um recurso, mas também um elemento garantidor da sustentabilidade e da manutenção da cultura e tradição dos povos indígenas. De acordo com a 

discussão, não só os indígenas têm essa ligação, mas todos (populações do campo e da cidade) deveriam estar ligados a essa percepção.

Recomendações
Recomenda-se compreender a dimensão espiritual da água para os povos indígenas considerando sua manutenção no planeta. Recomenda-se também integrar e 

promover a troca de saberes e conhecimentos entre os povos originários e as autoridades políticas sobre o manejo da água, sobretudo ao conhecimento das mulheres 

das comunidades indígenas, as quais são conhecedoras de seu manejo. É urgente também minimizar os confrontos políticos territoriais entre os povos tradicionais e 

os agentes do setor econômico, visto que os povos indígenas guardam as nascentes e os mananciais garantindo a sua sustentabilidade e preservação. Propõe- se a 

formulação pela Unesco de um fórum sobre a água para jovens e povos indígenas, afim de unir e debater com este público sobre soluções e trocas de saberes para o 

manejo de água. Recomenda-se o fortalecimento do envolvimento das mulheres como agentes de cuidado e compartilhamento da água. E por fim, recomenda-se que 

os povos tradicionais construam um comitê de influência política nas tomadas de decisões sobre leis de recursos hídricos, o que resultará em maior visibilidade política 

internacional para promoção da justiça aos povos tradicionais frente a situações de impunidade em seus países.

.

Conclusões
É necessário dar ouvidos aos ancestrais, estabelecer um equilíbrio entre a cosmovisão indígena e a cosmovisão ocidental. Na cosmovisão indígena, a água é um ser vivo, 

e como ser vivo também é um ser divino. Esses povos são seres guardiões, que protegem a água em suas nascentes e, quando há interferência humana em desequilíbrio 

com a natureza nesses espaços põe em risco a preservação da água. Assim, ações para fortalecimento da participação dos povos indígenas na tomada de decisão são 

imprescindíveis para a garantia de uma boa gestão da água. 
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Contextualização 
A sessão discutiu os desafios da relação entre a natureza e as ações locais, com objetivo de garantir a segurança hídrica. Levantou-se questões sobre as soluções 

baseadas na natureza (frequentemente mistificadas e que têm sido reconhecidas internacionalmente); sobre a infraestrutura verde, na qual nota-se a associação entre a 

conservação de áreas críticas e melhoria da qualidade da água; agroflorestas, que além de produzir alimentos executa a função de recuperar nossas reservas hídricas; a 

economia da restauração e o fortalecimento da cultura florestal do nosso planeta.

Recomendações
Recomenda-se a adoção de soluções baseadas em natureza e os benefícios da agricultura agroflorestal e de tecnologias de reuso e eficiência de uso da água; proteção 

dos mananciais, reequilíbrio da gestão de demanda; estudar as formas de recuperação dos biomas, tais como cerrado, pampa, caatinga, pois o que mais conhecemos é 

sobre a recuperação de mata atlântica; restauração de bacias em áreas prioritárias e comparar o resultado de uma ação que provavelmente vai trazer melhor regulação 

hídrica e devolver água para momentos críticos; redução da sedimentação; aumento da capacidade de retenção de água no solo através da capacidade de condensação 

da floresta; aliar conservação com produção; o aproveitamento da matéria orgânica na recuperação de solos; o conhecimento agroecológico desde a mais tenra idade; e 

garantir ao agricultor e a agricultora o direito à terra e à semente crioula.

Conclusões
É necessário trabalhar mecanismos que ajudem na tomada de decisão e promovam práticas de regulação hídrica e retenção de sedimentos. A adoção de soluções 

diferentes das convencionais, tais como tecnologias de reuso, soluções baseadas na natureza e estudos sobre novas formas de recuperação são essenciais para uma 

relação pacífica entre natureza e comunidades locais.
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Contextualização
A sessão discutiu os desafios da relação que as populações indígenas, principalmente, enfrentam com as mudanças climáticas, considerando seu cotidiano, “dia a dia”. 

As Terras Indígenas estão constantemente ameaçadas pelo intenso desmatamento para cultivo de soja, queimadas e tomadas de decisão sem envolver as populações 

indígenas. Essas práticas afetam severamente a alimentação e os hábitos dos indígenas que vivem nos arredores, atrapalhando seu ciclo de colheitas. Além disso, essas 

populações sofrem pressões e ameaças constantes de mineradoras, fazendeiros e agricultores de modo geral para saírem ou arrendarem suas terras.

Recomendações
Recomenda-se a maior participação dos povos indígenas nas tomadas de decisão referidas a eles; desenvolvimento de um desenho estratégico para endereçar adaptação 

climática na Amazônia por meio de engajamento social das comunidades beneficiadas; desenvolvimento de soluções práticas e inovadoras para acesso à água e 

armazenamento e adaptação de sistemas produtivos comunitários.

Conclusões
É necessário investir em políticas públicas que atendam, incluam e protejam os povos indígenas. Isso perpassa por ações em todos os poderes: executivo, legislativo e 

judiciário. A integração entre os saberes ocidentais (acadêmico e técnico) e tradicionais (práticos e ancestrais) são chave para que essas políticas públicas funcionem. 

Exemplos na Amazônia e no Canadá mostram que decisões judiciais que reconheçam os direitos indígenas, a proteção intensa das áreas indígenas, soluções utilizando 

materiais locais e projetadas com a participação dos moradores são possíveis e importantes no aumento da resiliência dos povos indígenas e dos ambientes às mudanças 

climáticas.
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Contextualização 
Os desafios e tendências apresentados nesta sessão foram a inclusão de jovens nas instâncias de tomada decisão em relação à água. A sociedade ao redor de todo o 

mundo ainda não valoriza a força dos jovens na participação e tomada de decisão de políticas públicas. Já se sabe hoje que pessoas jovens trazem geneticamente a 

qualidade de responder de forma mais rápida e criativa a problemas devido a resiliência natural em busca da sobrevivência. No entanto, a baixa representatividade jovem 

em conselhos e colegiados, ausência de financiamentos à participação, dificuldade dos processos democráticos em acolher a diversidade da sociedade induz a ciclo vicioso 

de exclusão dos jovens.  Além disso, vale enfatizar que a cultura jovem varia muito de cultura para cultura e isso muda a maneira como o jovem quer ser incluído nos 

debates, de modo que não existe fórmula pronta.

Recomendações
Recomenda-se  aos jovens enxergar os problemas de perto, engajar-se na pesquisa e se juntar com outros e apaixonar-se por criar soluções; usar ferramentas digitais e 

social media para ajudar a compartilhar conhecimentos e experiências; ocupar espaços de representação como comitês e conselhos de água; buscar metodológicas de 

educação inovadora disponíveis principalmente na educação não formal para envolver jovens; participar de prêmios e editais, buscando reconhecimento às iniciativas e 

ampliar o acesso a fontes de financiamento; e usar ao máximo o potencial jovem criativo e “fazedor”, gerando resultados visíveis.

Conclusões
Embora os jovens encontrem ainda dificuldade de espaço nas instâncias de tomada de decisão sobre a água, existe um espaço imenso de possibilidades para quem é 

proativo e criativo na execução de projetos independente das condições financeiras. Essa característica tem grande potencial de demostrar resultados práticos e assim, 

facilitar a busca por futuras fontes de financiamento. Existe uma importância na participação dos jovens maior do que de realização de projetos. Os jovens são os 

profissionais de amanhã e sua participação na sociedade é a melhor escola que podemos ter para chegarem mais preparados, com uma visão mais bem desenvolvida sobre 

o mundo que queremos. Ser um jovem apaixonado pela ideia, que trabalha e persegue seus objetivos é muito importante, visto que os resultados não são de curto prazo.
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Contextualização
A sessão discutiu a importância do monitoramento dos recursos hídricos de uma forma participativa, de forma a alcançar e inserir a participação social nesse processo, a 

fim de obter informações sobre a qualidade da água e relatar a degradação dos espaços naturais, especialmente no contexto atual onde a escassez e a má qualidade da 

água comprometem o acesso a esse recurso em boas condições. Muitas comunidades no mundo sofrem devido à má qualidade da água que trazem doenças e mazelas, 

causadas por muitas vezes por enchentes, efeitos de monções oceânicas, mineração e agricultura, portanto é necessário que essa população possa avaliar a água e 

informar aos órgãos competentes (estar em constante comunicação) para garantir sua segurança hídrica. 

Recomendações
Durante a sessão recomendou-se que os governos e órgãos competentes busquem formas de acessar as comunidades, para promover a construção colaborativa da 

metodologia para o monitoramento dos recursos hídricos; que aconteça a descentralização da gestão e monitoramento dos recursos hídricos; criem-se instrumentos em 

que a população possa monitorar e denunciar às autoridades possíveis alterações na qualidade e quantidade da água; os mecanismos tenham formato com linguagem 

acessível à população para que possam ter autonomia na coleta, na interpretação e transmissão dos dados;  reconhecimento ao valor imaterial da água, dando atenção às 

comunidades tradicionais, pois estas agregam valor espiritual à água encontrada em seus territórios; e finalmente integração do monitoramento da água e sua associação 

com indicadores sociais, econômicos e ecológicos. 

Conclusões
Instrumentos de participação possibilitam a gestão e controle local, permitem comunicar o surgimento de nascentes, avaliar a qualidade da água, denunciar a degradação, 

que são iniciativas  que buscam a capacitação para a coleta e interpretação dos dados pela sociedade, entendendo seus costumes e inserindo essa avaliação em uma 

linguagem local são extremamente importantes para a promoção do empoderamento comunitário e para a melhoria do monitoramento dos recursos hídricos e trazem 

maior representatividade das comunidades na gestão. Iniciativas como o aplicativo Água para o Futuro (do estado de Mato Grosso), Flow (Holanda) ou o Guia de 

Embaixadores da Água (Índia) propõem uma gestão descentralizada da água e devem ser divulgados como exemplos de iniciativas que funcionam.
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Contextualização
A sessão discutiu os principais desafios e tendências quanto à comunicação efetiva com a sociedade à respeito de temáticas relacionadas a água. Para que a consciência 

da sua importância, o tema deve estar presente no cotiado de todas as pessoas em suas atividades diárias, o que inclui escolas, universidades, governos, empresas, ONGs 

entre outras instituições. Para tanto faz-se necessário um conjunto de ações integradas em prol da difusão da consciência da importância da água. É necessário que as 

pessoas invistam dinheiro, energia e tempo para as questões relacionadas à água. O envolvimento das pessoas é fundamental, por que a água pertence às pessoas, que 

querem ter conhecimento e serem informadas. Assim, elas compreendem e podem mudar suas atitudes. É importante divulgar para as pessoas o ciclo da água - de onde 

vem e para onde vão as águas. Honestidade e transparência na comunicação com as pessoas sobre investimentos, custos e desafios futuros são fundamentais nesse 

processo de tomada de consciência.

Recomendações
Recomenda-se: observar e incorporar o conhecimento das pessoas sobre a água; expandir campanhas e recomendações internacionais sobre a água junto às políticas, 

instituições e escolas, em especial nas suas prática; difundir o tema da campanha da ONU, em 2018 - Natureza pela Água – soluções baseadas na natureza, reproduzindo 

essa mensagem durante todo o ano; priorizar escolas infantis e universidades para difusão do tema da água; difundir o tema da água e sua relação com a saúde; apoiar 

espaços e organizações para um trabalho integrado com pessoas e organizações pela água. 

Conclusões
Um trabalho de comunicação integrado, transparente e com foco na educação são ações importantes para que a população compreenda a importância da água. É 

fundamental investir em comunicação, educação, redes de articulação institucional, redes sociais e projetos que ampliem o conhecimento e sensibilizem as pessoas sobre 

a água, com uma visão integrada, como natureza, água potável, insumo econômico e ciclo.
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Hydrocafé
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O 
Hydrocafé foi outra inovação do Processo FÓRUM 

CIDADÃO nesta edição do Fórum Mundial da Água. 

Sua localização foi estrategicamente estudada dentro 

do Centro de Convenções, de tal forma que todos os 

participantes, ao transitar dentro dos ambientes do 

evento, passavam e paravam por ali, onde o diálogo ocorreu de forma 

ampla e dentro de uma programação cidadã.

O Hydrocafé, desta forma, idealizado para ser uma área para cidadãos e 

especialistas compartilharem experiências e ideias envolvendo os diversos 

aspectos de usos e da gestão da água, proporcionou vários talk shows 

e entrevistas com personagens importantes e personalidades destacadas 

dentro da temática das águas. 

Em formato de estúdio, o Hydrocafé era convidativo e deu ao público 

a oportunidade de interação com os apresentadores e com os temas 

ali desenvolvidos. O espaço foi constituído para permitir a realização de 

reuniões e trocas de experiências com diversos públicos presentes, inclusive 

nos intervalos.

Ao final, o objetivo foi alcançado e no Hydrocafé, muitas foram as 

rodas de diálogo com ampla participação dos congressistas e entrevistas 

proporcionadas entre jornalistas e personalidades importantes participantes 

do 8° Fórum Mundial da Água.
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A Programação do Hydrocafé trouxe os seguintes temas para o diálogo:

Água e Mídia: a importância da comunicação

Relações Sustentáveis entre Governos e Comunidades Tradicionais

Inserção dos refugiados na gestão das águas: aspectos políticos, 
ambientais e econômicos

A posição cidadã no Fracking e na Mineração

Transparência na informação sobre os recursos hídricos: o uso da 
mídia e do ativismo social

Participação e Tecnologias locais para a implementação dos SGDs

Gestão da Água com participação social e uso de tecnologia local

A participação da juventude na gestão das águas: desafios e 
oportunidades

A privatização no setor sem perdas sociais

O papel do cidadão na gestão de conflitos pela água

O cidadão como agente transformador na gestão das águas

Expansão dos Sistemas Agrícolas: impacto nos pequenos agricultores

Saneamento básico supletivo em regiões pobres

Índice de Felicidade
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CAPÍTULO 04
VILA CIDADÃ 
AMBIENTE DE INTEGRAÇÃO 
E ENVOLVIMENTO 
DO CIDADÃO COM A ÁGUA



111Documento | Legado  Fórum Cidadão



112 Documento | Legado  Fórum Cidadão



113Documento | Legado  Fórum Cidadão

A 
Vila Cidadã, concebida dentro do Projeto Global do 8º Fórum Mundial da água, cumpriu inteiramente o seu objetivo ao oferecer pela primeira vez na história deste 

evento um espaço gratuito e acessível a todas as pessoas, possibilitando assim ampliar a consciência e chamar a atenção para questões sobre a água por meio de 

diálogo, apresentações, oficinas, atividades de entretenimento e novas experiências. 

Este espaço foi totalmente aberto para receber crianças, jovens e adultos, brasileiros de todos os Estados da Federação e estrangeiros de todas as partes do mundo 

que vieram participar do 8º Fórum, primordialmente focando o compartilhamento de suas experiências com a água, fortalecendo uma nova consciência em relação a esse bem 

que se confunde com a própria vida, chamado de água.

