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1- Introdução 

O acesso a serviços adequados de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário está ausente da vida de enorme contingente populacional em todo o mundo. 

No Brasil, o Plano Nacional de Saneamento Básico aponta um déficit em abastecimento 

de água de cerca de 40% da população total, e de 60% em esgotamento sanitário (Brasil, 

2013). Nesse contexto, o reconhecimento do acesso à água e ao esgotamento sanitário 

como direitos humanos pela Organização das Nações Unidas, aliado ao lançamento da 

Agenda Global 2030, pautada pelos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, 

poderá contribuir para uma inflexão nas tendências negativas e impulsionar os países 

para um comprometimento com o acesso sustentável à água e ao esgoto (UN, 2015).  

Tal reconhecimento dos direitos humanos de acesso à água e ao esgotamento 

sanitário (DHAE) implica na definição de atributos do direito, ou seja, dos conteúdos 

normativos que caracterizam o direito (UN, 2010), servindo para balizar e orientar seu 

cumprimento por parte dos Estados nacionais (UN, 2014 a ). São eles: 

• Disponibilidade, significando que as instalações de água e de esgotamento 

sanitário devem ser acessíveis e compatíveis com as necessidades da população no 

presente e no futuro, sendo que a água deve ser suficiente e contínua para usos 

pessoais e domésticos, incluindo água para lavagem das mãos, higiene menstrual e 

o manejo das fezes das crianças.  

• Acessibilidade física, significando que a infraestrutura deve estar localizada de 

maneira genuinamente acessível - dentro, ou na proximidade imediata, do lar, local 

de trabalho e instituições de ensino ou de saúde - com considerações a pessoas que 

enfrentam barreiras específicas, como crianças, idosos, pessoas com necessidades 

especiais e portadores de doenças crônicas. 

• Qualidade e segurança, asseguradas de forma a proteger a saúde dos usuários. A 

água deve ser segura para o consumo humano e para a higiene pessoal e doméstica 

e o esgotamento sanitário deve ser seguro e adequado. Para isso, as instalações 

sanitárias devem se localizar onde a segurança física possa ser garantida, os 

sanitários devem estar disponíveis para serem utilizados a qualquer momento do dia 

ou da noite, devem ser higiênicos e, além disso, os excretas devem ser eliminados 

de forma segura. 



	

• Acessibilidade financeira, de tal forma que as pessoas possam arcar com os custos 

relativos ao acesso à água e ao esgoto. Em outras palavras, o pagamento para 

satisfazer os diferentes usos da água e assegurar o acesso ao esgotamento sanitário 

não deve comprometer a capacidade das pessoas de adquirir outros bens e serviços 

básicos, incluindo alimentação, moradia, saúde e educação, garantidos por outros 

direitos humanos. 

• Aceitabilidade, atendendo aos padrões sociais e culturais das pessoas. A água deve 

apresentar odor, sabor e aparência aceitáveis e as instalações serem aceitáveis para 

o uso pretendido, especialmente para a higiene pessoal. O saneamento deve ser 

culturalmente aceitável, assegurado de forma não discriminatória e incluir os 

grupos vulneráveis e marginalizados. 

• Privacidade e Dignidade: são atributos exclusivos do direito ao esgotamento 

sanitário e relacionam-se ao tipo e localização das instalações sanitárias. Dependem 

também de características culturais de cada sociedade. 

Além desses atributos o cumprimento dos DHAE pelos países implica também 

na aplicação dos princípios comuns a todos os direitos humanos. Em outras palavras, o 

direito de acesso à água e ao esgoto:  

• se aplica a todos os membros da sociedade, sem discriminação por local de 

residência, nível de rendimentos, etnia, gênero ou outras características;  

• deve ser assegurado com a participação da sociedade; 

• deve ser avaliado com transparência na prestação de contas governamentais no 

que se refere ao seu cumprimento 

A Agenda Global 2030, por sua vez, trata de um conjunto de programas, ações e 

diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros 

rumo ao desenvolvimento sustentável. Propõe os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e respectivas Metas, sucedendo aos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, e sua implementação deverá ocorrer no período 2016-2030 (UN, 2014 b; UN, 

2015). Essa Agenda vem de encontro ao reconhecimento dos  direitos humanos de 

acesso à água e esgoto (DHAE), destacando-se o ODS6 - “Garantia da gestão 

sustentável da água e esgotamento sanitário para todos”.  

