
BRI0001 - TEMAS E PRÁTICA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
ODS 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos 
 

Nome: 
Alessandra Naomi Chikami - 9839141 (POLI) 
Caroline Balluf Peixoto - 10332844 
Fernando José Salvador Prebianchi - 11395972   Engenharia de Produção (POLI) 
Guilherme Amâncio Sudário - 11239452 Economia (FEA) 
Lucas Mascarenhas Dias - 11263940 
Maria Helena Ferrari do ó - 10771858 
Raquel Padovese Gonzalez - 4589683 
Victor Augusto Costa Monteiro - 8942937 
Won Ki Lee - 11240298 Contabilidade (FEA) 
Isabela da Hora Ribeiro da Cunha - 11240833 Administração (FEA) 
Isabella Farinelli Eichhorn - 10720371 Relações Internacionais (IRI) 
 

O objetivo a ser analisado é alcançar o acesso universal e equitativo à água              
potável, segura e acessível para todos até 2030. Para desenvolver essa meta no             
Brasil, primeiramente é necessário fazer um mapeamento do território de forma a            
facilitar a análise do problema, na medida em que cada região tem características             
diferentes, por isso, pode-se dividir o país da seguinte maneira: 

1. cidades pequenas 
2. cidades médias 
3. cidades grandes/metrópoles 
4. cidades rurais médias 
5. cidades rurais pequenas e assentamentos 

Por meio dessa classificação, estudos mais específicos podem ser feitos por           
diferentes entidades e até mesmo por universidades, através de incentivos do           
governo, sobre como melhorar a questão do saneamento. Além de pesquisas, é            
possível também melhorar essa questão com incentivos às indústrias, ou seja,           
pode-se oferecer recompensas, como a diminuição de impostos, para àquelas que           
não despejam resíduos em rios; e também, fazer campanhas de conscientização à            
população com relação aos perigos à saúde e problemas que podem acarretar com             
a poluição das águas. 

A escolha dos representantes é fundamental para a resolução desse          
problema que em sua maioria é resolvido através de políticas públicas para isso as              
pessoas devem se conscientizar do saneamento local e garantir que todos os            
moradores estejam conscientes que saneamento básico é um direito garantido por           
lei. 

Porém pode-se também assumir um papel individual para que seja possível           
cumprir a métrica definida inicialmente. Sendo assim, devem ser executadas tarefas           
simples, mas de grande impacto social, valorizando atitudes que buscam minimizar           
os danos causados pelo homem à natureza e estão relacionados diretamente ao            
objetivo pré-definido.  