Visando facilitar a visitação das atividades programadas e implementadas pelo Processo FÓRUM CIDADÃO, foi preparado para o público de forma colaborativa, uma programação 

intensa de conteúdo com grupos temáticos, dias e horários. O roteiro teve como o objetivo orientar as pessoas a planejar a sua participação nas atividades propostas pelo Processo 

FÓRUM CIDADÃO no Centro de Convenções, mas em especial na Vila Cidadã. Assim, cada pessoa ou grupo tinha a liberdade de construir sua própria programação e trilha de 

aprendizagem durante o 8º Fórum Mundial da Água. 
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A proposta da Programação da Vila Cidadã foi proporcionar ao público atividades que contivessem conteúdo simples, porém didático, indo até o nível mais lúdico, trazendo assim 

atividades que pudessem interagir os participantes. Neste tocante, a Programação trouxe até a possibilidade de incluir dados científicos, pesquisas nacionais e internacionais e 

outros como inovações sobre a temática da água na interface com a sustentabilidade. Para isso foram desenvolvidos espaços interativos que conseguiram, através de metodologias 

participativas, inserir o público visitante em todas as atividades de maneira prática e vivencial.

A Vila Cidadã mostrou um legado positivo, onde foram repassados conhecimentos sobre as diversas expressões da água, para que as futuras gerações, ali representadas em especial 

por jovens e crianças, se transformassem em multiplicadores desses saberes. 

A Vila Cidadã ofereceu mais dias na programação do 8° Fórum Mundial da Água e sua abertura oficial da Vila Cidadã ocorreu no dia 17 de Março de 2018 pela manhã e contou 

com a presença do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e de representantes de diversas outras autoridades, em especial com presidente do Conselho Mundial da 

Água, Benedito Braga, com o diretor executivo do 8º Fórum e diretor da Agência Nacional de Águas - ANA, Ricardo Andrade, com o diretor-presidente da Agência Reguladora de 

Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - Adasa, Paulo Sales, com Tatiana Silva representando a Delegação da Juventude do Conselho Mundial da Água e do anfitrião da Vila 

Cidadã e Chair do Processo Cidadão, Lupércio Ziroldo Antonio.

O ambiente da Vila Cidadã foi implementado na área externa do Estádio Mané Garrincha em um espaço de 10 mil metros quadrados e o público presente ultrapassou o número 

de 110.000 mil pessoas, fazendo daquele espaço um ambiente de informação, integração, participação, compartilhamento e instrução, sempre com o intuito cidadão de melhor 

cuidar de nossas águas.
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A VILA CIDADÃ TEVE O 
SEU GRANDE PALCO

ARENA DAS ÁGUAS
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F
oi construída uma grande Arena, chamada de Arena das Águas, 

com capacidade para 300 pessoas sentadas, que recebeu dezenas 

de Rodas de Conversas e Apresentações Culturais.

A programação diversificada da Arena das Águas foi elaborada 

fundamentalmente pensando no cidadão como participante interativo 

e integrado de discussões e debates, que somaram ao conhecimento e 

saberes sob aspectos de como melhor cuidarmos de nossas águas. 

Dado que o grande foco era aproximar os temas relacionados aos recursos 

hídricos e os visitantes, o foco central foram as Rodas de Conversa ou 

Diálogo. 

Assim, a grade da Programação se espelhou nas Sessões do Processo 

Cidadão no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, trazendo a mesma 

qualidade de diálogo e vários palestrantes renomados para a Vila Cidadã. 

Para mobilizar a sociedade, a intensa Programação teve nas mídias sociais 

a repercussão de todos os temas, de tal maneira que a Arena das Águas 

sempre esteve com sua capacidade máxima na maioria das apresentações 

que ali aconteceram.

Durante os sete dias, os documentos coletados mostram que diversas 

personalidades e públicos de variadas idades e setores estiveram na Arena 

das Águas. 

Este espaço dentro da Vila Cidadã mostrou grande integração e 

compartilhamento de painelistas e públicos, passando a sensação de 

responsabilidade coletiva das águas entre todos os presentes, ressoando 

no ambiente a importância deste líquido para a vida do planeta, tendo 

todo este diálogo de muita gente sido documentado por uma abrangente 

facilitação gráfica que permitiu um belo registro das falas dos participantes. 

Intensificando a Programação, a Arena das Águas foi também palco de 

inúmeras apresentações culturais relacionadas à temática da água tais 

como corais, dança, teatro, orquestras e outros, trazendo ainda mais as 

pessoas para uma participação interativa com o tema.
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RODA DE CONVERSA

ÁGUAS PELA PAZ – 
CONSTRUINDO COOPERAÇÃO E 
COMPARTILHAMENTO NO 
CUIDADO COM AS ÁGUAS
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Moderador/Coordenador: Felipe Augusto Fernandes Ferreira (Secretário de 

Meio Ambiente do Distrito Federal)

Palestrantes: Sri Prem Baba (vídeo)

Roberto Crema (Reitor da Universidade da Paz-UNIPAZ)

Vera Catalão (Diretora de Educação do CIRAT)

Sérgio Ribeiro (Coordenador de Água da Secretaria de Meio Ambiente do 

Distrito Federal)

Maria Alice (membro do Conselho Internacional das 13 Avos Nativas). 

Esta roda de diálogo se desenvolveu considerando que a água, sua produção, 

conservação, valorização, e distribuições-consumo possui múltiplas 

expressões, olhares diferentes e seu encaminhamento se desenvolve em 

um contexto de crise de valores em uma era de mudança de paradigmas. 

Que a abordagem do tema e das soluções devem contemplar olhares de 

transdisciplinaridade, não apenas com um enfoque técnico ou setorial, 

nem como mercadoria e que a água deve ser reconhecida como um bem 

de uso comum, de importância vital para a existência das espécies vivas e 

especialmente do homo sapiens.

Assim, portanto, parece evidente que o tema da água não pode ingressar 

na era das polarizações extremas que levem ao conflito ou à guerra, ou 

seja, não se deve nem assumir unicamente a ‘lógica do mercado’ como 

recursos hídricos, nem na ‘lógica populista’ simplista que desconsidere 

custos da cadeia produtiva da água que deve ser remunerada para produzir, 

tratar e distribuir até chegar em cada usuário final com transparência de 

quem deve arcar com os custos.

O diálogo mostrou que, nesse quadro de potencial conflito, faz-se 

necessário aplicar uma metodologia da “cultura da paz e mediação de 

conflitos” com regras pactuadas em que ganha quem compartilha custos 

e benefícios para o uso deste bem de uso comum. O diálogo e a escuta são 

imprescindíveis, uma vez que nossa espécie, com acelerada concentração 

de grandes massas em zonas urbanas, disputando e destruindo áreas de 

biodiversidades em favor de uso inadequado do solo, poderá chegar a 

situações extremas de convivência.

A cooperação, que significa trabalhar juntos com os mesmos objetivos, faz 

parte desta metodologia.

O debate com o público provocou algumas definições importantes neste 

tema: Compartilhar água é impossível sem cooperação em uma cultura 

de paz; Valor da água não na lógica do mercado, mas nos valores do 

viver juntos; A solução não é só técnica, é necessário a escuta dos saberes 

tradicionais.
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DIÁLOGOS SOBRE A 
POLÍTICA DAS ÁGUAS

RODA DE CONVERSA
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Moderador/Coordenador: Paula Freitas (Especialista Sênior do Banco 

Mundial)

Palestrantes: Francisco Nunes Correia (ex-Ministro do Ambiente de Portugal)

Jussara Cabral (Presidente da ABRH)

Samuel Barreto (The Nature Conservancy Brasil e do Movimento Água para 

São Paulo)

José Luiz Gomes Zoby (Especialista de Recursos Hídricos da ANA)

 

Esta roda de conversa teve o objetivo de apresentar e debater propostas 

para o aperfeiçoamento da Política e do Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Brasil. 

Neste sentido, apresentou-se inicialmente o projeto de uma parceria 

envolvendo a Agência Nacional de Águas, o Ministério do Meio Ambiente, 

o Banco Mundial e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, “Diálogos 

para o aperfeiçoamento da Política do Sistema de Recursos Hídricos do 

Brasil”, onde se aprofunda o entendimento sobre avanços, lacunas e 

aperfeiçoamento sobre a política de recursos hídricos, apresentando 

os estudos complementares da OCDE e as etapas do projeto como o 

Alinhamento – Diagnóstico/Proposição e Consolidação das Proposições. 

O debate com o público pode mostrar que os debatedores concordaram 

com grande parte do diagnóstico apresentado, mas que a política deve ser

aperfeiçoada, pois ficou claro que ainda temos grandes dificuldades para o

avanço da Política Nacional de Recursos Hídricos como as integrações entre 

as Políticas Públicas, a Gestão Integrada e o diálogo entre a União e os 

Estados, tendo ainda como questões complementares, o distanciamento

da Sociedade e da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) , sendo

este um dos fatores preponderantes para o agravo dos riscos hídricos, 

pois a população não conhece a PNRH e quais são seus objetivos, pois só 

cumprir a LEI não basta.

Outro ponto abordado foram as questões estruturantes, onde os setores 

têm uma expectativa de crescimento e os recursos hídricos têm uma 

capacidade de suporte, portanto os instrumentos de gestão como Planos, 

Enquadramento, Outorga, Cobrança e Sistema de Informações são de 

fundamental importância para poder dar clareza aos diferentes atores que 

atuam em uma bacia hidrográfica. 

Apontou-se ainda que concomitante à implementação dos instrumentos 

de gestão, a sociedade deve ter bem claro que o uso da água deve ser 

compatibilizado com a demanda, e a alocação de água deve ser parte 

da bacia, portanto é importante fortalecer as instituições para que estas 

consigam discutir com igualdade com os setores mais fortes e organizados.

Como um grande desafio para avançar no entendimento da PNRH destacou-

se a importância do fortalecimento dos órgãos gestores, a formação de 

uma massa crítica que entenda o Sistema de Recursos Hídricos integrado 

com os diferentes setores, além do equilíbrio entre as forças dos órgãos 

gestores e da sociedade. 
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ÁGUA: 
DE QUEM É A GESTÃO?

RODA DE CONVERSA
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Moderador/Coordenador: Suraya Modaelli

Palestrantes: Guilherme Checco (Pesquisador do Instituto Democracia e 

Sustentabilidade – IDS)

Jõao Bosco Senra (COPASA)

Sandra Kirsch (Ministério Público Federal)

João Paulo Angelli (membro Parlamento Nacional da Juventude pela Água 

– PNJA)

Luiz Firmino Pereira (Diretor do Plano Metropolitano do Rio de Janeiro).

Esta roda de conversa apontou que, dado que a água é um elemento vital, 

nosso país ao longo dos últimos anos, implementou uma forte política de 

gestão dos recursos hídricos que é desenvolvida na grande maioria das 

situações de forma compartilhada. 

Apontou-se que são diversas as instâncias e organismos que compõem o

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A 

Lei das Águas instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e (PNRH 

apontou o caminho para a gestão de forma descentralizada e participativa.

Os debates dos painelistas com o público tiveram abrangência de temas 

como discutir como a administração está sendo feita em cada instância de 

governança, refletindo sobre cada ponto deste cenário. 

Os participantes reforçaram que a água é um bem comum, dotado de valor 

econômico, e a responsabilidade deve ser de todos, portanto, cada um tem 

um papel dentro da gestão. 

Foi reforçada pela unanimidade dos presentes, a importância dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas nos processos de gestão participativa da água, 

dado que estes Colegiados são previstos em Lei e constituídos por 

representantes de todos os segmentos da sociedade.

Assim, como conclusão, a roda apontou que a solução para a gestão 

das águas é ampliar cada vez mais o número de vozes da sociedade de 

tal forma que o planejamento das bacias visualize de forma abrangente 

todos os usos dos recursos hídricos e assinale ações de adaptações para 

as mudanças climáticas que estão ocorrendo, sempre com sociedade 

participando de forma efetiva.
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CRISE HÍDRICA
RODA DE CONVERSA
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Coordenação / Moderação: Luiz Carlos Souza Silva 

Participantes: Maria do Carmo (Gerente de Recursos Hídricos da CAESB)

Sergio Razera (Fundação PCJ)

Paulo Varella (Presidente CBH Piancó-Piranhas-Açu)

Rosany Carvalho (Representante da Assoc.dos prod. e protetores da Bacia 

do Descoberto)

Rafael Mello (Superintendência de Recursos Hídricos da ADASA)

 

O tema Crise Hídrica foi objeto de uma roda entre os órgãos públicos e 

entidades para esclarecer a gestão hídrica no âmbito nacional e distrital.

Os participantes mostraram os desafios e as tendências na questão hídrica 

no Brasil e colocaram em questão a debilidade na gestão. Para muitos fazer 

um planejamento e colocar investimentos necessários na realização de 

Planos de contenção seria o início de uma gestão comprometida com os 

recursos hídricos. 

Os representantes dos Comitês de Bacia chegaram à conclusão que trabalhar 

com os Comitês de forma integrada, participativa e compartilhada, como 

gestores de recursos hídricos e não como usuários e sociedades civil, pode

ser uma oportunidade de escuta e de avanço.

Outro destaque foi o reforço na fala de que além da participação de 

todos da bacia nas tomadas de decisão, é importante considerar a gestão 

de territórios, não esquecendo que é obrigação de todos cuidarem de 

nascentes, como também diminuir perdas em redes, fortalecer o uso racional 

e reaproveitar mais, visando assim evitar as crises hídricas recorrentes em 

muitas regiões.

Falou-se também sobre as práticas e projetos que interferem intrinsicamente 

na questão hídrica, tendo sido salientado que além da melhoria da 

infraestrutura e dos instrumentos de gestão, os gestores públicos devem 

sempre buscar por inovações e mudanças de hábitos, como por exemplo, 

o aproveitamento de uso da água da chuva.
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ÁGUA NA MÍDIA
RODA DE CONVERSA
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Moderador/Coordenador: Sônia Bridi 

Palestrantes: Ana Toni

João Paulo Capobianco

Rodrigo Medeiros

Renato Cunha

Uma das mais esperadas Rodas de Conversa na Arena das Águas, ‘Água na 

mídia’, aconteceu com o objetivo principal de trazer exemplos de trabalhos 

a respeito da água na televisão e levantar o debate sobre saneamento 

básico, transposição, crise hídrica e mineração, a partir da apresentação 

de vídeos. 

A moderação trouxe logo no início uma reportagem desenvolvida sobre o 

Rio Nilo, onde abordava o início da formação das civilizações, que se deram 

às margens deste rio. 

Foi destacada a importância desta série televisiva por tratar com destaque 

da importância dos rios para o surgimento da sociedade atual. 

Foi debatido com os participantes a cultura da abundância que se vive no 

Brasil e como ações que não estão diretamente relacionadas aos cuidados 

da água, como propagação de modelos de energia sustentáveis, podem 

contribuir com a melhoria dos recursos hídricos.

Foi destacado que às vezes a mídia não colabora com a apresentação 

de formas de preservação, mas que atualmente o bom exemplo é que é 

crescente a mobilização dos jovens,  hoje muito maior do que as gerações 

anteriores. 

Os presentes também destacaram a importância de levar conhecimento ao 

público, para que o conhecimento gere envolvimento e apego sentimental, 

e que dessa forma, a mídia possa exercer seu papel fundamental. 

Face aos recentes eventos ambientais ocorridos no Brasil, em especial o 

de Mariana, os painelistas levaram, ainda, à reflexão acerca dos privilégios 

de grandes empresas no uso da água, em relação aos pequenos, como os 

pescadores, no caso de Mariana-MG, que também tiram o seu sustento do 

rio e que fatos como este deveriam ter o apoio total da mídia, o que não 

acontece.