Tal pactuação coloca a necessidade do estabelecimento de parâmetros – 

indicadores - para o monitoramento nacional e internacional dos ODS (SDSN, 2015) e 



	

para avaliar e monitorar o progresso dos países no cumprimento dos direitos humanos, 

podendo também servir de instrumentos para auxiliar a sociedade civil a influenciar nas 

decisões políticas (UN, 2014b). No caso do ODS6, o uso de um painel de indicadores 

aplicados em uma escala temporal, pode refletir diferentes graus de avanços no 

cumprimento dos direitos humanos à água e esgoto (DHAE), contribuindo para: a 

transparência na prestação de contas públicas; a criação de normas e na análise do 

cumprimento progressivo do direito; facilitar a identificação de melhorias para proteção 

da saúde pública (OHCHR, 2010 a,b). A integração de tais direitos à Agenda Global 

2030 representa uma importante contribuição, uma vez que foram padronizados 

indicadores para acompanhar os ODS na escala global (IAEG-SDGs, 2016). No Brasil, 

o debate da Agenda Global 2030 apenas se inicia, sendo ainda incipientes as discussões 

sobre a avaliação das metas ao país, e sobre a viabilidade de seu monitoramento por 

meio dos indicadores propostos.  

Nesse contexto, o objetivo do artigo é contribuir com a implantação dessa 

Agenda, trazendo ao debate referências teórico-conceituais que possam subsidiar a 

elaboração de um quadro de indicadores para avaliar e monitorar - na escala 

municipal - os avanços dos municípios em direção ao alcance das metas do ODS6 

correspondentes aos direitos humanos à água e ao esgoto (DHAE), e os avanços no 

cumprimento de tais direitos humanos. Para tanto, realizou-se ampla revisão da 

literatura sobre os indicadores da Agenda 2030 e os indicadores de direitos humanos, 

que embasa a caracterização teórico-conceitual que aqui se apresenta.  

Assim, o artigo está organizado em cinco sessões, além dessa Introdução. Na 

duas primeiras, discutem-se as características dos indicadores da Agenda 2030 e dos 

indicadores de direitos humanos, visando colher elementos para o quadro de indicadores 

que se busca, cuja caracterização é apresentada na quarta sessão. A quinta e última 

sessão apresenta a estrutura do quadro de indicadores, objetivo central do trabalho 

desenvolvido. 

 

2- Indicadores de direitos humanos 

No campo dos direitos humanos os indicadores são empregados como 

ferramentas que facilitam a responsabilização internacional para obrigações nacionais, 

sendo utilizados com frequência em relatórios governamentais para o monitoramento 



	

dos acordos internacionais de direitos humanos previstos nos tratados das Nações 

Unidas; nos relatórios dos relatores especiais; na revisão universal periódica (UPR) do 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas; e em recomendações aos países 

contidas nesses documentos. Além disso, são empregados na estruturação de relatórios 

da ONU; investigações de campo; agendas organizacionais, decisões judiciais; ajuda 

externa e relatórios da sociedade civil, bem como em avaliações governamentais, 

através de padrões normativos (OHCHR, 2012; Meier et al, 2014).  

Especialmente no que diz respeito à prestação de contas do cumprimento dos 

direitos humanos por parte dos Governos nacionais - que envolve uma ampla gama de 

mecanismos - os indicadores de direitos humanos fornecem um meio de avaliar de 

forma independente a realização progressiva dos direitos. Assim, são empregados 

como referência na prestação de contas, sob a perspectiva da lei de direitos humanos, 

possibilitando a identificação de dados qualitativos e quantitativos específicos (ou 

combinações de dados) que possam refletir as normas de direitos humanos. Sua 

elaboração e implementação para monitorar as obrigações do Estado, conta com a 

participação ativa do conjunto de atores que influem ou se interessam pelo 

desenvolvimento social. 

Também são importantes para as comunidades de ativistas de direitos humanos 

que têm abraçado tais indicadores como parte da medida da realização dos direitos 

humanos. Como os países têm a obrigação de informar periodicamente, a organismos 

internacionais de direitos humanos, seus esforços para garantir a realização dos direitos, 

os indicadores são vistos como forma de dar um sentido, uma direção, ao 

monitoramento dos tratados internacionais, possibilitando o enquadramento de 

relatórios estatais de acordo com padrões universais. Nesse contexto, os indicadores 

fornecem elementos a controladorias externas, contribuindo para um diálogo 

construtivo e para estruturação da avaliação dos países. Além disso, os indicadores 

possibilitam avaliações longitudinais, periódicas, para cada atributo do direito, 

permitindo análises consistentes do cumprimento progressivo dos direitos. Assim, por 

meio do engajamento e da colaboração interdisciplinar na prestação de contas dos 

direitos humanos, os diversos atores sociais têm procurado criar uma base 

metodologicamente rigorosa visando desenvolver indicadores que sejam uniformes na 

aplicação e comparáveis ao longo do tempo e entre países, tornando menos subjetivos 

os relatórios baseados apenas em narrativas. Uma vez desenvolvidos, espera-se que os 



	

países adotem tais indicadores, definindo padrões de referência específicos - metas a 

serem alcançadas e medidas pelos indicadores - podendo então ser avaliados por 

organismos de direitos humanos. 

De acordo com o Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações 

Unidas, um indicador de direitos humanos é uma informação específica sobre o estado 

ou condição de um objeto, evento, atividade ou resultado que pode ser associado à 

normas ou padrões dos direitos humanos, que se refere e reflete princípios e 

preocupações dos direitos humanos, e que pode ser usado para avaliar e monitorar a 

promoção e implementação dos direitos humanos (OHCHR, 2012). Tal definição de 

indicadores de direitos humanos é bastante ampla, adequando-se tanto a indicadores 

específicos, estreitamente relacionados à determinadas normas ou padrões de direitos 

humanos - como número de execuções arbitrárias, por exemplo - quanto a indicadores 

mais abrangentes, como os indicadores de desenvolvimento humano utilizados nos 

relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ambos podem ser 

considerados indicadores de direitos humanos, na medida em que se relacionam as 

certas normas e princípios de direitos humanos e poderiam ser utilizados em avaliações 

de direitos humanos. Tal conceituação deixa claro que um indicador deve atender a uma 

ampla gama de requisitos de naturezas diversas, para que seja considerado como 

indicador de direitos humanos. Portanto, para avaliar o cumprimento dos direitos 

humanos são necessárias diferentes categorias de indicadores (item 4), a serem 

consideradas no sistema que aqui se apresenta. discutidas mais adiante 

Buscando estabelecer um processo universal para o desenvolvimento de 

indicadores de direitos humanos, o Escritório do Alto Comissariado (OHCHR 2006) 

desenvolveu ampla consulta e debate internacional para delinear os atributos de uma 

vasta gama de direitos, que subsidiaram a elaboração de uma lista padronizada de 

“indicadores ilustrativos” para estruturar os relatórios de Estado referentes a todos os 

direitos humanos (OHCHR 2012).  De fato, os atributos de um direito tornam seu 

conteúdo mais concreto, e explicitam o vínculo entre os indicadores identificados e os 

padrões normativos de tal direito  

A consulta possibilitou também a identificação de três etapas nos processos de 

desenvolvimento de indicadores de direitos humanos de forma a facilitar a prestação de 

contas sobre o cumprimento dos direitos: i) enquadramento, ou seja, identificação dos 

atributos do direito; ii) identificação de indicadores que se alinham aos atributos; iii) 



	

revisão de tais indicadores (Meier et al, 2013; 2014).  

Dessa forma, elaborou-se uma estrutura teórico-conceitual para identificar 

indicadores de promoção e acompanhamento do cumprimento dos direitos humanos: 

• Os indicadores são ancorados no conteúdo normativo do direito, tal como 

estabelecido nos tratados internacionais e comentários relevantes referentes ao 

direito 

• Concentram-se em medir os compromissos do Estado, suas obrigações e 

compromissos para cumprir o direito, e os resultados dos esforços 

empreendidos para assegurar a realização e gozo dos direitos humanos pelos 

detentores de direitos. Portanto, preconiza-se a estruturação de um quadro de 

indicadores para medir as diferentes facetas das obrigações do Estado, incluindo as 

obrigações, as ações sustentam a implementação das normas de direitos humanos e 

os resultados de tal implementação;  

• Colocam todos os direitos humanos em pé de igualdade, enfatizando a 

interdependência e indivisibilidade dos direitos civis, culturais, econômicos, 

políticos e sociais 

• Captam o gozo dos direitos, o não cumprimento dos mesmos e os mecanismos de 

responsabilização e reparação legal, bem como administrativa, refletindo assim as 

obrigações do Estado de respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos 

• Refletem os princípios transversais a todos os direitos humanos: não-

discriminação, igualdade, participação, responsabilização, boa governança (nos 

níveis nacionais e internacionais) 

• Devem ser contextualmente significativos, respeitando a diversidade cultural 

 

2- Indicadores da Agenda Global 2030 

Conforme comentado, a Agenda Global 2030 é um conjunto de programas, 

ações e diretrizes para orientar os trabalhos da ONU países membros, propondo 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 metas, que serão avaliadas 

e monitoradas por 231 de indicadores sociais, selecionados em diversas etapas.  

Tal seleção foi feita pelo Grupo de Peritos e Interagências sobre Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável (IAEG-SDG) que, no período de Junho/2015 a 

Janeiro/2016, promoveu rodadas de consultas a especialistas dos diversos países.  