Finalizando, foi comentado que há uma boa cobertura da mídia acerca da 

água, porém não há mobilização da população, diferentemente de outros 

assuntos que comovem e geram a inquietação da sociedade. 
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ÁGUA E SAÚDE 
RODA DE CONVERSA
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Moderador/Coordenador: Sônia Bridi 

Palestrantes: Silene Lima Dourado Ximenes Santos

Jamyle Calencio Grigoletto

Rosane Cristina de Andrade

Aristeu de Oliveira Junior

Magda Machado Saraiva Duarte

 

Esta roda de conversa dentro da Arena das Águas teve participação maciça 

de mais de 400 crianças de diversas escolas de Brasília. 

Este diálogo teve como objetivo principal explanar sobre informações gerais 

sobre a água e a sua importância para a saúde. Neste cenário, as crianças 

foram convidadas a responder algumas questões e criar gritos de guerra 

que reforçam a importância da água.  

Dessa forma, com vídeos, palestras e gincanas, de forma intercalada, falou-

se sobre qualidade da água e como ela afeta diretamente a saúde. 

Esta importante roda de conversa finalizou com as crianças recolhendo 

copos e outros resíduos da Arena das Águas e outros ambientes da Vila 

Cidadã, sempre com o seguinte bordão sendo declamado: “Quando a 

gente cuida da água, a água cuida da gente! ”. 
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MULHERES E A ÁGUA 
RODA DE CONVERSA

A Roda de Conversa que focou o tema “Mulheres e a Água” teve uma 

conotação de incentivo às mulheres para participar nas diferentes escalas 

dos sistemas decisórios e se empoderarem das discussões relacionadas 

à água. O diálogo teve início com um desafio para as palestrantes em  

mostrar como as mulheres/homens podem influenciar nas ações relacionas 

às águas, com base no olhar feminino.

Para todas as painelistas, as mulheres são como a água, fontes geradoras 

de vida no planeta. 

Moderador/Coordenador: Neusa Barboza

Palestrantes: Daniela Nogueira (UNB)

Alice Baumann (Holanda)

Rosana Garjuti (Universidade Federal do Ceará)

Lavinia Anastacia (Azerbaijão).
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No entanto, no contexto rural e urbano de cada país repleto de diversidade, 

do ponto de vista geográfico, cultural, econômico e social, a grande 

maioria das mulheres não participa ativamente dos processos decisórios nas 

instâncias relacionadas à água. Esses cargos são geralmente ocupados por 

homens que, em alguns casos, mesmo não tendo muito conhecimento do 

tema em discussão, participam ativamente dessas instâncias deliberativas. 

O debate mostrou que as mulheres, muitas vezes, se colocam em um papel 

inferior, seja nas classes sociais mais elevadas como nas mais baixas. Nas 

classes sociais mais elevadas algumas mulheres se destacam, enquanto 

líderes de diferentes segmentos relacionados a água, mas, a grande 

maioria apenas assume o papel de auxiliar os homens nas diferentes 

instâncias decisórias. Nas classes sociais mais baixas ou pobres, em que não 

há saneamento básico instalado, a situação é bem pior, pois as mulheres, 

juntamente com as crianças, assumem o trabalho de buscar água em 

utensílios pesados por longas distâncias. Mesmo sendo um trabalho que 

requer muita força, não é efetuado por homens, pois é considerado um 

trabalho das mulheres. 

Foi mostrado que a ideia da introdução do olhar feminino nos sistemas 

decisórios surge no século passado na Conferência de Dublin, realizado na 

Irlanda e que nos últimos anos essa realidade começou a mudar de forma 

tímida, mas com a ajuda de organizações que incentivam ações coletivas 

e humanitárias e com leis mais democráticas e participativas essa realidade 

começa a mudar. 

Foi destacado aos participantes que desde esse período, muitas iniciativas já 

aconteceram em vários lugares do mundo e muitas mulheres já descobriram 

sua força e poder nos processos decisórios. Já são desenvolvidas ações 

concretas em prol das águas nos diferentes países, juntamente com auxílio 

dos homens que também influenciam a tomada de decisões. 

O debate mostrou que a água é um importante instrumento de 

empoderamento para as mulheres se posicionarem. Mas, para as painelistas  

é preciso juntar as forças e arrebanhar cada vez mais mulheres e crianças 

para a participação e discussão. É preciso se juntar e multiplicar a ideia de 

empoderamento e de participação social.

Como sugestão resultado dos debates, foi sugerido que as mulheres já 

despertadas para o processo de empoderamento, possam multiplicar 

essa ideia e incentivar todas as mulheres  de todas as classes, credos e 

etnias para as lideranças, as questões da água; a adesão à criação da Rede 

de Mulheres Latino Americana para a Água com a inserção nas pautas 

de organizações apoiadas pela ONU e que possam participar de órgãos 

ambientais, sistema de gerenciamento de recursos hídricos como um todo, 

Comitês de Bacias Hidrográficas, ou seja, sempre com foco na discussão da 

inserção da mulher nas discussões decisórias.  

Finalmente, a roda de conversa mostrou que no mundo de hoje, é de 

bom tom que as mulheres empoderadas do seu potencial trabalhem em 

conjunto com os homens para beneficiar toda a coletividade. 

O papel das mulheres é fazer chegar suas representantes nos diferentes 

setores econômicos, sociais, mas com potencial e capacidade para 

decidirmos de igual para igual com os homens, pois existem, em alguns 

países, espaços democráticos no sistema decisório que precisam ser 

ocupados.
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EDUCAÇÃO PARA UMA 
NOVA CULTURA DA ÁGUA 

RODA DE CONVERSA
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Moderador/Coordenador: Neusa Barbosa

Palestrantes: Marcos Sorrentino (Professor da USP)

Pedro Arrojo ((Professor da Universidade de Zaragoza - Espanha)

Luna Lambert (Professora da Rede Pública do DF)

Taciana Leme (Agência Nacional de Águas – ANA)

Marcos Didonet (Geógrafo e produtor de cinema).

Esta Roda de Conversa se iniciou com o lançamento de duas publicações da 

Agência Nacional de Águas (ANA) atinentes ao tema do diálogo, ‘Catálogo 

de materiais Didáticos com o tema Água para a Educação Básica’ e ‘ 

Encontros Formativos – Educação Ambiental, Capacitação e a Gestão das 

Águas’. 

A temática deste diálogo propôs uma educação para uma nova cultura 

da água e se apontou abrir um debate centrado nos problemas que 

caracterizam a gestão da água, promovendo a aproximação entre os 

diversos atores sociais.

Explanou-se que o ponto de partida é a necessidade de introduzir alterações

radicais na cultura da água com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento 

local, fundamentada em princípios de igualdade, solidariedade, 

sustentabilidade, educacional, social e econômica. A verdadeira gestão 

democrática, com, por exemplo, novas dinâmicas na educação das crianças 

que podem ajudar a nos colocar como sujeitos responsáveis e a resolver 

situações que talvez não conseguíamos enxergar antes, ou seja, dar a 

vivência às crianças, como a permacultura ou outras práticas ambientais, 

ajudando os alunos a levarem a educação aonde ela deve ir, além da sala de

aula.

Discutiu-se que a educação é muito maior do do que a transmitida em sala 

de aula, ou seja, a educação para uma nova cultura da água é uma forma 

diferenciada de transmitir a educação ambiental, com transversalidade de 

fato e é urgente que todos os professores sejam capacitados em diversos 

temas ambientais.

Defendeu-se que o mundo precisa sair da cultura da água como recurso 

e esta mudança precisa ser ética, de valores e principalmente da nossa 

relação com a natureza, dado que a água é um bem vital, é vida e temos 

que mudar nossa postura perante a um bem tão precioso para a existência 

animal e vegetal do nosso planeta.

Os participantes reforçaram que, para se ter educação ambiental, a 

mudança cultural é primordial. Destacou-se que não se muda cultura com 

decreto, ela é mudada com o tempo e  pouco a pouco.

Enfatizou-se nos debates que capacitar e educar precisam ser ações de 

parceria. Assim o alcance e os resultados são muito mais satisfatórios, 

ou seja, não adianta ter diversos formatos de educação, se não houver 

representatividade e acesso, em se tratando da água, todos estes formatos 

devem se lembrar de que necessitamos de uma plataforma pedagógica 

da água.

Um posicionamento unânime nesta roda foi: a privatização da água 

transforma o cidadão em cliente. Água é um direito humano.
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Moderador/Coordenador: Leo Heller (Relator especial da ONU)

Palestrantes: Catarina Albuquerque (Ex. Relatora especial da Organização 

das Nações Unidas – ONU)

Maria Paula (atriz, ativista e ambientalista)

David Boys (Public Service International)

Gloria Coron (México)

ONG EAU de Paris e Miriam Planas (Som Aigua – Espanha).

Esta importante roda de diálogo com mais de 500 pessoas participando 

na Arena das Águas, se iniciou com uma fala de que temos que encarar 

o planeta como um organismo humano, que deve ser respeitado, assim 

como nós exigimos respeito. Neste contexto, falou-se da necessidade de 

uma mudança de matriz energética tanto do planeta como da nossa matriz 

energética brasileira, sendo que devemos emitir menos poluição e menos 

ódio, tratando a água com respeito e não apenas como negócio.

Foram trazidos ao público presente, dados sobre o saneamento e do serviço 

de água de capitais como Paris e de como a população encara esse serviço 

e o seu gestor, sendo que se destacou a importância da conversa entre 

os poderes e de como essa mudança foi implementada naquela capital 

e como foi importante para a cidade, sendo que depois dessa evolução 

da gestão pública, a eficiência aumentou e fez com que o acesso à água 

aumentasse significativamente e o preço fosse reduzido. 

Foi evidenciada a importância de garantir o acesso à água independente 

de a pessoa ter dinheiro ou não para pagar por ela, sem ter que andar 

quilômetros para ter esse acesso. De que é preciso e necessário melhorar 

a gestão com a participação da sociedade nas tomadas de decisão para o 

acesso à água.

Foi dito com clareza que atualmente existe uma luta constante entre o 

público e o privado e que uma das ideias correntes é que as empresas 

privadas não existem para dar à população o acesso à água, mas apenas 

para maximizar seus lucros, situação que precisa ser mudada com urgência.

Finalizando, ficou evidenciado nos debates ser necessário melhorar muito 

a relação entre o privado e a sociedade que usa e precisa da água. Estas 

mudanças urgentes precisam vir dos cidadãos, para que as mudanças sejam 

realmente efetivas e transparentes, garantindo assim o direito humano de 

acesso à água, demandando a água para si.
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Moderador/Coordenador: Telma Rocha

Palestrantes: Glória Alvarado (Representante de FENAPRU – Chile)

Segundo Guaillas (Representante de CENAGRAP – Ecuador)

Feliciano Santos (Representante de ESTAMOS – Mozambique)

Gabriela Vieira (Central Bahia - Brasil)

Margarita Gutierrez (Representante de Cántaro Azul – México).

Para iniciar esta roda de conversa foi apresentada uma agenda de 

desenvolvimento sustentável por uma entidade que atua em 20 países na 

América Latina e alguns países na África por intercâmbio, cujo trabalho é 

identificar parceiros nos países e nas comunidades para a elaboração de 

projetos. 

Foi explanado no início da roda de diálogo que na América Latina existem 

34 milhões de pessoas sem acesso à água e 106 milhões sem saneamento, 

mas que porém, neste território existem aproximadamente 30% dos 

recursos hídricos renováveis no mundo, portanto não se trata de problema 

de quantidade e sim de efetiva e boa gestão desses recursos.

Foi destacado que existem 145.000 mil organizações comunitárias de 

serviços de água e saneamento (OCSAS), sendo que muitas pessoas na 

área rural só têm acesso à água pelo trabalho destas comunidades.

Pela exposição dos painelistas, a experiência do Chile é o modelo a ser 

seguido pelos demais países, não porque o país não tenha problemas, mas 

sim pelo avanço conseguido até então nesta temática, já que o Chile tem 

se organizado nos seus três tipos de organizações, todas associativas, de tal 

modo que se criou no país uma lei com a participação social. 

Foi ainda discutido o exemplo da África que tem um grande caminho a 

percorrer, dado as dificuldades encontradas pelo país: cultura nômade, 

pontos de água que não funcionam, a não institucionalização dos comitês 

de água e a corrupção. A troca de experiências neste painel foi um grande 

incentivo no avanço da implantação das OCSAS naquele continente.

Houve ainda a apresentação da experiência mexicana de como realizar 

um trabalho efetivo onde 24 milhões de pessoas dependem da gestão 

comunitária de serviços de água e saneamento chamou muita atenção. 

Um país em que o recurso é abundante e as pessoas tem uma relação 

distinta com a água, tratando-a não como mercadoria e sim com elemento 

vital, não aceitando e não achando justo pagar pelos custos de produção. 

Finalizando esta roda de conversa, apontou-se que as OCSAS no sentido 

global têm vários desafios a enfrentar: a legalização do serviço, a inclusão e 

aceitação da participação ativa das mulheres, o apoio de iniciativas políticas 

de captação de recursos, entre outras. 
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Moderador/Coordenador: Lupércio Ziroldo Antonio

Palestrantes: Laís Moraes Rego (Associação Folclórica e Cultural Maranhão)

Procópio Lucena (CBH Piancó Piranhas Açu)

Germano (CBH Turvo Grande - SP)

Roberto Olivares (Rede Latino Americana de Organismos de Bacia)

Francisco Lahoz (Consórcio PCJ).

Para este diálogo os participantes se propuseram a esclarecer como 

a instituição dos Organismos de Bacias, como meio de promover a 

aproximação e envolvimento da sociedade na gestão dos recursos hídricos, 

em âmbito mundial, induziu e estimulou uma mudança comportamental.

Para eles existem ainda desafios que vão desde a importância estratégica 

da região central e sul americana detentora de 25% dos recursos hídricos 

mundiais e como os Organismos de Bacia possuem papel destacado, como 

também contemplar a diversidade brasileira e sul americana na constituição 

dos Organismos de Bacia.

Destacou-se que diante das mudanças em curso no mundo há necessidade 

de respostas para a sociedade, sendo que esta necessidade está na 

inovação e redes de interação, ou seja, não dá para fazer gestão de 

recursos hídricos apenas de forma setorial e precisa-se assegurar o diálogo 

e a representatividade nos Organismos de Bacia que envolvem todos os 

segmentos da sociedade.

Foram destacados vários pontos importantes de desafios de gestão da 

água, tais como os aquíferos subterrâneos e suas políticas de integração 

com as águas superficiais, temas estes que os Organismos de Bacia devem 

se debruçar e fortalecer as soluções possíveis.

Como recomendações, os painelistas e participantes com unanimidade 

afirmaram a questão da necessária comunicação eficiente entre os atores 

de cada bacia e que estes atores precisam ser empoderados por meio da 

integração e compartilhamento de ações.

Foi ainda citado nos debates que se precisa criar pactos para alocação de 

água em tempos de escassez e que o papel dos Organismos de Bacia neste 

cenário é extremamente importante, daí a importância de acelerarmos a 

implementação dos Comitês nos principais rios como forma de uma gestão 

mais participativa e efetiva.

Os comentários finais foram voltados à necessidade de se conhecer bem a 

bacia onde se mora e desenvolver uma comunicação que possibilite pactos 

entre os diversos interesses. Os palestrantes concluíram que os organismos 

de bacia deram início ao processo de construção da política nacional de 

recursos hídricos e continuam tendo força deliberativa.
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Moderador/Coordenador: Rebecca Abers

Palestrantes: Rosa Maria Formiga Jonhsson (UERJ)

Beate Frank (Universidade Regional de Blumenau)

Rebecca Abers (Universidade de Brasília)

Margareth Kerk (Universidade de Johns Hopkins –EUA).