	

Inicialmente tais especialistas avaliaram uma listagem preliminar de indicadores 

considerando: sua adequação e relevância; a existência de metodologia para sua 

formulação pelos países; disponibilidade de dados; qualidade da fonte de dados 

(cobertura e periodicidade). Até outubro de 2015 (IAEG-SDG, 2015), a listagem estava 

composta por 310 indicadores, classificados em três grupos: indicadores apoiados 

majoritariamente pelos países (“green”); indicadores sem apoio da maioria ou 

divergentes entre os países (“yellow”); indicadores que apresentavam pendências 

metodológicas ou conceituais, ou que tiveram avaliação insuficiente (“grey”). No 

decorrer das rodadas seguintes tal listagem passou por um refinamento. Ao final foram 

selecionados 231 indicadores aprovados em Março/2016, pela 47ª Sessão da Comissão 

de Estatística da ONU (IAEG-SDG, 2016). Tais indicadores foram classificados em três 

grupos: “Tier I” - existe metodologia padronizada e há dados disponíveis para o 

indicador; “Tier II” - existe metodologia padronizada, mas não há dados disponíveis ou 

regularmente produzidos para o indicador; “Tier III” - não há metodologia 

internacionalmente acordada e não há dados disponíveis (UNESC, 2016). Esse conjunto 

de indicadores será analisado pelos países para avaliar a viabilidade das metodologias 

propostas e, quando for o caso, propor novas metodologias.  

Para o ODS6 aqui abordado, foram estabelecidas seis metas selecionando-se um 

conjunto de dez indicadores para avaliação e monitoramento das mesmas. No presente 

artigo são abordadas exclusivamente as duas primeiras metas, que guardam 

correspondência conceitual com os direitos humanos de acesso à água e ao esgoto 

(DHAE). Para avaliação e monitoramento de tais metas, foram escolhidos dois 

indicadores globais, da categoria “Tier I”, conforme mostra o Quadro I. 

Quadro I: Indicadores globais selecionados para as Metas 6.1 e 6.2 (ODS6) 

Metas Indicadores2 

6.1 
Até 2030, alcançar o acesso universal e 
equitativo à água potável segura e 
acessível para todos 

“Percentage of population using 
safely managed drinking water 
services” 

6.2 

Até 2030, conseguir o acesso ao 
esgotamento sanitário e à higiene adequada 
e equitativa para todos e extinguir com a 
defecação a céu aberto, com especial 
atenção às necessidades das mulheres e 
meninas e grupos em situação de 
vulnerabilidade 

“Proportion of population using 
safely managed sanitation services, 
including a hand-washing facility 
with soap and water” 

																																																								
2 Ainda não está disponível a tradução oficial. 



	

 

 Cabe aqui salientar que tais indicadores são globais, ou seja, foram propostos 

para a escala nacional, sendo úteis para a comparação entre países. Como o presente 

trabalho refere-se à avaliação das metas na escala municipal, torna-se importante 

analisar também a possibilidade de incluir os “indicadores complementares” discutidos 

no decorrer das rodadas da consulta internacional (IAEG-SDG, 2015), alguns deles 

listados no Quadro II. 

Quadro II: Indicadores complementares para as Metas 6.1 e 6.2 (ODS6) 

Metas Indicadores 

6.1 

Proportion of total water resources used (MDG Indicator) 

Percentage of population with basic hand washing facilities with soap and 
water at home 
Percentage of pupils enrolled in primary schools and secondary schools 
providing basic drinking water, adequate sanitation, and adequate hygiene 
services. 
Percentage of beneficiaries using hospitals, health centers and clinics 
providing basic drinking water, adequate sanitation, and adequate hygiene 

6.2 

Percentage of population practicing open defecation 
Proportion of the population connected to collective sewers or with on-site 
storage of all domestic wastewaters 
Percentage of pupils enrolled in primary schools and secondary schools 
providing basic drinking water, adequate sanitation, and adequate hygiene 
services. 
Percentage of beneficiaries using hospitals, health centers and clinics 
providing basic drinking water, adequate sanitation, and adequate hygiene 

 

 

4- Caracterização do quadro de indicadores referentes aos DHAE e ODS 6.1/6.2  

A partir da análise dos requisitos necessários aos indicadores de direitos 

humanos; das etapas preconizadas pela comunidade de direitos humanos para a 

construção de tais indicadores; e dos indicadores da Agenda Global 2030, propõe-se que 

o quadro de indicadores para avaliar e monitorar os DHAE as metas do ODS6 seja 

composto por indicadores que:  

• meçam “compromissos-esforços-resultados”; 

• refiram-se aos atributos dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário 

(DHAE), contemplando os princípios comuns a todos os direitos humanos; 



	

•  sejam “quantitativos” e “qualitativos; “objetivos” e “subjetivos”; 

• sejam georreferenciados em diferentes escalas; 

• reflitam o cumprimento progressivo dos DHAE; 

• se refiram a diferentes períodos de tempo; 

• estejam dentre os indicadores das Metas 6.1 e 6.2 da Agenda Global 2030. 

 

Segue-se o detalhamento de cada uma dessas características. 

 

4.1- Medir “compromissos-esforços-resultados” 

A realização dos direitos humanos exige esforços contínuos por parte 

principalmente do Estado, de respeitar, proteger e cumpri-los, e para os titulares dos 

direitos, de participar de suas reivindicações. No acompanhamento da implementação 

dos direitos humanos é importante, portanto, avaliar, em um determinado ponto no 

tempo, os resultados identificados que correspondem à realização dos mesmos. É 

igualmente importante avaliar os processos que sustentam tais resultados ao longo do 

tempo, com os padrões de direitos humanos relevantes.  

Para tanto, preconiza-se a inclusão de indicadores estruturais, processuais e de 

resultados, brevemente descritos no Quadro III. 

Quadro III: Indicadores Estruturais, Processuais e de Resultados 

Tipo de 
Indicador  Indicadores Estruturais  Indicadores de Processo   Indicadores de 

Resultados 

Medida Binária principalmente  Qualitativa 
principalmente  

Quantitativa 
principalmente 

Descrição 
 

Exprimem o 
compromisso ou a 
intenção do Estado adotar 
medidas para fazer 
cumprir um dos direitos 
humanos  
 
Refletem a ratificação e 
adoção de instrumentos 
jurídicos e a existência de 
mecanismos institucionais 
básicos e necessários para 
facilitar a realização de 
um direito humano:  
 

Descrevem a realização 
progressiva do direito ou 
os esforços do Estado 
para proteger os direitos.  
Os indicadores de 
processo devem refletir 
uma relação de 
causalidade com o 
indicador estrutural e o 
indicador de resultados.  
 

Descrevem os 
sucessos, o grau 
de realização de 
um direito 
humano.  
 



	

Tipo de 
Indicador  Indicadores Estruturais  Indicadores de Processo   Indicadores de 

Resultados 

Exemplos 

Número de instrumentos 
internacionais de direitos 
humanos vinculados aos 
DHAE ratificados pelo 
Estado 
 
Existência de uma 
declaração dos DHAE na 
Constituição, ou nas Leis 
 
Número de ONGs e 
outros atores envolvidos 
na proteção dos DHAE 
 
 
 
  

Cobertura de água e 
saneamento de 
determinados grupos da 
população 
 
Reclamações recebidas e 
reparações realizadas 
 
Percentual da despesa 
pública destinada aos 
serviços de água e 
saneamento 
 
Políticas implementadas 
 
 
 

Proporção da 
população em 
áreas rurais com 
acesso a água 
potável e ao 
saneamento 
adequado   
 
 
Taxa de 
ocorrência de 
doenças 
relacionadas ao 
saneamento 
inadequado 

Fonte: própria, com base em: UNCESCR, 2003; OHCHR 2012; UN Water, 2016) 
 

4.2- Referência aos atributos e princípios dos DHAE 

 O sistema que se busca deve contemplar indicadores que se refiram aos atributos 

dos direitos à água e esgoto (item 1), quais sejam: disponibilidade; acessibilidade física; 

qualidade e segurança; acessibilidade financeira; aceitabilidade; privacidade e 

dignidade. 

Tais indicadores devem ser construídos de forma a possibilitar que sejam 

contemplados os princípios comuns a todos os direitos humanos (igualdade; não 

discriminação; participação; transparência). Para isto devem ser: 

• desagregados pelos diferentes grupos populacionais, em especial os grupos 

considerados vulneráveis (população rural; idosos; mulheres; população de baixa 

renda; portadores de necessidades especiais; população de rua; e outros). Salienta-

se que os grupos vulneráveis podem variar de acordo com as características locais e 

podem ser objeto de consulta aos titulares dos direitos  

• selecionados por meio de consulta aos titulares dos direitos, possibilitando assim a 

participação comunitária; 

• monitorados pelos grupos comunitários titulares dos direitos e participantes do 

processo de consultas. 

 



	

4.3 – Natureza dos indicadores 

 Conforme mostra o Quadro III os indicadores estruturais, processuais e de 

resultados são de naturezas diversas, podendo ser formulados com informações 

quantitativas ou qualitativas, sejam eles indicadores objetivos ou subjetivos. 

• Indicadores quantitativos e qualitativos 

Os indicadores de direitos humanos podem ser quantitativos ou qualitativos. Os 

primeiros são vistos como indicadores “estatísticos” (ou numéricos), numa visão estreita 

de sua conceituação, enquanto os últimos cobrem informações apresentadas como 

narrativas ou informações categorizadas(OHCHR, 2012). Nesse trabalho, considera-se 

como quantitativo qualquer tipo de indicador que seja expresso em números, 

porcentagens ou índices. Assim, taxas de matrícula de crianças em idade escolar, 

número de ratificações de tratados, e prazos para a implementação e cobertura de 

políticas relevantes para os direitos humanos, são todos exemplos de indicadores 

quantitativos utilizados.  

Dada a complexidade envolvida na avaliação do cumprimento de normas de 

direitos humanos, toda a informação qualitativa e quantitativa relevante é 

potencialmente útil. Indicadores quantitativos podem facilitar avaliações qualitativas 

através da medição da magnitude de certos eventos e, da mesma forma, a informação 

qualitativa pode complementar a interpretação de indicadores quantitativos.  