A Arena das Águas recebeu nesta roda de conversa, especialistas em 

recursos hídricos para discutirem sobre os 30 anos dos Comitês de Bacia 

no Brasil. 

Integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

os Comitês de Bacias hidrográficas existem no país desde 1988. Sua 

composição diversificada e democrática contribui para que todos os 

setores da sociedade com interesse sobre a água na referida bacia sejam 

representados e participem da tomada de decisão sobre a gestão dos 

recursos hídricos.

Uma das painelistas explanou que os Comitês de Bacia estão diretamente 

relacionados à Política Nacional de Recursos Hídricos e ao sistema de 

gerenciamento. Existem mais de 200 comitês estaduais e nove comitês 

interestaduais. Nesse contexto, foi apresentado o projeto Marca d’água, 

que retratou as mudanças na gestão das bacias hidrográficas do Brasil. 

Este Projeto é uma pesquisa-ação que reuniu entre 2000 e 2010 um grupo 

de mais de 40 pesquisadores e profissionais envolvidos na construção de 

comitês de Bacia no Brasil, resultando em mais de 20 teses e dissertações 

além de vários artigos, livros, seminários e trocas.

Foi posto em debate a visão acerca da situação dos Comitês de Bacia no 

país, destacando que globalmente há avanços extraordinários em termos 

de processo, produção de dados e informação, mobilização e participação, 

face às agendas praticadas nestes colegiados, porém também enfatizando 

a baixa importância do tema água na agenda política. 

Outros desafios citados pelas palestrantes tais como uma provável 

existência de crise nos sistemas de gestão, sendo esta fragilidade originada 

nos órgãos gestores refletindo nos comitês.

Neste cenário, comentou-se que houve uma proliferação na criação de 

Comitês de Bacia sem se assegurar a sua sustentabilidade financeira, 

sendo que em alguns casos há desconexão entre os órgãos gestores e 

estes colegiados.

Destacou-se ainda que há a necessidade urgente de ampliação dos espaços 

de gestão participativa, sendo que uma das experiências estrangeiras 

presentes enfaticou que se deve buscar alternativas de sustentabilidade 

além de ações como somente a cobrança pelo uso da água, evidenciando 

assim as reais prioridades de ação como estratégias para o alcance de 

resultados e, assim consequentemente, na credibilidade.

No mesmo foco, houve o apontamento que existem Comitês de Bacia , os 

quais se tornaram criativos e ultrapassaram os limites a partir do foco em 

ações prioritárias, na articulação de instituições existentes nas bacias. 

Finalizando as discussões, fortaleceu-se a tese de que houve avanços 

nestes últimos trinta anos com a implementação dos Comitês de Bacia, 

mas que este espaço deve ser ampliado nos moldes de uma verdadeira 

gestão participativa.
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Moderador/Coordenador: Lais Rego

Palestrantes: Maria Lucia Gois Brito (Populações de Terreiro – Brasil, Thais 

Fortuna (OIT - Brasil)

Mona Polaca (EUA)

Sunny (Canadá)

Austin (Arizona)

Daiara Tukano (Brasil)

Darlene Sanderson (Canada).

A bandeira principal desta roda de conversa foi mostrar como as 

comunidades tradicionais no mundo inteiro cuidam da água. Inicialmente 

foi trazida uma experiência rica dos povos de matriz africana em relação à 

água, destacando-se que as religiões africanas possuem respeito às águas 

desde o nascimento, que todos são filhos da água e desde cedo se estuda 

como melhor cuidar das águas. Neste sentido, apontou-se que a ausência 

de uma melhor educação ambiental no Brasil é um dos grandes causadores 

pelo não cuidado com a água.

Esta questão educacional foi amplamente debatida no diálogo que apontou 

a falta de educação ambiental como grave problema no mundo inteiro, 

destacando que oferecer às crianças formas e opções de como elas devem 

cuidar da água é a saída de muita escassez futura. 

Foi evidenciado ainda pelas lideranças indígenas que o tratamento da água 

pelas comunidades é sempre colocado como sagrado e que isto devia ser o 

mote de todo pensamento humano e não só dos indígenas.

Foi lembrado no debate que muitas comunidades tradicionais começaram 

a ser invadidas por mineradoras e outras formas de exploração dos recursos 

naturais, o que causou grande desequilíbrio em várias regiões do planeta.

Foi apresentado que povos tradicionais podem contribuir amplamente para 

a preservação do meio ambiente, em especial da água. Em se tratando 

de documentação, foi explicado que perante a Convenção 169 (1989), os 

Povos Tribais possuem legitimidade de ocupação de territórios tradicionais, 

de aplicar práticas tradicionais para o desenvolvimento sustentável e a 

própria preservação do ciclo hidrológico passa por esta ocupação dos 

povos tradicionais em suas terras.

Como conclusão, se enfatizou que já passamos do momento de aplicar 

e implementar boas práticas relacionadas à água dentro e fora das 

comunidades tradicionais, tendo a roda de conversa finalizado com um 

canto de louvação à mãe terra e à água.
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Coordenação / Moderação: Elise Dalmaso

Participantes: Fabiana Penereiro

Andrea Zimmermann

Fátima Cabral

Dorvalina Teresa Soares.

 

Esta roda de conversa sobre Agricultura Sustentável, Economia Solidária e 

o cuidado com a água, mostrou como ações sustentáveis geram impactos 

diretos nas vidas das pessoas. 

Destacou-se que as agroflorestas são baseadas nos princípios indígenas de 

ocupação do solo, pois eles sempre deixavam a terra por um período de 

descanso para recuperação. O amor e o cuidado com a natureza, princípio 

das agroflorestas, inspiram a trabalhar com o que a natureza mostra para 

cada um de nós. O desafio dessa cultura é conscientizar os agricultores que 

esta prática melhora a adubação e umidade natural do solo, diminuindo 

custo com insumos e melhorando a produtividade ao longo do tempo. 

Além disso, a questão da monocultura é gritante em nosso país, programas 

políticos de apoio à multicultura e instalação da mesma deveria ser 

prioridade nos governos, pois cada agricultor em nosso país seria um 

produtor de água. 

Esta abordagem da água não ser um recurso e sim o próprio sangue da 

mãe terra foi interessantíssimo no diálogo entre os participantes com o 

público, pois seres humanos não vivem sem sangue, assim como a natureza 

não vive sem água. O conceito de agroflorestas é o futuro sustentável da 

agricultura mundial. Fazer com que a própria natureza nutra e umidifique 

o solo é voltar ao ciclo natural da vida.

Sobre as CSAs – Comunidade que Sustenta a Agricultura, os palestrantes 

acreditam ser um modelo sustentável para o pequeno agricultor. O modelo 

de CSA apresenta uma planilha aberta dos custos de produção e este custo 

é dividido entre os co-agricultores que recebem semanalmente uma cesta 

com produtos variados e também são convidados a participar do manejo 

da terra. Esta opção é muito interessante para este tipo de agricultor, 

que tem a certeza do pagamento de suas contas e recebe a capacitação 

necessária para a preservação dos recursos.

Houve nesta roda de conversa, grande integração com o público, que 

participou intensamente dos debates, tendo sido uunânime o incentivo para 

a implantação de programas como os citados, dado ser este tipo de ação 

prioritária para a produção consciente de alimentos em pequena escala, 

sendo que  por outro lado, em larga escala, a questão das agroflorestas são 

o futuro sustentável para a produção de alimentos”
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Coordenação / Moderação: Andrea Zimmermann 

Participantes: Nuno Madeira (Embrapa)

Deise Lopes (Nutricionista e fito terapeuta)

Esta roda de conversa trouxe ao público um interessantíssimo tema.

Falou-se sobre as Plantas Alimentícias não Convencionais (PACNs) que 

são espécies que muitos conhecem, mas poucos sabem que podem ser 

consumidas, como, por exemplo, o ora-pro-nóbis, maracujá do mato, 

capuchinha e trevo. 

Neste assunto, os painelistas falaram sobre o plantio destas espécies, que 

tem um uso reduzido, além de serem resistentes e não necessitarem de 

agrotóxicos para se desenvolverem, e, sobretudo, são resistentes e nutritivas, 

o que também ajuda nos cuidados das águas que compõem o nosso corpo. 

Foi reforçada a importância de tornar o plantio das PANCs algo constante, 

que se crie um banco comunitário permanente. 

Houve vários depoimentos de que o trabalho com essas espécies deve ser 

valorizado e para isso é preciso tornar a produção estável, para domesticar 

a espécie e fazer um plantio monitorado. Este tipo de plantio respeita as 

características locais e fortalece a comunidade e estas plantas podem ser 

usadas para alimentação animal. 

Destacou-se que os alimentos que consumimos muitas vezes não contêm 

esses micronutrientes necessários para o corpo humano, sendo este tipo 

de alimento muito mais que nutriente, um vínculo cultural, por isso, 

fundamental para o nosso senso de comunidade.

Após as explanações, os participantes puderam se reunir em trios e 

dialogarem sobre o tema. Posteriormente, explanaram sobre o que foi 

falado, tendo sido o diálogo muito produtivo e, para muitos, as PANCs 

foram escutadas pela primeira vez. A mensagem final é que devido as 

extremas oscilações climáticas e principalmente com a questão da água, 

se torna necessário abrir os nossos horizontes para a agricultura e 

consequentemente para a nossa alimentação. Devemos respeitar os ciclos, 

deixar a natureza respirar e ter as suas pausas para assim vivermos em 

harmonia. 
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Moderador/Coordenador: Luiz Cláudio (Instituto Espinhaço) 

Palestrantes: Francisco Marshal (Agronegócio - GO)

Jacqueline Vieira (Governo do Estado do Góias)

Demostenes Romano (Educador Ambiental e Produtor de Água - MG)

Rafaela Comparim (Prefeitura de Camboriú – SC)

Marcus Andrei (Produtor de Água Campo Grande/MS).

Esta roda de conversa teve painelistas que são responsáveis por instituições 

que atuam no fomento, na produção e em ações práticas de projetos sobre 

a produção de água, em sua essência.

O debate deixou claro que os desafios para se implantar as “fábricas 

de água”, ou seja, assimilar o que realmente significam as práticas 

conservacionistas de solo e água, com a adesão voluntária do produtor e o

reconhecimento da sociedade em geral, não são fáceis.

Com tendências, visualizou-se nos debates a necessidade da comunicação 

como premissa básica para a apresentação de experiências exitosas e 

uma observação clara da necessidade de que se use, efetivamente os 

conhecimentos técnicos e científicos, em parceria com o conhecimento 

empírico. 

O cenário mostrado apontou que as estratégias políticas devem alcançar e 

fazer com que as companhias de saneamento entendam a necessidade de 

se inteirarem de projetos de produção de água, visto que hoje é mínima 

participação destas, principalmente considerando as bacias e mananciais 

de abastecimento público. 

Outro indicativo dos debates foi que as práticas, projetos e ações devem 

ser levados até o produtor rural de forma mais transparente para que esses 

se sintam parte integrante e positiva do projeto e não mais um querer a 

produção pela produção.

Outro detalhe interessante dos diálogos com o público ficou por conta das 

discussões dos custos de implantação dos projetos e do tempo em que eles 

são desenvolvidos, visto o retorno e o custo benefício e, por conseguinte, 

as condições para o engajamento articulado da mobilização e educação 

ambiental, adequando as práticas e os estímulos buscando a interação e a 

conscientização político/social. 

Sob outro prisma, foi observado nos debates que, apesar de se ter leis, 

técnicas e propostas, falta ainda a interiorização sem o uso indiscriminado 

de um processo político partidário e ainda numa visão de território e de 

gente. As iniciativas que produzem água podem e devem primar pelas 

técnicas de restauração, buscando não criar projetos onerosos, onde os 

desafios de mobilização, parte legal, diagnósticos, contratos e motivação 

sejam transformados em envolvimento sem burocracia e dificuldades de 

entendimentos, onde a agricultura e a pecuária e o abastecimento venham 

conviver com o uso adequado dos corpos hídricos e se responsabilizando 

pelas suas fábricas de água.
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Moderador/Coordenador: Ivan Baptiston (Diretor do Parque do Iguaçu - 

Itaipu Binacional)

Palestrantes: Ariel Scheffer (Superintendente de Gestão Ambiental da 

Itaipu)

Leila de Fátima Alberton (Gerente da Divisão de Educação Ambiental)

Newton Luiz Kaminski (Diretor de Coordenação da ITAIPU)

Silvana Vitorassi (Gerente do Departamento de Proteção Ambiental)

Irene Carniatto (Representante da UNILA)

Quirino Kesler (Secretário de Agricultura de São José das Palmeiras).

A experiência de 15 anos do programa Cultivando Água Boa (CAB), da 

Itaipu Binacional e parceiros, foi apresentada na Arena das Águas da Vila 

Cidadã. 

Vencedor do prêmio ONU-Água em 2015, como melhor prática de gestão 

da água, o CAB tem como característica o envolvimento da sociedade civil 

e demais atores do território no diagnóstico, planejamento e execução das 

ações socioambientais.

Criado em 2003, o programa atua em 217 microbacias da região da Bacia 

Hidrográfica do Paraná 3 (que é composta por 29 municípios cujos rios 

estão conectados com o reservatório da hidrelétrica). No último mês de 

dezembro, a Itaipu decidiu ampliar a área de atuação do programa para 

54 municípios do Oeste do Paraná, além de intensificar as ações na região 

já atendida.

Outra novidade destacada do programa foi a atuação em sintonia com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), conjunto de metas 

que compõem a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), 

ressaltando que o CAB assim com outras ações da Itaipu Binacional são 

voltadas ao desenvolvimento sustentável do território.

Apontou-se que as ações da empresa no âmbito da água e energia também 

se conectam com a produção de alimentos e a proteção aos ecossistemas, 

com forte participação da comunidade, envolvendo educadores ambientais, 

indígenas, catadores de materiais recicláveis, agricultores familiares, jovens, 

mulheres e lideranças comunitárias.

 

A roda de conversa ainda contemplou um relato de um município da 

bacia que tem cerca de 4 mil habitantes e que nos anos 2008 e 2009 

passou por uma situação grave de estresse hídrico, com o esgotamento 

dos poços artesianos e prejuízos na atividade agrícola no local, tendo a 

solução adotada preconizada pelo CAB, que recuperou e protegeu todas 

as nascentes. 

Finalmente, a roda de conversa sobre esta experiência exitosa do CAB 

mostrou como o papel da universidade nesse tipo de iniciativa é importante, 

apoiando com a realização de pesquisas, cursos de extensão e formação 

continuada para a comunidade.
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O FUTURO DAS ÁGUAS PARA 
AS FUTURAS GERAÇÕES

RODA DE CONVERSA
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Moderador/Coordenador: Alberto J. Palombo (Rede Interamericana de Rec.

Hídricos - RIRH).

Palestrantes: Ron Denham (Chairman do WASRAG)

Agata Lopes Tomassi (Parlamento Mundial Jovem das Águas)

André Sanchez (Iniciativa dos Jovens Profissionais das Águas das Américas).

A Roda de Conversa chamada “O Futuro das Águas para as Futuras 

Gerações” foi aberta com o comentário de que nos tempos atuais, as 

ações humanas têm causado mudanças ambientais drásticas, ao ponto de 

muitos cientistas sugerirem um novo intervalo de tempo geológico oficial, 

chamado de antropoceno, com início entre o final do século XVIII e os anos 

de 1950. Neste novo período da escala geológica ainda não oficial, a água 

é um dos recursos naturais mais utilizados e o que mais sofre com as ações 

humanas.  

Diante dessa introdução, as discussões e debates foram embasados em três 

perguntas: Para você, qual é o futuro da água? O que estamos fazendo 

hoje para mudar o futuro da água? Qual o prazo para essa mudança? 

Para os painelistas, as atividades sociais e econômicas levam a escassez de 

água, pois, em muitos países a demanda da água é maior que a oferta. Por 

isso, o futuro da água de boa qualidade está embasado em planejamento 

do seu uso, parcerias e/ou negociação entre os setores usuários da água e 

enfoque na educação de jovens e adultos, para o uso racional e consciente 

desse recurso que é um direito de todos. 

Com relação as mudanças para o futuro da água, os debates com o público 

mostraram que as mudanças devem ocorrer por meio dos jovens e das 

mídias sociais, pois é necessário conscientizar, educar e desenvolver ações 

para fazer as pessoas agirem, no sentido de reduzir a demanda da água. 

Essas ações começam no dia a dia das atividades sociais, culturais e 

econômicas e quando se transformam em boas práticas precisam ser 

multiplicadas nos diferentes meios de comunicação e mídias sociais, no 

intuito de serem veículos de mudanças para outros setores. 

Essas práticas incentivarão os atores sociais e gestores públicos a 

implantarem políticas públicas de incentivos a redução da demanda da 

água nos diferentes setores sociais. Todos enfatizaram que dialogar com a 

juventude é extremamente importante. 

Foi unânime para os presentes que o futuro das águas para as futuras 

gerações, as mudanças para o uso consciente da água já começaram, em 

grande parte dos países, e se ampliarão ainda mais com os jovens e as 

futuras gerações, por meio de ações planejadas e concretas da sociedade. 

E que a ideia de que as pessoas adultas não desenvolvem ações para mudar 

a realidade da escassez e da qualidade água é uma visão equivocada. 



154 Documento | Legado  Fórum Cidadão

ÁGUA NAS 
ELEIÇÕES 2018

RODA DE CONVERSA

Coordenação / Moderação: André Lima

Participantes: Marussia Whately (Aliança Pela Água – SP) 

Pedro Ivo (ONG Terrazul)

Adriana Ramos (ISA)

Malu Ribeiro da Fundação SOS Mata Atlântica

Carsius Azevedo (Novo Encanto Desenvolvimento Ecológico)

Angelo Lima (Observatório de Governança das Águas-(OGA)

Expedito Santos, Bazileu Margarido e Gutemberg (representantes de 

partidos políticos).

Esta Roda de Conversa teve como objetivo gerar um debate de extrema 

importância para o futuro das águas no Brasil.

A proposta foi oportunizar a discussão de estratégias e prioridades para 

levantar o tema da água como direito fundamental às campanhas de 

debates políticos em 2018. 

O mediador iniciou a conversa lembrando que ouvir a sociedade em 

relação ao uso de nossas águas é fator essencial para uma política pública 

de qualidade. Deste modo, os convidados apresentaram suas perspectivas 

para geração de um documento a ser enviado aos candidatos das eleições 

2018, fazendo assim, com que as demandas e ideias da sociedade sejam 

ouvidas.

Evidenciou-se nas falas, o destaque de que as desigualdades na sociedade

brasileira e também em relação à distribuição da água no Brasil, visto que

o atendimento de demandas é muito desigual se pensando em bacias 

hidrográficas, traz a necessidade de melhorar a implementação e a política

de recursos hídricos.  Cada particularidade por bacia deve ser um caminho 

a ser seguido, destacando-se a recuperação de nascentes e o controle de 

uso de agrotóxicos.

Outro ponto foi a afirmação de que colocar a água na agenda política 

do Brasil é um grande desafio e uma grande oportunidade. É preciso 

incorporar a água como elemento fundamental à sobrevivência do homem 

e repensar seus usos é pensar em preservação em toda sua conjuntura. 

Ainda é necessário incorporar nas políticas públicas e governamentais, e 

na agenda de cidadania. Para tanto, destacou-se ser necessário fortalecer 

os órgãos públicos relacionados aos recursos hídricos, lembrando que 
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a missão é entender que água é direito humano e a sua preservação é 

primordial. A água é um elemento integrador que não reconhece divisão 

de biomas, divisão política ou administrativa de estados e municípios, 

reconhecendo apenas seu ciclo ecológico. 

Outro destaque foi o apontamento de que os candidatos devem assumir 

o compromisso com a água e pela aprovação do Zoneamento Ecológico 

Econômico. Os candidatos devem declarar publicamente o compromisso 

com a água.

 

Outro ponto alto apontado pelos painelistas foi a necessidade da leitura 

do tema da água em três perspectivas de valores: água como direito 

humano, ou seja, o acesso à água e a redes de esgoto que trazem um 

conjunto de possibilidades como o acesso a questões judiciais pela falta 

de acesso ao esgoto, a corresponsabilidade entre os diferentes tipos de 

governo em relação à água e a importância de proteger a recuperação 

dos ecossistemas responsáveis pela renovação da água doce. Esses três 

princípios se desdobram em uma agenda ampla para o tema da água, 

principalmente se olharmos quem e como usa a água. 

Houve também nos diálogos desta Roda de Conversa, uma proposta mais 

filosófica para o debate, ao se lembrar dos Princípios da Carta da Terra, 

e o primeiro que diz respeito a ‘Respeitar a Terra e a vida em toda sua 

diversidade’. A água tem uma série de dimensões, e uma delas é que a 

água também é um sujeito de direito. O conceito de água como sujeito 

de direito nega a visão antropocêntrica do homem como único elemento 

a possuir direitos, ou seja, a natureza e a água também têm direitos à 

proteção.

Outro ponto da conversa aberta com o público mostrou que devemos 

buscar reforçar a necessidade de desenvolvimento de uma plataforma 

para levar aos candidatos às eleições propostas para que a água se torne 

estratégica para a sociedade brasileira, e para isto é necessário campanhas 

de mobilização e sensibilização deve ser permanente. Neste sentido, 

citou-se em mais de 20 anos de existência, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos foi uma conquista para sociedade, no sentido de se ter uma 

garantia de uma continuidade da democratização do processo político de 

gestão das águas. Ainda neste cenário, destacou-se que na política nacional 

de recursos hídricos, os comitês de bacia hidrográficas são conquistas da 

sociedade brasileira que devem ser considerados no processo eleitoral, 

devendo ser ouvidos e inseridos na construção da política de recursos 

hídricos com qualidade e quantidade de água em nosso país. 

Dando a palavra aos representantes de partidos políticos que foram 

convidados em função da temática da Roda de Conversa, foi abordada 

a falta de planejamento e gestão das águas que culminaram com os 

problemas detectados em várias regiões do país com as crises hídricas que 

aconteceram. Este debate deixou claro aos presentes que a instabilidade 

do ciclo hídrico e as severas secas irão exigir dos políticos daqui para frente 

uma melhoria do planejamento do fornecimento de água. As incertezas 

das mudanças climáticas exigirão uma resposta dos planejadores de tal 

modo que os governos municipais terão que, daqui para frente, buscar 

estabelecer condições para que em condições de baixa pluviometria não 

tenhamos o que estamos vivendo em nível nacional. Outro ponto de 

destaque nesta linha de pensamento é que se necessita sair do discurso e 

ir para a prática com maior debate com a sociedade.
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ARENA DAS ÁGUAS

ESPETÁCULO DE 
DANÇA ÁGUAS

ATIVIDADES CULTURAIS

Rio de Janeiro

A
s atrações culturais na Arena das Águas da Vila Cidadã foram 

gratuitas para todos os tipos de público, desde as crianças até os 

adultos.

A criação da programação cultural dentro da temática da água, contou 

com o apoio e interesse de artistas de várias partes do país e do estrangeiro, 

todas em caráter voluntário em favor da causa “cuidar melhor de nossas 

águas”.

O foco primordial destas atividades na Arena das Águas foi mostrar aos 

participantes a arte na sinergia com a água e todos os seus aspectos.

Centenas de pessoas acompanharam nos sete dias do evento esta intensa 

programação cultural voltada para a água. 
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CORAL INFANTO 
JUVENIL BOA VONTADE 
DA LBV

TEATRO: THE FLYING 
RIVERS OF AMAZON 
(RIOS VOADORES DA 
AMAZÔNIA) 

ORQUESTRA H2O 
(ITAIPU)

Distrito Federal
Distrito Federal e EUA

Paraguai
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ORQUESTRA DE 
GARRAFAS

ÁGUA É VIDA: 
RESERVAS CULTURAIS E 
ESPIRITUAIS

CIRCO ARTETUDE

São Paulo
EUA, Canada, Alaska, Nova 
Zelândia e Brasil

Distrito Federal 
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BANDA CICLONE NA 
MURINGA

BANDA BEIRÃO NEVES BANDA PÉ DE 
CERRADO

Distrito Federal
Distrito Federal

Distrito Federal
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MERCADO DE SOLUÇÕES
ESPAÇO
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A 
Vila Cidadã contou dentro de seu ambiente com um espaço denominado Mercado de Soluções, outra inovação do 8° Fórum Mundial da Água realizado em Brasília, 

onde foram apresentadas e compartilhadas com o público participante, 51 experiências exitosas de boa gestão participativa da água antecipadamente escolhidas 

por Chamadas Públicas lançadas em 2017 ou por seleção em eventos de pré-fórum . 

As experiências selecionadas para serem apresentadas aos visitantes da Vila Cidadã foram, conforme material coletado, baseadas em dois eixos: Soluções Baseadas 

na Natureza, projetadas para trazer mais recursos e processos naturais às cidades e paisagens terrestres e marinhas e Experiências de Base Comunitária, para soluções de problemas 

da água que envolvesse inovação para a gestão hídrica, a fim de enfrentar os atuais desafios relacionados à qualidade e à disponibilidade desse recurso. 
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Todas as experiências foram apresentadas em sua maioria em três idiomas: inglês, português e espanhol. Cada participante selecionado ficou responsável pelo material apresentado 

em seu espaço e pela apresentação física durante o 8º Fórum. 

Desenhado em estandes individuais que continham balcão e TV, o Mercado de Soluções trouxe em seu bojo inúmeras experiências de boa gestão de água, em específico com 

participação social e uso de tecnologia local.

Das 60 experiências selecionadas e apresentadas, destacaram-se cases dos seguintes países: Brasil, Bolívia, Canadá, Colômbia, França, Índia, Nigéria, México, Países Baixos e 

Palestina que mostraram diversas práticas criativas e o engajamento com o uso sustentável da água. Neste espaço de interação e inovação foram expostas propostas e soluções 

baseadas em tecnologias socioambientais sobre o tema da água que enfatizavam sustentabilidade, tecnologia e recursos locais, viabilidade e inovação e relevância.
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NOME EXPERIÊNCIA  INSTITUIÇÃO

Produtor de Água – Cultivando Água Boa Itaipu Binacional

Água e Cooperação CIRAT

Projeto Douradinho Projeto Douradinho

Projeto Semeando Florestas Colhendo Águas Instituto Espinhaço

Fogo na floresta ISA – Instituto Socioambiental

Projetos escolhidos nas escolas brasileiras Prêmio Professores do Brasil

Moda Sustentável Green Nation

Educación participativa a la protección del água en Colombia SieNi

Projetos sustentáveis LBV

Exposição Entre Rios – Entre Nós ICAD/Matizes Dumont

Manual para pagamento por serviços ambientais hídricos: 
seleção de áreas prioritárias e monitoramento.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
Embrapa Solos

Floresta Cultural Floresta Cultural

Água como matriz ecopedagócica Universidade de Brasília

Comunidades que sustentam a agricultura, estratégia de 
preservação dos recursos hídricos e promoção de prosperidade 
e abundância para agricultores familiares e coagricultores 
urbanos.

APROSPERA Associação dos Produtores 
Agroecológicos do Alto São Bartolomeu

AquaRiparia/Pró-Águas: qualidade da água em bacias 
hidrográficas no Cerrado, uma ponte da Ciência à Sociedade

Universidade de Brasília

Oásis - Soluções Baseadas na Natureza para Segurança Hídrica
Fundação Grupo Boticário de 17Proteção à 
N18atureza

LiaMarinha - Tecnologias Sustentáveis para Águas e Efluentes Lia19Marinha

Ação em rede para capacitação e fomento de projetos de 
reflorestamento.

Centr20o de Estudos21 Agroamb22ientais de 
Pindora23ma – CAPIN24

Youth Global Actions map for a Safe Water Future - Nature and 
community based experiences for Water Solutions

Water25 Youth Network26

Disseminação de Tecnologias Sociais de Saneamento Rural em 
Princesa Isabel - PB e Entorno

Instituto Fe27deral de Educação, Ciência e 
Tenologia da Paraíba - Princesa Isabel (IFPB - 
Campus Princesa Isabel)

Produtor de Água do Rio Camboriú e Pacto da Mata Ciliar nas 
Bacias Hidrográficas dos Rios Tijucas e Biguaçu

Associação Caminho das Águas do Tijucas

Novas alternativas para velhos problemas Espaço Educacional Contraponto

Água, ação e reflexão: proposta de Jogo Digital para a 
Educação Básica

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita 
Filho - UNESP - Câmpus de Ilha Solteira

Moeda Verde- Cidade Limpa Prefeitura Municipal de Santa Cruz

Saneamento em Bacias Hidrográficas Transfronteiriças
Universidade Federal de Pelotas/Centro de 
Integração do Mercosul

Minicisterna SempreSustentável

Tratamento de Efluentes em Laticinios utilizando a tecnologia 
de hidrocarbonetos e oligoelementos

O2eco

Diminuição do metal pesado no rio Gualaxo do Norte - 
afluente do rio Doce - Acidente de Mariana/MG

O2eco

NOME EXPERIÊNCIA  INSTITUIÇÃO

Centro Xingó de Convivência com o Semiárido
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade

RESERVA AZALEA: Inovação social para promoção do 
Desenvolvimento Sustentável no entorno da Central 
Hidrelétrica de Rio Bonito, no sudeste do Brasil

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

Contexto local e Educação Ambiental – um programa 
de ensino para gestão de recursos hídricos em 
Votuporanga-SP

Universidade Estadual de Campinas

Monitoramento Participativo de Corpos Hídricos 
Fluminenses Rio Macabu em ação: história, 
conhecimento e vida

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

11 Inovações do WILBrasil Waterlution - WILBrasil

Natural Recycling of Waste Water and Communities Centre for Built Environment

Community Based Sustainable Water Management 
–Model Indigenous Urban Agri-Aqua culture- case 
study Kolkata

Centre for Built Environment

Tribu da Tara University of Alberta

Elaboração de Planos de Desenvolvimento em regiões 
de Bacias Hidrográficas Transfronteiriças: os desafios e 
obstáculos de um processo participativo

Conselho Regional de Desenvolvimento da Região 
Sul - COREDE-SUL

Proyecto Piloto Ekoducha H2o+  Reuso de Aguas 
Grises en La Comuna 4 de Altos de Cazuca

Ekoducha H2O+

Conta-gotas Entrenós

Projeto “Plante Água” - Academia de Formação de 
Embaixadoras da Água

BPW Brasil

Youth Delegates of the World Water Council | Building 
our Water Future: the Role of Youth

World Water Council | Youth Delegates Project

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 
extremo sul do Brasil

Núcleo Regional dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável-ODS/COREDE-SUL

Ekomuro H2O+ Lluvias en Colegios y Areas Urbanas 
de Pobreza

Grupo Familiar Ekomuro H2O+

A Gestão Comunitária de Água do Futuro Fundación Avina

Imapear – Mapeador dos recursos hídricos Hélvio Lelis Araújo

Estratégias de Articulação, Mobilização e Comunicação 
na Bacia do Rio Urussanga, Extremo Sul Catarinense, 
Região Hidrográfica de Atlântico Sul -2012 a 2016

Comitê da Bacia do Rio Urussanga

Citizenship, coastal biodiversity and public policies: 
innovative approaches for coastal conservation

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Aplicação do Teto Jardim para redução da vazão de 
água pluvial: estudo de caso

Universidade São Francisco

Fala Aê: As Vozes da Água Engajamundo

Amana Katu: Universalização do acesso à água de 
qualidade na Amazônia, por meio de tecnologia 
sustentável, gerada a partir do empoderamento de 
jovens em vulnerabilidade social

Enactus UFPA

Banheiros Mudam Vidas Roda Ambiental
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ÁGUAS EM MOVIMENTO
SALA DE DIÁLOGO
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O
utro grande ponto de integração e compartilhamento entre os participantes dentro da programação do Processo FÓRUM CIDADÃO nas atividades do 8º Fórum 

Mundial da Água realizadas dentro da Vila Cidadã ocorreu em uma grande Sala de Vidro instalada naquele espaço, que abrigou intensa troca de saberes entre 

diversos atores e segmentos, abrangendo  pessoas vindas de todas as partes do mundo. 