Complementaridades semelhantes podem ser observadas entre os indicadores 

subjetivos e objetivos, como se segue. 

• Indicadores baseados em fatos e indicadores baseados em julgamento 

Os indicadores de direitos humanos também podem ser classificados como 

indicadores baseados em fatos e indicadores baseados em julgamento, o que 

corresponde a indicadores denominados “objetivos” e “subjetivos” na literatura sobre 

estatísticas e indicadores de desenvolvimento.  

Esta distinção não se relaciona,  necessariamente, à questão da confiabilidade e 

replicabilidade dos dados empregados na formulação dos indicadores, mas sim à 

natureza da informação expressa pelos indicadores. Assim, objetos, fatos ou eventos 

que podem, em princípio, ser diretamente observados ou verificadas (por exemplo, o 

peso das crianças, o número de mortes violentas, a nacionalidade de uma vítima) são 



	

categorizados como indicadores objetivos. Indicadores baseados em percepções, 

opiniões, avaliação ou decisões expressas por indivíduos são categorizados como 

indicadores subjetivos.  

Na prática e no contexto de certos direitos humanos, esta distinção entre a 

informação objetiva e subjetiva é muitas vezes difícil de ser feita. Elementos de 

subjetividade na identificação/seleção de indicadores objetivos não podem ser 

totalmente excluídos ou isolados. A caracterização da natureza da informação capturada 

pode, em si mesmo, ser visto como um exercício subjetivo. No entanto, é importante 

levar em consideração que o uso de definições transparentes, específicas e 

universalmente reconhecidas para determinados eventos, fatos e objetos contribui para 

haver maior objetividade na identificação e concepção de qualquer tipo de indicador, 

seja ele quantitativo, qualitativo, subjetivo ou objetivo. Além disso, os indicadores 

baseados em fatos – ou seja, os indicadores objetivos - são verificáveis e podem ser de 

mais fácil interpretação quando se compara a situação dos direitos humanos em um país 

ao longo do tempo e entre populações. 

• Possíveis relações entre os tipos de indicadores 

O Quadro IV apresenta possíveis relações teórico-conceituais entre as quatro 

categorias de indicadores acima. Cada categoria tem seu uso potencial mas, quando 

cada um dos quatro quadrantes tiver informações e indicadores relevantes acerca da 

situação estudada, a preferência é tornar a avaliação mais objetiva, por ser mais 

facilmente aceitável para as partes envolvidas, no processo de avaliação do 

cumprimento dos direitos. Assim, quando for possível utilizar indicadores de um 

quadrante somente, recomenda-se priorizar os indicadores do quadrante A. 

Quadro IV Relações entre as categorias de indicadores de direitos humanos 

Q
ua

nt
ita

tiv
os

 

Baseados em Fatos (Objetivos)  Baseados em Julgamento (Subjetivos) 
Indicador expresso de forma 
quantitativa e baseado em 
informações sobre objetos, fatos 
ou eventos diretamente 
observáveis e verificáveis. 
 
Exemplo: prevalência de crianças 
abaixo de cinco anos de idade 
com baixo peso.  

A 

 Indicador expresso de forma 
quantitativa e baseado numa 
informação que é uma percepção, 
opinião, avaliação ou julgamento,  
 
Exemplo: porcentagem de 
indivíduos que se sentem seguros ao 
caminhar sozinhos à noite. 

B 
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Baseados em Fatos (Objetivos)  Baseados em Julgamento (Subjetivos) 
Q

ua
lit

at
iv

os
 

Indicador expresso como uma 
narrativa, baseado em 
informações diretamente 
observáveis e verificáveis. 
 
Exemplo: o status de ratificação 
de um tratado de direitos 
humanos para um determinado 
país: ratificado/ assinado/ não 
assinado nem ratificado.  
vítima. 

C 

 

Indicador expresso como uma 
narrativa, com base numa 
informação, percepção, opinião,  
avaliação ou julgamento. 
 
Exemplo: avaliação expressa como 
narrativa de quão justa e 
independente é o poder judiciário.  

D 

Fonte: extraído de OHCHR, 2012. 

 

4.4 – Georreferenciamento em diferentes escalas 

 Tratando-se de um quadro de indicadores para avaliação e monitoramento dos 

DHAE e dos ODS na escala municipal, que deve ser útil ao planejamento e gestão 

governamental, propõe-se que os indicadores sejam georreferenciados na escala 

municipal e na escala intra-municipal.  

Adotando-se essas duas escalas será possível, por um lado, identificar a situação 

do município como um todo e compará-lo a outros municípios, informação da maior 

relevância para a gestão governamental interessada no cumprimento dos direitos 

humanos e no alcance dos ODS. Por outro lado, os resultados obtidos na escala intra-

municipal, permitirão identificar, no interior do município, os grupos populacionais 

excluídos do acesso aos serviços e dos direitos humanos, informação indispensável à 

formulação de políticas públicas locais para a promoção dos direitos humanos e alcance 

das metas dos ODS. 

Assim, propõe-se adotar indicadores georreferenciados: 

• na escala municipal, sendo calculados com dados médios para o município, 

provenientes de fontes de informação tradicionais no Brasil, sobre os serviços de 

água e esgoto e doenças relacionadas, como: Censo Demográfico; Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB); Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS); Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento de Minas 

Gerais (SEIS);  Atlas – Abastecimento Urbano de Água - Agência Nacional de 

Águas (ANA); Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (SISAGUA); Departamento de Informática do Sistema Único de 



	

Saúde (DATASUS). Salienta-se que, para indicadores georreferenciados nessa 

escala a literatura contém inúmeras proposições de metodologias para formulação 

de indicadores dos serviços de água e esgoto (Alegre et al, 2006; Galvão Júnior, 

2006; Kayser et al, 2013) e indicadores de saúde relevantes nesse contexto (Costa et 

al, 2002; Brasil, 2004; 2015; Rede, 2002).  

• na escala intra-municipal: para transversalizar o propósito de que “ninguém fique 

para trás” da Agenda Global 2030 (UN, 2015) e conhecer as medidas de progresso 

referentes aos ODS, bem como para identificar as assimetrias e a discriminação no 

acesso aos direitos humanos, é indispensável um alto nível de desagregação nos 

dados, permitindo identificar as lacunas existentes para levar devidamente em 

consideração as pessoas em toda a sua diversidade e, principalmente, aquelas 

pessoas ou grupos de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão 

(CHAMORRO, 2016). Assim, propõe-se o uso dos micro dados do Censo 

Demográfico de 2000 e 2010, possibilitando estabelecer as relações entre os 

determinado grupos populacionais e o cumprimento (ou não cumprimento) dos 

direitos humanos e a possibilidade (ou impossibilidade) de alcance das metas dos 

ODS. 

 

4.5 - Cumprimento progressivo dos direitos humanos 

Na avaliação do cumprimento dos direitos econômicos, sociais e culturais, a 

prática tem sido monitorar resultados que reflitam a realização progressiva desses 

direitos. Isto porque, de acordo com o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC, 1966), os países se comprometem a investir 

na promoção dos direitos humanos, até o máximo de seus recursos. Portanto, é difícil 

garantir o pleno cumprimento dos direitos, particularmente em países em 

desenvolvimento.  

Sendo assim, tal como todos os indicadores de direitos humanos, os indicadores 

do sistema que aqui se propõe devem ser formulados de forma a refletir os avanços, o 

progresso do município em direção ao pleno cumprimento dos direitos. Para tanto, é 

importante que sejam construídas séries longitudinais dos indicadores, ou seja, 

indicadores formulados com dados de diferentes períodos de tempo. Dessa forma, se 

pode avaliar a tendência do município em direção ao cumprimento dos direitos, se 



	

houve avanços ou retrocessos, naquele período.  

Tais séries longitudinais são importantes também para análise dos indicadores 

dos ODS pois, a evolução dos indicadores ao longo do tempo possibilita elaborar 

projeções acerca do desempenho do município em relação ao alcance das metas.  

 

4.6 – Indicadores da Metas 6.1 e 6.2 da Agenda Global 2030  

Conforme explicitado anteriormente (item 3) dois indicadores globais foram 

considerados prioritários para avaliar as duas primeiras metas do ODS6:  

• taxa de população com acesso seguro à água potável: “Percentage of population 

using safely managed drinking water services” 

• taxa de população com acesso seguro ao esgotamento sanitário, equipado com 

material para higiene. “Proportion of population using safely managed sanitation 

services, including a hand-washing facility with soap and water” 

Para o sistema aqui discutido, propõe-se que os indicadores ODS sejam 

calculados com base nas metodologias propostas pelo Joint Monitoring Programme 

(WHO / UNICEF – JMP, 2016) para avaliar os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. Tais metodologias são importantes porque incorporam os 

atributos dos DHAE, criando degraus intermediários nas “escadas” de ambos os 

serviços, contribuindo de maneira fundamental para a avaliação do cumprimento 

progressiva do direito (Quadros V e VI) 

Quadro V: A “escada” dos serviços de abastecimento de água 

“degraus da 
escada” 

FONTE DE ÁGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO 
Classificação Caracterização 

Superior 

Adequada 

Rede de água no local, canalizada no interior da 
moradia 

Intermediário 

Fontes de água potável (fontes “melhoradas”): 
torneiras públicas ou chafarizes, poços tubulares ou 
furos, poços protegidos, nascentes protegidas ou de 
águas pluviais; poços artesianos 

Inferior Inadequada 

Fontes de água não tratada (fontes “não melhoradas”): 
poços desprotegidos; nascentes desprotegidas; água 
armazenada em tambores ou similares; 
Águas superficiais: rio, represa, lago, lagoa, córrego, 
canal, canais de irrigação 

Fonte: adaptado de WHO / UNICEF – JMP, 2016. 
 