Esta ampla Sala de Vidro denominada Sala de Diálogos “Águas em Movimento”, desde o primeiro dia, foi preenchida por variadas discussões em torno da água. O 

intercâmbio de experiências relacionado aos recursos hídricos, através de Oficinas e Rodas abertas de diálogo, foi promovido por mulheres, jovens, representantes da esfera pública, 

organizações não governamentais, professores, entre outros. 

A diversidade das propostas oferecidas fez com que a Sala de Diálogo alcançasse um nível de discussão elevado para vários públicos, transformando-se num ambiente de harmonia 

e sintonia com os princípios cidadãos de cuidar da água. 

As atividades proporcionadas neste espaço diferenciado, que contribuiu para a sistematização dos princípios do Processo FÓRUM CIDADÃO que resultaram do 8º Fórum, teve 

como destaque:

Encontro de 70 lideranças jovens de diferentes países do mundo, como Peru, Paraguai, Colômbia, Líbano Nicarágua, Honduras, Itália, Japão e Cazaquistão. 

 Encontro do Fórum da Juventude que se reuniu para identificar as prioridades para este grupo e para dividir visões estratégicas que estiveram presentes durante o maior evento de 

água do mundo. Neste tocante, o FÓRUM CIDADÃO teve um importante papel em mobilizar os jovens e repassar mensagens prioritárias usadas durante todo o evento. Os jovens 

também facilitaram diálogos intergeracionais entre cientistas, tomadores de decisão e jovens lideranças profissionais na temática da água. O resultado foi um legado da juventude 

que será incluído no desfecho do Processo Cidadão para o 9º Fórum Mundial da Água que se realizará no Senegal em 2021.

 

A oficina DIÁLOGO: CONNECT 12 (Conecta Doze) realizou a troca de experiências entre alunos de diversos países com o tema: “Percepção dos alunos em relação à participação 

na gestão da água na sua cidade/país”. Alunos do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC) em parceria com o Centro Internacional de Água 

e Interdisciplinaridade (CIRAT) se conectaram com alunos de Universidades Inglesas e 12 alunos do IHE Delft da Holanda para debater o assunto. Ao final foi realizada uma 

apresentação de como os estudantes podem se engajar em redes internacionais de mobilização de jovens pela água, e que a missão é de todos os jovens quando se trata do 

cuidado das águas no mundo.
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Oficina promovida pela Agência Nacional de Águas (ANA) com o objetivo de oportunizar a veiculação e intercâmbio de experiências tocante a conservação e uso consciente da 

água premiadas no âmbito da 10° Edição do Prêmio Professores do Brasil 2017. O Prêmio foi uma iniciativa do Ministério da Educação juntamente com instituições parceiras, 

entre as quais a ANA. O objetivo foi buscar reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino 

e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

 

Lançamento do livro: “A experiência do Projeto Produtor de Água na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau” que conta a história do trabalho de recuperação do importante 

manancial hídrico de Planaltina (DF) e retrata a vivência, em campo, dos executores do Projeto, serve como motivação para que outros produtores rurais se sintam instigados a 

aderir a metodologia de PSA e, sobretudo, a promover a melhoria da qualidade e da quantidade de água em mananciais.

 

Oficina com as Embaixadoras da Água: Mulheres de todo o mundo se uniram na Vila Cidadã para se tornarem Embaixadoras da Água. Sendo o problema da água universal e 

atingindo em sua maioria as mulheres, a Associação das Mulheres de Negócios- BPW Brasil, uma ONG de voluntárias, conduziu uma oficina de empoderamento às mulheres 

sobre o tema água. A oficina contou com dinâmicas vivenciais, palestras e roda de mulheres, abordando o tema água no âmbito e na perspectiva feminina. A oficina trouxe 

conhecimento retido de experiências individuais subjetivas que podiam ser moldadas em argila. A terapia ao mesmo tempo ajuda as pessoas a se relacionarem com a similaridade 

entre as mulheres e a água.

Oficina sobre Cultura e Água: A roda de conversa entre jovens tratou sobre a melhoria da qualidade de nossas relações com a natureza e as águas do mundo demanda uma 

profunda transformação econômico-ecológica e sociocultural. A oficina foi um espaço para reflexão, fomento e compartilhamento de projetos e ações sobre cultura e água. 

Oficina Waterlution: Trouxe para a Vila Cidadã o modelo de Laboratório global de Inovação da Água e no Brasil. A estratégia bem-sucedida desenvolve habilidades de inovação e 

liderança em jovens líderes da água. A oficina foi uma oportunidade de aprendizado com os jovens sobre as empresas de água que querem criar e como querem colaborar. 

Oficina de Formação “Caminhos da Solução” promovida pela entidade ONG Engajamundo: A metodologia de jovens para jovens foi desenvolvida para todos se verem como parte 

da solução para os problemas que enfrentam em sua comunidade e propor ações concretas para solucioná-los. A formação foi baseada na temática da água, e consistiu no debate 

de um problema em comum e mecanismos de discussão na esfera individual, coletiva e política. Depois, foi jogado o Jogo da Solução, onde os jovens aprenderam ferramentas 

para pensar em soluções práticas.
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Roda de Diálogo Rotary Club que trouxe debates de extrema importância sobre o tema, 

“Revitalizando o Rio Doce: mentes no conhecimento e mãos na terra”. Foi apresentada a 

proposta para a revitalização do Rio Doce por moradores da microbacia do município de Santo 

Antônio do Grama (MG), onde está localizada a microbacia do córrego Cantagalo, afluente do 

Rio Casca, um dos tributários do rio Doce. Com cores diferentes, o marrom representou a lama 

das mineradoras Samarco e Anglo, o verde lembrando o plantio que está sendo feito no presente 

promovido pelo Rotary junto a diversos parceiros e o azul indicando onde queremos chegar, num 

cenário de água em abundância novamente. A metodologia do Rotary, usando ferramentas 

próprias e tecnologias ambientais preconizadas pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento 

Floresta do Instituto Estadual de Florestas (CEDEF-IEF), será divulgada a outros Rotary Clubs da 

bacia do Rio Doce, para promover ações semelhantes, de revitalização.

Oficina pelos Comitês de Bacia Hidrográficas do Brasil que estiveram presentes fazendo 

Intercâmbio de ‘Experiências entre Organismos de Bacia Hidrográfica’ e na sequência 

apresentação do ‘Encontro do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas’.

Oficina Práticas Sustentáveis, novo projeto em Brasília da primeira Comunidade que Sustenta a 

Cosmetologia Natural (CSCN) que proporcionou uma vivência aos curiosos que desejam cuidar 

do nosso planeta consumindo menos produtos e cosméticos químicos. 

Workshop “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, mais especificamente o ODS 

6, foram tratados pelo Workshop do Programa Gaia Education. Esse workshop foi desenvolvido 

pela organização em parceria com a UNESCO. Ele é um treinamento para formar multiplicadores 

capazes de atuar na implantação dos ODS nas comunidades. Como o tema do Fórum era a Água, 

foi dado um foco especial no ODS 6 que está formulado como “Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todos.” Considerando que os ODS estão todos 

relacionados, questionou-se sobre a relação entre o ODS 6 e os outros ODS, tentando mostrar 

que não basta cuidar apenas da Água para termos um ecossistema saudável. A visão holística 

dos ODS é fundamental para entendermos as raízes da crise ambiental-social-econômica.
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O 
espaço GREEN NATION foi uma das mais procuradas atrações dentro da Vila Cidadã aberta ao público no 8º Fórum Mundial da Água. Seus 2.700 m² de área 

atraíram aproximadamente setenta mil pessoas, entre crianças e adultos, que queriam imergir nas experiências interativas propostas pelo projeto GREEN NATION. 

O sucesso de visitação nos sete dias mostrou ao público uma grande instalação de atividades relacionadas à temática da água de diversas formas. 

A proposta foi voltada para a existência da água nos formatos rio, gelo, mata ciliar, alimento, transporte e como os nossos hábitos estão relacionados à sua 

sustentabilidade através de equipamentos tecnológicos, oficinas de co-criação, oficinas maker e contação de histórias, jogos, educação ambiental, rodas de conversa, culinária e 

música, sendo que um ponto positivo e destaque de todo projeto foram os orientadores que contavam as histórias dentro dos espaços serem atores, ou seja, encenavam de forma 

real o que era contado aos participantes. 

GREEN NATION
ESPAÇO
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Na Vila Cidadã, o Espaço GREEN NATION teve as seguintes atrações:

SUBMARINO 
O público se tornou tripulante de um veículo subaquático 

e mergulhou fundo para conhecer os mistérios dos 

oceanos. Sentados em uma cadeira, eles imergiram em 

um ambiente multimídia, que os colocou em contato com 

baleias, tartarugas, variados peixes e flora marinha, onde 

ganhavam compreensão dos impactos da pesca predatória. 

INSTALAÇÃO FALTA ÁGUA
O público foi convidado a conhecer o racionamento de 

água e imaginar toda a sua vida sem o recurso hídrico. Por 

meio de um jogo, os visitantes foram provocados a passar 

por desafios de uma vida na seca, com o objetivo de rever 

hábitos em relação à água que chega às torneiras. 

ESTAÇÃO ANTÁRTICA
Neste ambiente, os visitantes passavam por um corredor 

com estrutura que imita gelo. Por baixo, uma luz negra 

fez com que as fotos tiradas no local ganhassem uma 

tonalidade azulada, como se as pessoas estivessem 

realmente a ponto de congelar, também com a ajuda de 

aparelhos de ar-condicionado, que deixavam o ambiente 

gelado. A temperatura era fria para dar a sensação de 

estar em outro continente. O objetivo foi alcançado ao 

mostrar os impactos do aquecimento global na vida 

marinha e ao conhecer a realidade dos pesquisadores 

brasileiros, na base brasileira Estação Comandante 

Ferraz, como outras muitas informações sobre a vida na 

Antártica.
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ASA DELTA
A aventura foi no ar. Os visitantes eram alçados por cinco 

minutos em uma asa delta de verdade a menos de um 

metro de altura. Com cintos, óculo de realidade virtual e 

fones de ouvido. A viagem transcorria virtualmente para 

a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro e seguia por diversos 

locais do país onde a água existe em abundância, como 

Foz do Iguaçu, no Paraná; Bonito e a Usina de Ilha Solteira 

CTG Brasil, no Mato Grosso do Sul.

PET VIRA PET
Neste espaço, o público participante aprendia que comprar 

uma garrafinha é prático, mas qual é o caminho que ela faz 

depois que hidrata nosso corpo? Neste espaço, o público 

conheceu o caminho passo a passo. O GREEN NATION 

montou uma máquina de reciclagem que ensinou de um 

modo dinâmico os caminhos da reciclagem até transformar 

o PET usado em PET novo. 

PLANTE ÁGUA
O desmatamento afeta o planeta muito mais do que 

imaginamos. Plantar é a única solução para equilibrar os 

ecossistemas naturais. É também uma atitude de legado 

para as novas gerações e o meio ambiente. Neste espaço 

o público podia adotar uma árvore que seria plantada em 

uma área de reflorestamento no Olhos D’água/Alexânia. 

No total foram adotadas dez mil árvores de 15 espécies. 

O plantio e o crescimento destas árvores poderiam ser 

acompanhados pelo facebook.
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SABORES E SENTIDOS
O paladar também fez parte da imersão GREEN NATION. 

Os visitantes, com os olhos fechados, aguçaram os sentidos 

do paladar com diferentes sucos. Além disso, descobriram 

o segredo das embalagens dos ingredientes, que vão 

muito além da proteção do alimento. 

FLORESTAS DO MAR
Os visitantes aqui colocavam óculos de mergulho e entravam 

em um ambiente que imitava o fundo do mar. Ali dentro, 

além dos fantoches das espécies marinhas, era possível ver 

o impacto que o lixo jogado nas praias e ruas causa à vida 

marinha. A missão do visitante era coletar o lixo do fundo 

do oceano. A reflexão era mostrar como a atitude de cada 

um pode destruir e salvar esses berçários da vida marinha.

NAVE – A ÁGUA NAS CIDADES
Nesta atração, o público entendeu como a água chega 

ao nosso chuveiro, viajando numa nave espacial. A 

mensagem passada era que a população cresce e o 

abastecimento da água para toda a cidade é um desafio, 

dessa forma era possível compreender como é necessário 

respeitar cada gota que chega até nossas casas.
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CRIANÇA CANDANGA
ESPAÇO

CRIANÇA CANDANGA
ESPAÇO
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N
a Vila Cidadã, aberta a todas as pessoas, o público infanto-juvenil foi o mais presente nos sete dias. Foram cerca de 60 mil visitantes entre professores e alunos que 

participaram das atividades e preencheram todos os espaços da Vila nestes dias. 

O Espaço Criança Candanga foi dedicado ao público jovem e a quantidade e diversidade de apresentações e atrações realizadas naquele ambiente teve origem nos 

órgãos de Governo no Distrito Federal retrataram um profícuo trabalho desenvolvido na gestão das águas na região, proporcionando a todos que interagiram a visão 

macro de compartilhamento de boas práticas. 

Neste espaço, foram desenvolvidas 33 atrações infantis distintas, com destaque para as inúmeras apresentações teatrais, palestras e oficinas realizadas, em especial para o Museu

do Cerrado, onde foi possível ver animais taxidermizados e observar em um aquário ou com o auxílio de microscópio insetos aquáticos.

Neste espaço Criança Candanga, idealizado em parceria com o Governo do Distrito Federal, tivemos ainda as arenas kids, dotadas de atividades com vídeos, brincadeiras como 

amarelinha da Água e também o chamado “Espaço Direitos” em que as crianças desenharam e pintaram, sendo que em algumas situações, após a interação com o conteúdo, as 

crianças tinham condições e informações para desenharem algo relativo aos direitos da criança.
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ESPAÇO

CINEMA CIDADÃO
ESPAÇO
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D
entro do amplo espaço idealizado na Vila Cidadã, foi instalada uma Sala de Cinema que possibilitou variadas atividades para diversos públicos. 

Além de uma grande mostra de longas e curtas metragens de vários países para crianças e adultos, a sala também foi palco da Companhia Lumiato Teatro de 

Sombras do Distrito Federal com a peça ‘Iara o Encanto da Águas’, que abriu a programação do espaço. Este espetáculo infanto-juvenil de teatro de sombras é 

inspirado na lenda da Iara, a sereia brasileira e nos saberes da tradição oral dos povos originários do Brasil. 