	

Quadro VI: A “escada” dos serviços de esgotamento sanitário 

“Degraus da 
escada” 

Classificação do 
serviço Caracterização 

Superior 

Adequado  
(instalações 
sanitárias 

“melhoradas”) 

Instalações sanitárias que asseguram distância 
segura entre os excretas e o contato com as mãos. 
Incluem descarga para redes coletoras, fossas 
sépticas ou fossas secas; fossa seca ventilada; 
fossa seca com laje; privada de compostagem.  

Intermediários Inadequado  
(instalações 

sanitárias “não 
melhoradas” 

Instalações sanitárias compartilhadas entre duas 
ou mais famílias (somente instalações não 
compartilhadas ou que não são públicas são 
consideradas adequadas).  
Instalações sanitárias inadequadas (“não 
melhoradas”): não asseguram distância entre os 
excretas e o contato com as mãos. Inclui 
instalações precárias, como privadas elevadas, ou 
latrinas de balde 

Inferior 

Defecação a céu aberto: fezes depositadas em 
campos, florestas, arbustos, corpos d’água, praia 
ou espaços abertos, descartadas juntamente com 
resíduos sólidos 

Fonte: adaptado de WHO / UNICEF – JMP, 2016. 
 

 Cabe ainda salientar que, no âmbito da avaliação do cumprimento dos direitos 

humanos de acesso à agua e ao esgoto, ambos os indicadores ODS são demonstrativos 

resultados da promoção dos direitos humanos no município (Quadro VII). 

 

5- Conclusões  

 A partir da caracterização teórico-conceitual apresentada propõe-se a estrutura 

que se segue (Quadro VII) para o quadro de indicadores que possa avaliar o estágio dos 

municípios em relação ao cumprimento progressivo dos direitos humanos de acesso à 

água e ao esgoto (DHAE); e avaliar e monitorar situação dos municípios em relação ao 

alcance, até 2030, das Metas 6.1 e 6.2 do ODS6. O quadro proposto contempla todos os 

atributos dos DHAE, mas pode comportar, em cada categoria, tanto indicadores de 

abrangência genérica quanto indicadores específicos de cada atributo (UN Water, 

2016). Quanto aos indicadores da Agenda Global 2030 para as Metas 6.1 e 6.2, a 

princípio podem ser vistos como indicadores de resultado em termos da acessibilidade 

física da população aos serviços de água e esgoto.  

 



	

Quadro VII – Estrutura do quadro de indicadores 

ATRIBUTOS Segurança / 
Aceitabilida

de 

Suficiência / 
Continuida

de 

Acessibilida
de 

Financeira 

Acessibilida
de Física 

Privacidade 
/ Dignidade TIPO DE 

INDICADOR 
Indicadores 
Estruturais 

Indicadores genéricos 
específicos específicos específicos específicos específicos 

Indicadores 
Processuais 

Indicadores genéricos 
específicos específicos específicos específicos específicos 

Indicadores 
de Resultado 

Indicadores genéricos 
específicos específicos específicos específicos 

Meta 6.1 
Meta 6.2 

específicos 

Fonte: adaptado de UN Water, 2016. 

Salienta-se que todos os indicadores devem ser desagregados por determinados 

grupos populacionais, com especial atenção para os grupos vulneráveis. Para identificar 

tais grupos vulneráveis, propõe-se analisar, dentre as desagregações propostas pelo Grupo 

Interinstitucional de Especialistas sobre Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU (Chamorro, 2016), aquelas que se aplicam ao contexto dos municípios 

brasileiros. São elas: nível de renda; gênero; idade; raça; etnia; “status” migratório; 

deficiência; localização geográfica. Para tanto, devem ser considerados estudos sobre 

vulnerabilidade social desenvolvidos para os municípios brasileiros (IPEA, 2015). 

Cabe também assinalar que a estrutura proposta para o quadro de indicadores está de acordo 

com os critérios estabelecidos pela OMS, UNICEF e JMP para avaliar o cumprimento progressivo 

dos DHAE, abrangendo integralmente os princípios e atributos desses direitos. Assim, pode 

representar uma inovação no Brasil que, até o momento, emprega exclusivamente indicadores de 

resultados para avaliar os direitos humanos (Jannuzzi, 2004).  

Além disso, o conjunto de referências apresentadas e sua tradução em um modelo 

metodológico pode orientar a aplicação de tais indicadores nos municípios brasileiros, contribuindo 

para a avaliação e o monitoramento das metas do ODS6, de universalização do acesso à água 

potável e ao esgotamento sanitário, sob a perspectiva dos direitos humanos. 
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