Dentro da programação a Sala de Cinema Cidadão aconteceram ainda várias premiações e palestras. O destaque foi a premiação do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. O 

Stockholm Junior Water Prize é uma competição promovida pelo Stockolm International Water Institute (SIWI) desde 1997. Ela consistiu em duas etapas: a etapa nacional, realizada 

simultaneamente em cada país credenciado como organizador, e a etapa internacional, a se realizar em Estocolmo sob responsabilidade do SIWI. A edição 2018 da etapa brasileira, 

chamada Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, foi promovida pelo Parlamento Nacional de Juventude pela Água (PNJA) e pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) e 

tinha por finalidade congregar jovens inovadores, incentivar seu interesse continuado em água e sustentabilidade e reconhecer o mérito de iniciativas de destaque. 

Ainda na Sala de Cinema Cidadão, a Agência Nacional de Águas apresentou para um público, que lotou o local, o Projeto Amazonas. Na ocasião, foram exibidos pequenos vídeos 

e também houve a distribuição de uma publicação sobre experiências exitosas em gestão de recursos hídricos na bacia Amazônica e que fazem parte do projeto. As produções 

audiovisuais envolveram Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Suriname. O Projeto Amazonas apresentado mostrou como finalidade ao público presente, reconhecer o 

mérito de iniciativas que se destacaram por sua contribuição para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos na Região Amazônica. A proposta do projeto foi também 

apontar caminhos para a cooperação regional, contribuindo para a formação de opinião, a divulgação da relevância do intercâmbio para fortalecimento da gestão compartilhada 

e integrada, numa região de importância global por possuir a bacia do maior rio do mundo em vazão: o rio Amazonas. Dentre as experiências selecionadas dentro do Projeto, 

foram apresentadas: Bolívia: Programa Intercultural de Bacias Pedagógicas; Brasil: Iniciativa MAP (Madre de Diós / Peru, Acre / Brasil e Pando / Bolívia): ações de gestão integrada 

e participativa na bacia do rio Acre; Colômbia: Aula Itinerante Fluvial ANA: capacitação viajando e educando ambientalmente as comunidades ribeirinhas da zona de integração 

fronteiriça dos rios Putumayo e Amazonas; Colômbia: Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas através do aperfeiçoamento dos sistemas de pecuária no departamento do 

Putumayo; Equador: Sistema de Alerta Preventivo para Inundações Sat Coca; Peru: Semear e Colher Água na Microbacia de Huasahuasi na Bacia Perené; Peru: Experiência no 

processo de criação de comitês de sub-bacias da Amazônia; e Suriname: Proteção Costeira usando Tecnologia.

Neste espaço Sala de Cinema Cidadão, tivemos ainda a roda de diálogo, “Estratégia Descentralizada para gestão integrada da água”, onde a GWP compartilhou com o público os 

desafios comuns e os novos a serem desenvolvidos pela Global Water Partnership, América do Sul, através de uma nova Agenda “bottom-up” e projetos-pilotos.

Finalmente, a Sala de Cinema Cidadão proporcionou aos visitantes, a mostra de vários filmes, longas, curtas e animações, que lotaram este espaço quando apresentados. No último 

dia, o público pode conferir uma sessão especial com um lançamento, “Encantados” onde houve após a exibição, um diálogo da diretora do filme Tizuka Yamasaki com o público.
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ESPAÇO

FESTIVAL DE FILMES
ESPAÇO
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Importante espaço criado pelo Processo FÓRUM CIDADÃO foi relacionado ao cinema. 

A abrangente programação desenvolvida para interagir com os cidadãos que participaram do 8º Fórum Mundial reservou ao público, inicialmente, uma série de filmes curtos 

produzidos por comunidades ao redor do mundo, contando suas experiências em questões relativas à água. A ideia foi mostrar experiências reais de compartilhamento e boa 

gestão da água, boas e exitosas práticas, novas ideias e soluções encontradas para lidar com a água ou com a falta dela. Estes filmes de curta duração foram selecionados a partir de 

inscrições para uma chamada pública denominada Festival Voz do Cidadão que estiveram abertas até o final de 2017 em site específico. Jovens, mulheres, indígenas, comunidades 

tradicionais e o público em geral enviaram documentários, ficções e filmes de animação com duração de até 4 minutos. Este espaço de apresentação localizou-se no início da Vila 

Cidadã e assim os visitantes tiveram acesso a conferir os 110 filmes curtos selecionados em monitores individuais, mas também de assisti-los, um antes de cada Sessão ocorrida 

dentro do Centro de Convenções.  

Em paralelo ao 8º Fórum, o Processo FÓRUM CIDADÃO realizou em parceria com a Filmambiente uma grande mostra cinematográfica que ocorreu no Cine Brasília. O Festival foi 

composto por 13 filmes de longa metragem e 26 filmes de curta metragem, estes últimos reunidos em uma sessão infantil – 10 filmes, com ênfase em animações – e 2 sessões 

especiais com 16 filmes. 

Este Festival teve ainda uma Mostra Panorama, que reuniu 8 filmes, com destaque para três filmes realizados em Recife pelo projeto Ateliers Varan, da França. O programa tornou-

se realidade graças ao patrocínio da Agência Francesa do Desenvolvimento (AFD), da organização do Fórum e o apoio dos festivais CineEco (Portugal), FICA (Brasil, Goiás), Planet 

in Focus (Canadá), CMS Vatavaran (Índia) e WaterDocs (Canadá). Tem ainda o apoio da Green Cross Itália e Biennale de Veneza e do Governo da Coréia, que concederão prêmios 

especiais aos filmes participantes. Alguns dos filmes exibidos ainda proporcionaram debates com os diretores ou especialistas nos temas abordados. 
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Na entrada da Vila Cidadã, foi idealizado um grande espaço de interação denominado Alameda Olhos D’Água, onde diversas atividades foram desenvolvidas visando integrar os 

participantes com diversos aspectos da relação do ser humano com a água. Neste ambiente tivemos os seguintes espaços criados:

ALAMEDA OLHOS D’ÀGUA

CORETO 
Inicialmente pensado em ser um espaço dedicado exclusivamente para o público se expressar sobre as questões hídricas, sua localização, ao centro da Vila Cidadã fez com que o 

Coreto também se tornasse um ponto de encontro entre as pessoas, uma área de descanso e piquenique para as mais de 40 mil crianças que ali transitaram, sendo que os visitantes 

tiveram uma programação diversificada, com atividades espontâneas, abertas e co-criativas.
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E
m um palco de três metros de diâmetro em formato 360°, no meio da Vila Cidadã, o Coreto atraiu o público que se programou a participar das atividades, incluindo 

professores, alunos, jovens e pais que ali se propunham a fazer uma pausa ou assistir as atividades interativas ali desenvolvidas.

Como destaques no Coreto, tivemos: a) o primeiro mímico do Distrito Federal no espetáculo Miqueias Paz – Mimicando, sendo o artista reconhecido internacionalmente 

e que no cenário nacional, foi o idealizador da Primeira Mostra de Mímica de Brasília; b) a UNIPAZ que trouxe uma apresentação artística e performática dos jovens 

da Formação Holística de Jovens da universidade; c) atividades de relaxamento e reflexão com os integrantes do Gaia Education que montaram uma grande roda para saudar a 

natureza e as águas do Cerrado; d) contações de histórias, atividade sempre muito festejada pela criançada e também por adultos; e) o projeto ÁGUA Comovida que contou a 

história da íntima relação entre ser humano, natureza e uma menina, f) Sumaya Donis que trouxe a história “O menino do Rio Doce”, de Ziraldo, que fez o público descobrir que o 

rio não é feito só de água, mas de bichos, gentes, lendas e de tudo aquilo tem vida e vive no seu entorno, g) a turma do Ocupe o Lago que conscientizou o público com a Exposição 

‘O lixo que não é lixo’ com os resíduos do Lago Paranoá; h) Oficinas da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) que apresentou seus projetos, compartilhando e articulando saberes, 

utilizando metodologias participativas e expositivas com intuito de valorizar as experiências e conhecimentos vivenciados na realidade dos participantes. 
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MUSEU DO AMANHÃ

Ainda no início da Alameda Olhos D’água, 

um grande cubo coberto por fotografias de 

satélite que mostram o Planeta Terra visto 

do espaço recepcionou os visitantes da Vila 

Cidadã. A proposta da instalação “Águas do 

Planeta” promovida pelo Museu do Amanhã 

do Rio de Janeiro, utilizou a tecnologia com 

óculos de realidade virtual e cadeiras giratórias 

para assistir um vídeo de 10 minutos, dividido 

em duas partes: uma envolvendo a qualidade 

da água e outra mostrando o impacto da 

exploração humana no meio ambiente.  A 

primeira parte abordou o desafio de manter a 

qualidade da água nos próximos 50 anos. Já a 

segunda, denominada Antropoceno, refletiu a 

época geológica dominada pelos humanos. A 

película trouxe uma reflexão acerca do cenário 

atual, em que a atividade humana modifica 

drasticamente o leito dos rios, a atmosfera, 

o clima e a biodiversidade do planeta. A 

atração permitiu que grupos de 15 visitantes 

visualizassem a cada vez a experiência. Em 

todas suas andanças, desde 2015, o Museu 

do Amanhã já recebeu mais de 2,6 milhões de 

visitantes, tornando-se um dos mais visitados 

dos país. A instalação apresentada no 8º Fórum 

foi inspirada na Exposição Principal que fica na 

sede do museu, no Rio de Janeiro.
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ESPAÇO BRASKEM 
BLUEVISION

Ainda na Alameda Olhos D’Água, para contribuir 

com o debate e o desenvolvimento de soluções 

sustentáveis, houve a instalação da plataforma 

global de conteúdo Bluevision, onde os visitantes 

puderam conhecer o conteúdo em mesas touch 

e se conectar conforme seus temas de interesse, 

além de avaliar através de um quiz se o seu 

comportamento é sustentável ou precisa ser 

aprimorado. Isso foi possível por meio do manuseio 

de cubos que davam acesso aos conteúdos nas 

telas de LED. O objetivo maior foi produzir um 

conteúdo relevante que leve as pessoas à reflexão 

e também a uma nova forma de interação com o 

meio em que vivem. 

De fácil navegabilidade e acessível em desktops 

e mobiles, este entretenimento em canal 

disponibilizou informações em diferentes 

linguagens, como audiovisual, infográficos e 

textos. Uma mesma pauta pode ser abordada 

em diferentes formatos, porém de maneira 

complementar. Uma reportagem em texto, um 

infográfico ou um vídeo podem tratar de um só 

assunto, porém não com o mesmo enfoque, e 

assim com este sistema, conseguiam atender as 

diversas preferências e necessidades da audiência. 

A plataforma também possuía perfis próprios nas 

redes sociais, permitindo uma maior disseminação 

do conteúdo e interação com o público.
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ESTANDE CAIXA 
ECONÔMICA 
FEDERAL

Neste ambiente, uma equipe apresentava 

a atuação do banco em soluções para a 

implementação de concessões e parcerias 

público-privadas com projetos envolvendo áreas 

como água, esgoto e resíduos sólidos urbanos. 

Em outro espaço, o público pode conhecer o 

aplicativo Conta Gotas, que em forma de jogo 

apresenta dicas de como fazer uso racional da 

água. O público ainda foi convidado a conhecer 

e baixar um jogo educativo em seu celular o 

aplicativo Conta Gotas. A tela do jogo era muito 

colorida, interativa, com mensagens simples 

e ações que são aplicadas no dia a dia. Como 

exemplo, no primeiro dia de Vila Cidadã, o 

jogador (participante) precisava dar um banho 

rápido apenas nos cachorrinhos que estão sujos 

e que vão surgindo rapidamente. O jogo, além 

dos aspectos instrutivos, desenvolvia a agilidade 

do participante que precisava mostrar que, de 

gota a gota economizada, podemos evitar a 

falta de água no futuro.
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CAPÍTULO 05
LEGADO 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
A AGENDA DA ÁGUA É 
A AGENDA DAS PESSOAS
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LUPERCIO ZIROLDO ANTONIO

Cordenador do Processo FÓRUM CIDADÃO do 8º Fórum Mundial da Água.

É Engenheiro Civil, Governador Honorário do Conselho Mundial da Água, 

Presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas e 
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A 
água será o elo de integração neste século e de 

hoje para todo o sempre.

Há centenas de tipos alternativos de energia, 

mas não há alternativa para água.

O 8º Fórum Mundial da Água realizado no 

Brasil em março de 2018, mais do que um 

grande encontro de cidadãos de todas as partes 

do mundo que se encontraram para dialogar sobre gestão e soluções para 

os recursos hídricos, evidenciou que a água precisa estar hoje na agenda 

das pessoas.

Somos um planeta com quase 8 bilhões de habitantes e a água disponível 

para a vida destas pessoas atualmente é a mesma que esteve na natureza 

há centenas de anos atrás e igualmente deverá estar conosco nos anos que 

virão. Ou seja, a equação “disponibilidade de água x vida humana” tem 

que ser mantida por nós, cidadãos.

Esta enorme responsabilidade, que hoje é reconhecida por todos, foi 

fortalecida no 8º Fórum Mundial ocorrido na cidade de Brasília. Num 

ambiente construído para integrar as pessoas e dividir saberes, mais 

de 120 mil pessoas dialogaram sobre água, aprenderam sobre água e 

primordialmente, compartilharam água.

Neste cenário, para nós, organizadores do FÓRUM CIDADÃO, foi 

fundamental o reconhecimento de todos de que os cidadãos são os 

verdadeiros atores nesta dinâmica de cuidar da água, já que todos nós, 

de alguma maneira, somos as alavancas propulsoras que movem o mundo 

pelo bem estar da humanidade.

Criamos um ambiente propício para receber a todos os participantes 

vindos de todas as partes do planeta. Idealizamos e alcançamos nos 

espaços criados, ampliar o diálogo com rodas de conversa e conferências, 

capacitar e qualificar pessoas com oficinas e apresentações, desenvolver 

experiências sensoriais e interativas com a água através da mágica dos 

sentidos, apresentar informação, mostrar boas práticas, mas destaque-

se, de maneira inédita nas edições do Fórum Mundial, construímos um 

ambiente para todos os cidadãos, em sinergia, somente pensar água, a Vila 

Cidadã, que recebeu mais de 110 mil visitantes, entre eles, mais de 40 mil 

crianças, soldados de nosso futuro em defesa de nossa água.

Fica o Legado construído por muitas mãos durante o 8º Fórum Mundial 

da Água, resumido nos 10 Princípios que deverão nortear nossas ações 

em prol de nossas águas no futuro que está à frente. Princípios que nos 

impulsionam para ainda mais nos engajarmos pela causa, nos mobilizarmos 

pelas soluções, e fundamentalmente, para com todas as forças, nos 

envolvermos cada vez mais no mundo do “cuidar da água”.
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ÁGUA É UM BEM COMUNITÁRIO E 
UM DIREITO DE TODOS OS SERES E 
É ESSENCIAL PARA A GARANTIA DA 

VIDA EM TODAS AS SUAS FORMAS

PRINCÍPIO

1
A água é o elo de integração neste tempo presente.

Vital para a existência do ser humano em nosso mundo, a água permeia a natureza em todos os seus aspectos e quando disponível 

em quantidade e qualidade, torna-se garantia de vida em todas as formas em nosso planeta.

Desta forma, deve ser cuidada por todos os habitantes da terra de forma comunitária e compartilhada, de tal forma a estabelecer 

sustentabilidade em todos os seus usos.

Neste cenário, sendo um direito de todos os seres viventes, seu uso racional e equilibrado permitirá a vida e o desenvolvimento que 

traz emprego e renda.

Torna-se assim, primordial, que cada cidadão estabeleça uma conexão com a água e sua importância, de tal forma a desenvolver 

ações que garantam este precioso líquido para as futuras gerações. 

Em casa, no seu bairro, em sua cidade, no trabalho ou no lazer, cada um de nós deve saber de sua responsabilidade e ser responsável 

por cuidar efetivamente de nossas águas.
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A GESTÃO DA ÁGUA DEVE 
SER COMPROMETIDA COM A 

ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS 
HÍDRICAS, DOS CONFLITOS 

E DA POBREZA, PREVALECENDO A 
SUPREMACIA PARA A VIDA DAS PESSOAS E 
DA NATUREZA SOBRE QUAISQUER OUTROS 

INTERESSES DESENVOLVIMENTISTAS

PRINCÍPIO

2
Água é vida, mas água também é condição primeira para o desenvolvimento de qualquer região do planeta.

No entanto, no mundo atual, o planejamento estratégico para a utilização dos recursos hídricos, seja superficial ou subterrâneo, deve 

priorizar ações comprometidas com a erradicação das doenças hídricas em regiões sem saneamento, na solução dos conflitos nos 

locais onde o equacionamento dos usos deve ser avaliado de tal forma a atender a todos os segmentos, mas fundamentalmente na 

garantia para diminuição da pobreza.

Neste cenário, a participação do cidadão torna-se primordial nos aspectos da governança aliada ao poder decisório, que somente se 

fará abrangente, com a participação das pessoas, moradoras de cada região, conhecem seu território, os problemas ali existentes, as 

necessidades de água e em específico a reserva hídrica para atendimento a todos. 

Assim, este comprometimento nas prioridades deverá ser fruto de uma gestão participativa, integrada e compartilhada dos recursos 

hídricos em cada bacia, com o envolvimento da sociedade civil, do poder público e do setor privado.
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A ÁGUA DEVE SER ASSEGURADA 
EM QUALIDADE E QUANTIDADE 

POR MEIO DE GESTÃO 
COMPARTILHADA

PRINCÍPIO

3
Numa bacia hidrográfica, de pequeno, médio ou grande porte, é importantíssima a construção de um Plano de Bacia condizente com 

a vocação, usos e disponibilidade dos recursos hídricos.

Somente com a integração de todos os segmentos e atores dentro da bacia é que poderemos ter um Plano de Bacia que assegure 

água em qualidade e quantidade suficiente para atendimento a todos de hoje até o futuro.

Este compartilhamento na gestão torna-se ainda mais essencial quando há a necessidade de medidas de adaptação às mudanças 

climáticas em curso neste nosso tempo que afetam sobremaneira os aspectos de segurança hídrica para todos os habitantes da região.

Para tal, o cidadão deve se envolver com as questões ligadas aos recursos hídricos em seu município, em sua região, em sua bacia 

hidrográfica, sempre no intuito de participar e contribuir de alguma maneira para uma efetiva gestão que seja participativa e 

compartilhada.
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A TOMADA DE DECISÃO NA 
GESTÃO DA ÁGUA DEVE SE 

BASEAR NO PARADIGMA 
ECOSSISTÊMICO E NA GESTÃO 

PREVENTIVA DE DESASTRES E DE 
POLUIÇÃO

PRINCÍPIO

4
O gerenciamento dos recursos hídricos numa bacia hidrográfica deve respeitar em especial os ecossistemas e a natureza como 

um todo, projetando ações e efetivando programas, projetos, serviços e obras de tal modo a criar condições de preservação e 

sustentabilidade local.

Em paralelo, devem sempre ser avaliados e criados dispositivos que fortaleçam uma gestão preventiva e de constante recuperação da 

degradação e dos danos, assim como nos aspectos de prevenção da poluição residual.

Outra linha de visão a ser planejada e construída no amplo território de uma bacia hidrográfica, é a inserção de medidas preventivas 

aos desastres naturais como enchentes, inundações, deslizamentos, etc.

Neste tocante, a participação do cidadão nesta agenda de planejamento estratégico e garantia da sustentabilidade em uma bacia 

hidrográfica deve ser precedida pela informação e pelos saberes adquiridos com capacitação e qualificação, mas também com o 

envolvimento direto e participação em organismos e associações que tenham em seus objetivos o cuidado com nossas águas.
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A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE NA GESTÃO DAS 

ÁGUAS DEPENDE DO ACESSO À 
INFORMAÇÃO, À EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE E PODER NOS ESPAÇOS 
DE DECISÃO E DEVEM INCLUIR 

ENTÃO A CRIAÇÃO DE AMBIENTES 
FACILITADORES QUE A ESTIMULEM

PRINCÍPIO

5
A gestão participativa, integrada e compartilhada dos recursos hídricos só é alcançada com amplo envolvimento de representantes de 

todos os segmentos e atores da sociedade dentro de uma bacia hidrográfica, de tal forma que o diálogo tenha abrangência tal que 

permita uma governança calcada em sustentabilidade e segurança hídrica.

Para isso, inicialmente, é primordial o acesso de todos à informação em todos os parâmetros e conceitos relacionados às questões 

hídricas locais, de maneira que o território seja conhecido de todos e permita um balizamento e o necessário equilíbrio para a tomada 

de decisões.

Em consonância com a informação irrestrita, o cidadão deve ter acesso à processos de capacitação e qualificação de forma a se 

envolver na tomada de decisões. Para isto, é importantíssimo que a bacia possibilite e estimule a criação de espaços e ambientes de 

participação do cidadão na governança e no poder decisório das soluções para as águas.
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OS PAÍSES DEVEM FORTALECER 
E GARANTIR UMA EFETIVA 

PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE 
SOCIAL NA GESTÃO DAS ÁGUAS, 

DESENVOLVENDO MECANISMOS, 
PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS COM 

INCLUSÃO DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

PRINCÍPIO

6
Somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas neste planeta, distribuídas em regiões diversas.

Independente de morarmos em uma região com água ou com processos de escassez deste líquido é primordial que haja nos processos 

de gestão da água, a participação da sociedade de forma efetiva, seja para colaborar no controle e na fiscalização, seja para se 

interagir em medidas de preservação.

Para tanto, a sociedade deve fomentar a criação de mecanismos, procedimentos e políticas capazes de assegurar a disponibilidade 

e qualidade dos recursos hídricos de tal forma a manter vida e desenvolvimento no território da bacia hidrográfica, em especial, 

fortalecendo a inclusão das comunidades tradicionais moradoras da região, dignificando assim o cidadão morador e detentor da 

cultura da água.
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A GOVERNANÇA DA ÁGUA 
DEVE SER COOPERATIVA, 

TRANSPARENTE E INTEGRAR 
A GESTÃO DAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS 
NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

PRINCÍPIO

7
Os diálogos, projetos, estudos e diagnósticos que embasam a elaboração e implementação de um Plano de Bacia Hidrográfica, devem

permitir que a governança da água e seus aspectos de poder decisório sobre os rumos e metas a serem cumpridos, seja concretizado

de forma compartilhada, cooperativa e transparente.

Um ponto extremamente estratégico para o balizamento das decisões a serem tomadas, é conceber a gestão dos recursos hídricos 

integrando as águas superficiais e as águas subterrâneas, de tal forma a equacionar a vocação da bacia com seus usos preponderantes.

Neste cenário, a participação do cidadão torna-se essencial aos processos de definição das políticas públicas necessárias para garantir 

água em qualidade e disponibilidade.
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A GESTÃO COMPARTILHADA DA 
ÁGUA DEVE SER FORTALECIDA 

COM A REALIZAÇÃO DE 
ARTICULAÇÃO CONSTANTE 

NA RELAÇÃO ENTRE OS 
SETORES PÚBLICO, PRIVADO E A 

SOCIEDADE CIVIL

PRINCÍPIO

8
A gestão abrangente e efetiva dos recursos hídricos de forma compartilhada e integrada somente é factível, se o resultado for a 

implementação de políticas públicas ligadas ao setor, direcionadas à melhoria das condições de vida do cidadão.

Para que este gerenciamento das águas em qualquer região do mundo aponte para avanços nas políticas de gestão e governança da 

água, faz-se necessário o fortalecimento da articulação entre os setores público e privado com a participação de atores da sociedade 

civil.

Esta articulação, em específico, numa bacia hidrográfica, torna-se fortalecida se acontecer no âmbito de um Organismo de Bacia, no 

caso do Brasil, dos Comitês de Bacias Hidrográficas.

Desta forma, com o diálogo realizando-se com todos os atores públicos, privados e da sociedade civil dentro destes Colegiados 

implementados por Lei, a gestão da água pelo cidadão viabiliza-se como participativa, integrada e compartilhada e resulta em ações 

abrangentes que beneficiam a bacia hidrográfica como um todo.
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A CULTURA DA ÁGUA DEVE 
SER PRESERVADA POR TODOS 
E DEVE SE HARMONIZAR COM 

A ECONOMIA A PARTIR DOS 
DIFERENTES CONTEXTOS 

SOCIOAMBIENTAIS

PRINCÍPIO

9
É equivocada a crença de que água é abundante, isto está claro nos dias de hoje.

No entanto, num paradoxo, o ser humano, em sua água disponível de utilização, desperdiça em média 40% deste líquido de forma 

irresponsável. Em paralelo, ainda degrada e polui suas fontes sagradas dentro da natureza, seja na forma direta com lixo e esgoto, ou 

na forma indireta, destruindo suas nascentes.

Portanto, faz-se necessário fortalecer a relação homem-água, ou seja, a relação que o homem mantém com suas fontes de água, 

estimulando desde as crianças até nos mais idosos, a cultura da água, seu significado e sua intrínseca interface com a vida.

Tem grande papel neste trabalho, o cidadão. Ele, o ser vivente, deve estimular e preservar a cultura da água em sua localidade e 

harmonizar seu uso com o desenvolvimento e a economia regional nos diversos contextos e cenários socioambientais, produzindo 

assim a perpetuação do sentimento de ligação com a natureza e em especial com a água.
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COMO SEMENTE PARA O FUTURO, 
A GESTÃO DA ÁGUA EM TODOS 

OS SEUS ASPECTOS DEVE 
CONSIDERAR AS MULHERES E OS 

JOVENS EM TODA 
SUA PLENITUDE

PRINCÍPIO

10
Fortalecida a gestão participativa, integrada e compartilhada da água, dentro do conceito de que a água é vital ao ser humano e ao 

desenvolvimento e nos moldes de sua importância na relação entre as pessoas, regiões, países, é primordial destacar o envolvimento 

das mulheres e dos jovens como indutores fundamentais neste processo.

As mulheres, pela determinação, compreensão e capacidade de dialogar, são essenciais nos processos de decisão e governança na 

gestão compartilhada da água. Sua presença aliada a sua capacidade de ouvir, integrar opiniões e descobrir soluções, estabelece no 

cenário das águas a certeza da condução sustentável das questões relativas aos recursos hídricos.

Os jovens, pela vitalidade e força de vontade, agregado a seus valores de longevidade, estimulam a descoberta de caminhos, 

fortalecendo ações de conjunto e amplitude no trato pela água.

O cidadão, no entanto, seja homem, mulher, jovem ou criança, é a semente do futuro e cada um deve ter sua participação neste 

cuidar da água, para termos sempre água.



200 Documento | Legado  Fórum Cidadão

OBRIGADO
AGRADECIMENTOS
ESPECIAIS



201Documento | Legado  Fórum Cidadão

OBRIGADO
M

uitas foram as mentes que pensaram, discutiram e desenharam nosso Fórum Cidadão.

Muitos foram os braços que, num esforço conjunto e sinérgico, integrado e 

compartilhado, viabilizaram os ambientes criados para receber tantas pessoas, vindas 

de diversos lugares do planeta.

Muitas foram as falas, os sorrisos, as brincadeiras, as lembranças que hoje ressoam 

em nossa memória.

Muitos foram os aprendizados, as experiências vividas e as trocas de saberes.

À muitos devemos muito.

Aqui, nosso agradecimento a tantas pessoas que junto conosco viveram este momento ímpar mundial 

em defesa de nossos recursos hídricos.

Sem distinção e na abrangência de todos que direta e indiretamente estiveram conosco, seja na

organização ou no compartilhamento de ideias, nosso abraço envolvente.

Este Documento LEGADO, registro vivo de um encontro fantástico, simboliza nossa força e evidencia

nosso desejo de lutarmos a cada dia mais pelas nossas águas.

Obrigado.

A



202 Documento | Legado  Fórum Cidadão

COMISSÃO PROCESSO  FÓRUM CIDADÃO

Fundação Abd El Al

Parlamento Mundial da 
Juventude pela Água

Instituto Global pela Água,  
Meio Ambiente e Saúde (GIWEH)

Parceria de Mulheres pela Água

Alice 
Bouman-Dentener

Iman AbdEl Al 

Asma Bachikn 

Nidal Salim

Co- Chair Citizen Fórum ProcessChair Citizen Fórum Process

Rede Brasil de Organismos de 
Bacias Hidrográficas

Lupercio Ziroldo Antônio

Agência Nacional de Águas 
(ANA) do Brasil

Taciana Leme

Departamento de Água e Energia 
Elétrica do Estado de São Paulo 

CBH Paranapanema

Suraya Modaelli

SUEZ Brasil

Mathilde Saada 



203Documento | Legado  Fórum Cidadão

Consultor  Organização

Consultor UNESCO

Ricardo Burg

Georthon Branquinho  

Consultora UNESCO

Morganna Mendes Pedroza 
de Oliveira  

Consultora UNESCO

Juliana Pinto

Izabela Braga Neiva de 
Santana

Agência Nacional de Águas 
(ANA) do Brasil

Humberto Cardoso 
Gonçalves

Agência Nacional de Águas 
(ANA) do Brasil

Superintendente de Apoio ao Sistema nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos



204 Documento | Legado  Fórum Cidadão

COMISSÃO PROCESSO TEMÁTICO COMISSÃO PROCESSO POLÍTICO

Torkil Jonch Clausen Reinaldo Almeida Salgado

Alceu Bittencourt Antônio Félix Domingues

Dirceu Reis Julio Cesar Baena

Laila Oualkacha Roberto Muniz

Zhiguang Liu Angélica de Souza

Jorge Werneck Lima Andras Szöllösi-Nagy

Ana Paula Fioreze Canisius Kanangire 

Dirceu Reis Kanupriya Harish

Mark Smith Sophie Auconie

Roger Barbosa



205Documento | Legado  Fórum Cidadão

COMISSÃO PROCESSO REGIONAL GRUPO FOCAL DE SUSTENTABILIDADE

Osward Chanda Marina Grossi 

Abdeslam Ziyad Flávia Neves 

Dale Jacobson Jorge Soto

Kunihiro Moriyasu Mariano Montero Zubillaga

Og Arão Rubert Albano Araújo

Irani Braga Ramos Karin Krchnak

Blanca Jimenez Cisneros Jean Lapegue

Gertjan Beekman Maria Sílvia Rossi

Sergio Campos Pierre-Alain Roche



206 Documento | Legado  Fórum Cidadão

Visite nosso 
site ou baixe a 
versão digital 
do documento

citizenforumlegacy.org
legadoforumcidadao.org
8forum.ana.gov.br



207Documento | Legado  Fórum Cidadão



208 Documento | Legado  Fórum Cidadão


